
Büntetőjog 3.  

Alapkérdések 

II. évfolyam, nappali és levelező tagozat 

2016/2017. II. félév 

Valamennyi alapkérdésnél elvárt a Kúria (korábban Legfelsőbb Bíróság), valamint az 

Alkotmánybíróság vonatkozó jogértelmezésének (irányelv, AB határozat, Büntető 

jogegységi 

határozat, BED, BKv stb.) ismerete. 

 

1. Milyen emberiesség elleni bűncselekmények találhatóak a Btk-ban? 

2. Sorolja fel a háborús bűncselekményeket! 

3. Ismertesse az emberi élet büntetőjogi védelmének határait! 

4. Határolja el az emberölés kísérletét a befejezett testi sértéstől! 

5. Sorolja fel az emberölés minősített eseteit! Értelmezze a „védekezésre képtelen személy 

sérelmére” történő elkövetést! 

6. Értelmezze az előre kitervelten történő elkövetést! 

7. Értelmezze a nyereségvágyból történő elkövetést! 

8. Értelmezze az „aljas indok vagy cél” –t! 

9. Értelmezze a különös kegyetlenséget! 

10. Határozza meg a hivatalos személy fogalmát! 

11. Határozza meg a közfeladatot ellátó személy fogalmát! 

12. Értelmezze a több ember sérelmére elkövetett emberölést! 

13. Értelmezze az emberölés több ember életét veszélyeztetve történő elkövetését! 

14. Mit jelent a különös visszaesőként történő elkövetés, és ebből a szempontból mely 

bűncselekmények tekinthetők az emberöléssel „hasonló jellegű” bűncselekményeknek? 

15. Értelmezze az „erős felindulás”-t! 

16. Értelmezze a méltányolható okot és a végrehajtás rögtönösségét! 

17. Mi a relevanciája az életkornak az öngyilkosságra rábírás esetén? 

18. Hogyan alakulnak a tettesség-részesség kérdései a magzatelhajtás bűncselekménye 

kapcsán? Szemléltesse egy-egy példával! 

19. Értelmezze a testi épség és az egészség fogalmait! 

20. Ismertesse a gyógytartamok fajtáit a testi sértés bűncselekménye kapcsán! 

21. Ismertesse a testi sértés bűncselekménye kapcsán a bűnösség alakulását! 

22. Értelmezze a foglalkozási szabályt a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 

kapcsán! 

23. Mikor minősül foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnek a diagnosztikai tévedés? 

24. Hogyan alakul a tettesség-részesség kérdése a foglalkozás körében elkövetett 

veszélyeztetés kapcsán? 

25. Hogy alakul az „elvárhatóság” megítélése a  segítségnyújtás elmulasztása kapcsán? 

26. Ki lehet a passzív alanya, illetve alanya a gondozási kötelezettség elmulasztásának? 

27. Sorolja fel milyen törvényi tényállások szerepelnek az egészségügyi beavatkozás, és 

kutatás rendje elleni bűncselekmények körében! 

28. Mi a kábítószer-prekurzor? 

29. Értelmezze az emberrablás tényállásának elkövetési magatartását! (cél- ill. 

eszközcselekmény relációban) 



30. Mit jelent az, hogy a személyi szabadság megsértése ún. tartós bűncselekmény? Hogyan 

alakulnak e bűncselekmény stádiumai? 

31. Fejtse ki mit kell a kényszerítés szubszidiárius jellegén érteni! 

32. Ismertesse a szexuális cselekmény fogalmát! 

33. Mit jelent az, hogy a szexuális erőszak kétmozzanatú bűncselekmény? 

34. Mutassa be életkor jelentőségét a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények esetén! 

35. Értelmezze a pornográf képfelvétel, illetve pornográf jellegű műsor kifejezéseket! 

36. Ki lehet a szexuális kényszerítés és erőszak tettese, illetve passzív alanya? 

37. A szexuális kényszerítés kapcsán mit jelent a védekezésre és az akaratnyilvánításra 

képtelen állapot? 

38. Határozza meg a bordélyház fogalmát! 

39. Ismertesse a szexuális kényszerítés, a szexuális erőszak és a szeméremsértés 

magánindítvánnyal összefüggésbe hozható kérdéseit! 

40. A nem létező házasság és az érvénytelenségi ok ellenére kötött házasság ténye hogyan 

befolyásolja a kettős házasság megvalósulását? 

41. Ismertesse a kettős házasság kapcsán az intellektuális közokirat-hamisítás fogalmát! 

42. Vesse össze a kiskorú veszélyeztetése (208.§) bűncselekménynek az (1) és a (2) 

bekezdésben szabályozott alakzatait! 

43. Értelmezze a tartási kötelezettség elmulasztása kapcsán szóba jöhető büntethetőségi 

akadályt! 

44. Mit jelentenek a magánlaksértés bűncselekményének vonatkozásában a következő 

fogalmak: lakás, egyéb helyiség, és a lakáshoz tartozó bekerített hely? 

45. Értelmezze a magánlaksértés bűncselekményének vonatkozásában a következő 

fogalmakat: éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve, ill. csoportosan! 

46. Ismertesse a magántitok fogalmát! 

47. Vesse össze a rágalmazás, a becsületsértés és a kegyeletsértés tényállásait! 

48. Sorolja fel az emberi méltóság és egyes alapvető emberi jogok elleni bűncselekmények 

közül a magánindítványra üldözendő bűncselekményeket! 

49. Mit jelent a valóság bizonyítása és milyen bűncselekmények esetében merül fel? 

50. Milyen sajátos vonásokkal rendelkeznek a közlekedési bűncselekmények a bűnösség 

tekintetében? 

51. Mely minősítő körülmények tekinthetők tipikusnak a közlekedési bűncselekmények 

körében? 

52. Ismertesse a fő elhatárolási lehetőségeket a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 

és a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének viszonyában! 

53. Ismertesse a közúti baleset okozása és a közúti  veszélyeztetés fő elhatárolási 

lehetőségeit! 

54. Értelmezze az ittas állapotot! Mit jelent az ún. post-alkoholos állapot? 

55. Értelmezze a tömegszerencsétlenség, halálos tömegszerencsétlenség fogalmait! 

56. Lényeges tényállási elemeit tekintve vesse össze a cserbenhagyás törvényi tényállását a 

segítségnyújtás elmulasztásával! 

57. Melyek az állam elleni bűncselekményekre vonatkozó sajátosságok, közös jellemzők? 

58. Melyik az állam elleni bűncselekmény, amelyet a köznyelv „katonai puccsnak” nevez? 

59. Vesse össze az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásának törvényi tényállását az 

alkotmányos rend elleni szervezkedéssel! 



60. A lázadás bűncselekményének kik lehetnek a passzív alanyai? 

61. Hasonlítsa össze a hűtlenséget a hazaárulással! 

62. Az ellenség támogatásának törvényi tényállásával kapcsolatban mit jelent a „háború 

idején” kifejezés? 

63. Ismertesse a vesztegetés Btk.-beli felépítését! 

64. Melyek a passzív vesztegetés elkövetési magatartásai? 

65. Melyek az aktív vesztegetés elkövetési magatartásai? 

66. Mely esetben teszi lehetővé a Btk. a büntetés korlátlan enyhítését vagy mellőzését a 

vesztegetés különböző alakzatai vonatkozásában? 


