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1) A büntetőjog fogalma (tágabb – szűkebb értelemben). 

2) Mi a különbség a normatív és az empírikus bűnügyi tudományok között? 

3) Mivel foglalkozik az igazságügyi orvostan? 

4) Mit jelent a „dogmatikai iskola” kifejezés? 

5) Mit jelent a „proporcionalitás”? 

6) Melyek a pozitivista iskola irányzatai? 

7) Melyek voltak a Csemegi kódex általános részének fejezetei? 

8) A bűncselekmények súly szerinti felosztása a Csemegi kódexben. 

9) Hogyan rendelkezett a Csemegi kódex első novellája a fiatalkorúakról? 

10) Meddig volt hatályban a Csemegi kódex általános és különös része? 

11) Mi a BHÖ? 

12) Sorolja fel a hatályba lépett magyar Büntető Törvénykönyveket! 

13) Határozza meg a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvek fogalmát, és a 

nullum crimen/nulla poena sine lege elvekből folyó tilalmakat és kötelezettségeket! 

14) A tettfelelősség elve 

15) A bűnösségen alapuló felelősség elve 

16) Az arányosság elve 

17) A „ne bis in idem elv” ismertetése 

18) A büntetőjog ultima ratio jellege és szubszidiaritása 

19) A diszpozíció fajtái 

20) Az időbeli hatályra vonatkozó rendelkezések a Btk-ban 

21) A területi és személyi hatályra vonatkozó rendelkezések a Btk-ban 

22) Ismertesse a bűnügyi jogsegély alkalmazásának általános feltételeit! 

23) Mi az európai elfogatóparancs? 

24) A bűncselekmény fogalma a hatályos Btk-ban, és e törvényi fogalom elemei! 

25) A bűncselekmények súly szerinti osztályozása a hatályos Btk.-ban 

26) A jogi tárgy fogalma, fajai. 

27) Ki a passzív alany és ki a sértett? 

28) Osztályozza a bűncselekményeket elkövetési magatartás szerint! 

29) Az eredmény meghatározása, fajtái 

30) A szándékosság fogalma, formái 

31) Mit jelent a limitált veszélyeztetési szándék? Mit jelent a limitált veszélyeztetési 

szándékkal párosuló luxuria? 

32) A gondatlanság fogalma, formái 

33) Mit jelent a vegyes bűnösség? 

34) Büntethetőségi akadályok rendszerének ismertetése 

35) Mi a lényeges különbség a büntethetőséget kizáró és megszüntető okok között? 



36) A jogos védelemre vonatkozó Btk-beli szabályok 

37) A végszükségre vonatkozó Btk-beli szabályok 

38) A gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok 

39) A kóros elmeállapotra vonatkozó Btk-beli rendelkezések 

40) Hogyan szabályozza a Btk. az ittas állapotban elkövetett bűncselekményért való 

felelősséget? 

41) A kényszer és a fenyegetés fogalma 

42) A tévedés Btk.-beli szabályai 

43) Mi a magánindítvány? 

44) Mennyi idő alatt évül el a bűncselekmények büntethetősége? 

45) Melyek az el nem évülő bűncselekmények? 

46) Mikor nyugszik, és mikor szakad félbe az elévülési idő? 

47)Mikor nem büntethető a tevékeny megbánás esetén az elkövető? 


