TANTÁRGYI PROGRAM
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Az oktatást végző kar/szervezeti egység:
Katasztrófavédelmi Intézet
A tantárgyfelelős kar/tanszék/szakcsoport (intézet) neve:
Rendészettudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi Tanszék
Tantárgy neve és kódja:
Büntetőjog I. ZNETIJT3051
Kreditérték: 4
Szakok melyeken a tárgyat oktatják:
Védelmi igazgatási BSc nappali és levelező
(NBVGKV51, NBVGÖK51, LBVGKV51, LBVÖK51, LBVGTÜ51)
Előtanulmányi feltételek:
Nincs
A tantárgyfelelős oktató neve, beosztása:
Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, C.Sc./PhD., dr. habil., intézetvezető egyetemi tanár
A tantárgy oktatói:
Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, C.Sc./PhD., dr. habil., intézetvezető egyetemi tanár;
Dr. PhD. Polt Péter egyetemi docens;
Heti óraszámok:
Nappali munkarendben: Előadás: 30 óra
Levelező munkarendben: Előadás 2 × 4 óra
Számonkérés módja: F
Oktatási cél:
A hallgatók megismerkedjenek a magyar büntetőjogi rendszerrel, a büntetőjogi
alapfogalmakkal, a szankciórendszerrel, és az egyes fontosabb bűncselekményekkel.
A tantárgy ismeretanyaga (tematika):
1. A büntetőjog fogalma. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete.
2. A bűncselekmény fogalma.
3. Az általános törvény tényállás objektív és szubjektív elemei.
4. A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai.
5. A bűncselekmény megvalósulási szakaszai.
6. A bűncselekmény elkövetői.
7. A magyar büntetőjog szankciórendszere, a büntetések és intézkedések
8. A büntetés kiszabása.
9. A fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó speciális rendelkezések.
10. Az élet, a testi épség elleni bűncselekmények.
11. Az emberiség elleni bűncselekmények és az állam elleni bűncselekmények.
12. Az igazságszolgáltatás elleni és a korrupciós bűncselekmények.

13. A hivatali és a hivatalos személy elleni bűncselekmények
14. A közbiztonság, a köznyugalom és a közbizalom elleni bűncselekmények.
15. A vagyon elleni bűncselekmények.
16. A katonai bűncselekmények.
Ütemezés:
1.-7.
A büntetőjog fogalma. A büntetőjogszabályok rendszere és szerkezete.
A bűncselekmény fogalma. Az általános törvény tényállás objektív és szubjektív elemei.
A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai.
A bűncselekmény megvalósulási szakaszai. A bűncselekmény elkövetői.
A magyar büntetőjog szankciórendszere, a büntetések és intézkedések. A büntetés kiszabása.
A fiatalkorúakra és a katonákra vonatkozó speciális rendelkezések.
8. Zárthelyi dolgozat írása
9-14.
Az élet, a testi épség elleni bűncselekmények.
Az emberiség elleni bűncselekmények és az állam elleni bűncselekmények.
Az igazságszolgáltatás elleni és a korrupciós bűncselekmények.
A hivatali és a hivatalos személy elleni bűncselekmények
A közbiztonság, a köznyugalom és a közbizalom elleni bűncselekmények.
A vagyon elleni bűncselekmények.
A katonai bűncselekmények.
15. Zárthelyi dolgozat írása, Zárthelyi dolgozatok pótlása, javítása
Félévközi követelmények
A számonkérés tartalma és módja:
A tantárgy kredit értéke megszerzésének feltétele a két zárthelyi dolgozat minimum elégséges
osztályzatú átlaga.
A pótlás módja:
Kizárólag az oktató szaktanár által megadott időpontban
Részvétel:
Az órák 50%-án a részvétel kötelező
Kötelező irodalom:
- Blaskó: Magyar Büntetőjog Általános Rész, tankönyv, Rejtjel Kiadó, 2013.
- Blaskó-Miklós-Pallagi-Polt-Schubauer: Büntetőjog Különös Rész I., Rejtjel Kiadó, 2013.
- Blaskó-Hautzinger-Madai-Pallagi-Polt-Schubauer: Büntetőjog Különös Rész II.,
Rejtjel Kiadó, 2013.
- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.
- A Kúria Általános és Különös Részt érintő Büntető Jogegységi Határozatai, a III., IV. számú Büntető Elvi Döntése, valamint az Általános Részt érintő BKv-i.
Budapest, 2013. május 29.
Prof. Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy, C.Sc./PhD.,
dr. habil., intézetvezető egyetemi tanár
tantárgyfelelős

