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1. A tantárgy feladata és célja:
A szabadon választható tárgy célja az élet, a testi épség és az egészség elleni
bűncselekmények (Btk. XV. fejezet), a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmények (Btk. XIX. Fejezet), valamint a közlekedési bűncselekmények (Btk.
XXII. Fejezet) közül a bírói gyakorlatban különösen jelentős bűncselekmények
bemutatása, továbbá ezen bűncselekményekre vonatkozó hazai joggyakorlat
megismertetése a hallgatókkal. A Kúria vonatkozó jogértelmezése alapján történik az
egyes deliktumok tényállástani elemzése és egymástól való elhatárolása A tárgy feltételezi,
hogy a hallgatók rendelkezzenek tényállástani alapismeretekkel.
2. A tanegység tartalma:
1. Btk. XV. fejezet: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények I:
Elhatárolási kérdések az emberölés (Btk. 160. §) és a testi sértés (Btk. 164. §)
bűncselekményei kapcsán.
2. Btk. XV. fejezet: Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények II:
Az erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 161. §)
3. Btk. XIX. fejezet: A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények:
a szexuális kényszerítés (Btk. 196. §), a szexuális erőszak (Btk. 197. §) és a szexuális
visszaélés (Btk. 198. §)
4. Btk. XXII. fejezet: A közlekedési bűncselekmények:
A közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §) és a közúti baleset okozása (Btk. 235. §).
A járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §) és a járművezetés bódult állapotban (Btk.
237. §).
3. Aláírás feltétele
A tantárgyból az év végi aláírás feltétele az előadáson való jelenlét. Az előadáson való
részvételt a tantárgy jegyzője aláírásával igazolja. A beszámolóra a hallgató akkor bocsátható,
ha az előadáson való részvételét a tárgy felelőse igazolta.
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4. Számonkérés követelményei
Az aláírás megszerzésének feltétele az előadáson való jelenlét. A tárgy oktatása írásbeli
beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az előadásokon elhangzottak ismeretéről
kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli beszámolót a hallgatók közvetlenül az előadás
megtartása után írják meg. Az előadáson való részvétel ebből az okból is kötelező.
Elvárás a vonatkozó jogszabályok értelmezése, az összefüggések felismerése, bemutatása, az
elméleti anyagrészek és a jogszabályok együttes ismerete. A beszámolón nyújtott teljesítmény
értékelésére „kiválóan megfelelt”, „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítésekkel kerül
sor.
5. Kötelező tananyag
 Az előadáson elhangzott anyag.
 A hatályos Btk. vonatkozó szakaszai.
 A Kúria, illetve a Legfelsőbb Bíróság vonatkozó iránymutatásai (különös tekintettel a
Kúria 3/2013. számú Büntető jogegységi határozatára), továbbá az Alkotmánybíróság
vonatkozó határozatai
 Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha
Ferenc – Váradi Erika: Magyar Büntetőjog Különös Rész. Complex Kiadó 2013. (a
vonatkozó fejezetek)
 Krisztina Karsai – Zsolt Szomora: Criminal Law in Hungary. Kluwer Law
International, 2010.
6. Ajánlott irodalom
 Belovics Ervin, Gellér Balázs, Nagy Ferenc, Tóth Mihály: Büntetőjog II. – Különös
Rész, hvgorac, 2012.
 Belovics – Molnár – Sinku (szerk.): Büntetőjog. Különös rész. HVG-ORAC Lap- és
Könyvkiadó Kft., Budapest, 2011.
 Görgényi Ilona, Karsai Krisztina, Madai Sándor, Tóth Mihály, Vaskuti András,
Fantoly Zsanett, Farkas Ákos, Herke Csongor, Kis László, Róth Erika: Büntetőjogi
fogalomtár. Complex Kiadó, 2012.
 Tóth Mihály: A mitológiától a Beatlesig – Rendhagyó bűnügyi jogesettár
megoldásokkal. Dialóg-Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2009.
 Kiss Anna: Bűntények a könyvtárszobából. CompLex, 2010.
 Ferenc Santha – Erika Váradi – Andrea Jánosi: Foundations of (European) Criminal
Law – National Perspectives – Hungary. In: Foundations of European Criminal Law
(ed.: Norel Neagu), Editura C.H. Beck, 2014. pp. 43-72.
Egyéb tudnivalók:
A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktatók –
tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája keretében
zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési, kreditbeszámítási
kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás alapján, illetve az
abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített tárgy tananyagának
figyelembe vételével kerül sor.
Miskolc, 2017. február
Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék
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