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1. A tantárgy feladata és célja
A szabadon választható tantárgy célja, hogy a hallgatók bepillantást nyerjenek a magyar
büntetőjog egyik rendhagyó jogintézményének, a jogi személyek büntetőjogi felelősségének
alapvető kérdéseibe. A magyar büntetőjogban egészen 2004-ig kizárólag az ember, a
természetes személy volt felelősségre vonható, a jogi személlyel szemben alkalmazható
büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény azonban már hazánkban is lehetővé
teszi a jogi személyekkel, gazdasági társaságokkal szemben büntetőjogi szankció
alkalmazását. A tantárgy tematikájába a következő témakörök tartoznak: a jogi személyek
büntetőjogi felelősségének kialakulása, a jogi személyek kriminalitása, a magyar szabályozás
büntető anyagi jogi kérdései, a jogi személyek szankcionálása a gyakorlatban.
2. A tantárgy tematikus leírása
A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének előzményei, története;
A jogi személy büntetőjogi felelősségének kodifikálása mellett, illetve ellene felhozható
érvek;
A szervezetek büntetőjogi felelősségének dogmatikai kérdései, az ún. felelősségi modellek
bemutatása;
A magyar törvény által megvalósított szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései;
A szervezetekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók;
3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának
feltételei
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.
4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy 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, a 2001. évi CIV. törvény értelmezése, az összefüggések
felismerése, bemutatása, az elméleti anyagrészek és a fenti jogszabály együttes ismerete. A
beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére „kiválóan megfelelt”, „megfelelt”, illetve „nem
felelt meg” minősítésekkel kerül sor.
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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.
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