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A. Tételsor 

1.A büntetőtörvény hatálya 

2.A bűncselekmény fogalmának tudományos meghatározása 

3. A magyar Btk. bűncselekmény fogalma, a büntetni rendeltség és a bűnösség 

4. A társadalomra veszélyesség 

5. A törvényi tényállás fogalma és fajtái  

6. A bűncselekmény tárgya 

7. A cselekmény fogalma és az okozati összefüggés 

8. A bűncselekmény alanya és a beszámítási képesség 

9. A szándékos bűnelkövetés, a gondatlan bűnelkövetés és az eredményért való felelősség 

10. A büntethetőségi akadályok rendszere általában 

11.A jogos védelem és a végszükség 

12. A beszámítási képességet kizáró okok 

13. Az ittasság büntetőjogi értékelése 

14. A kényszer és a fenyegetés, valamint a tévedés 

15. A büntethetőséget megszüntető okok 

16. A büntetőeljárás lefolytatását akadályozó okok 

17. A kísérlet fogalma, büntethetősége 

18. Az előkészület 

19. A felbujtó, a bűnsegéd 

20. A többes bűnelkövetői alakzatok, a bűnkapcsolat fajai 

21. A bűncselekmény egység esetei 

22. A bűncselekmény halmazat, a látszólagos halmazat 

23. A büntetés jogalapja és célja 



24. A határozott ideig tartó szabadságvesztés 

25. Az életfogytig tartó szabadságvesztés 

26. Az elzárás, a közérdekű munka,a pénzbüntetés, a sportrendezvények látogatásától való eltiltás,  

27. A foglalkozástól eltiltás, a járművezetéstől eltiltás, a kitiltás, és a kiutasítás 

28. Az intézkedések I. (megrovás, próbára bocsátás, pártfogó felügyelet, és az elkobzás) 

29. Intézkedés II. (jóvátételi munka, kényszergyógykezelés, vagyonelkobzás, elektronikus adat 

végleges hozzáférhetetlenné tétele) 

30. A büntetés kiszabása 

31. A halmazati és az összbüntetés 

32. Az ismételt és az üzletszerű bűnelkövetés 

33. A büntetés enyhítése: A szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése 

34. Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól 

35. A fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezések 
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B. tételsor 

 

1. Az emberölés és az erősfelindulásban elkövetett emberölés 

2. A testi sértés 

3. A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 

4. A segítségnyújtás elmulasztása és a cserbenhagyás 

5. A kábítószer-kereskedelem és a kábítószer birtoklása 

6. A személyi szabadság megsértése és a kényszerítés 

7. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak 

8. A szexuális visszaélés és a vérfertőzés 

9. A kiskorú veszélyeztetése 

10. A magánlaksértés, a magántitok megsértése és a levéltitok megsértése 

11. A rágalmazás, a becsületsértés, a kegyeltsértés és a valóság bizonyítása 

12. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, a vasúti, vízi, légi közlekedés veszélyeztetése, a 

közúti veszélyeztetés és a közúti baleset okozása 

13. Járművezetés ittas állapotban, Járművezetés bódult állapotban 

14. A hamis vád és a hatóság félrevezetése 

15. A hamis tanúzás és a hamis tanúzásra felhívás 

16. A vesztegetés és a vesztegetés elfogadása 

17. A hivatali vesztegetés és a hivatali vesztegetés elfogadása 

18. A befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés 

19. A hivatali bűncselekmények 

20. A hivatalos személy elleni erőszak és a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak 

21. A terrorcselekmény  

22. A közérdekű üzem működésének a megzavarása és a rongálás 

23. A garázdaság és a rendbontás 



24. A közokirat-hamisítás 

25. A hamis magánokirat felhasználása és az okirattal visszaélés 

26. A rablás és a kifosztás 

27. A zsarolás és az önbíráskodás 

28. A lopás és a jogtalan elsajátítás 

29. A sikkasztás és a csalás 

30. A hűtlen kezelés és a hanyag kezelés 

31. A bűnpártolás 

32. A pénzhamisítás és a pénzhamisítás elősegítése 

33. A költségvetési csalás 

34. A pénzmosás 

35. A csődbűncselekmény  
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