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A BÜNTETŐNORMA ÉRTELMEZÉSE I. 

A jogalkalmazói jogértelmezés 

A jogértelmezés alanyai szerint megkülönböztetünk jogalkotói jogértelmezést, jogalkalmazói 

jogértelmezést, valamint tudományos jogértelmezést. Ebben a leckében kizárólag a 

jogalkalmazói jogértelmezéssel foglalkozunk. E tananyag kiegészítő tananyagul szolgál a 

„Büntetőjog általános rész”, valamint a „Büntetőjog általános rész gyakorlat” kurzusok 

kötelező tananyaga, továbbá az előadások anyaga mellett.  

A videólecke tartalmának kiemelésére szolgáló ok a jogalkalmazói jogértelmezés tekintetében 

2020 áprilisában bekövetkezett változások. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 

2011. évi CLXI. törvény módosítása korlátozott precedensrendszert teremtett hazánkban, 

amely a normaértelmezés szempontjából azt jelenti, hogy a Kúria egyedi ügyekben hozott 

határozatai feltételes kötőerővel rendelkeznek.  

A jogalkalmazói jogértelmezéssel kapcsolatos tudásanyagot a tananyaghoz kapcsolódó 

videóleckéből sajátítsák el. A videólecke alapján a következő önellenőrző kérdések, valamint 

gyakorlófeladatok megválaszolásával, illetve megoldásával lemérhetik tudásukat.  

 

Az önellenőrző kérdések megválaszolásához, valamint a feladatok megoldásához szükséges 

idő: 

30 perc 
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Önellenőrző kérdések és gyakorlófeladatok 

 

Önellenőrző kérdések: 

1. Mit jelent a korlátozott precendensrendszer? 

2. Mit jelent a Kúria egyedi ügyekben hozott határozatainak vertikális, valamint 

horizontális kötőereje? 

3. El lehet térni a Kúria egyedi ügyekben hozott határozataitól? Milyen feltételek 

mellett? 

4. Mit jelent a jogegységi határozat? Milyen kötőerővel bír? 

5. Mi a különbség a jogegységi határozat és a büntető kollégiumi vélemény között 

kötőerő szempontjából? 

 

Gyakorlófeladatok: 

1. Keressen a Bírósági Határozatok Gyűjteményében feltételek kötőerővel rendelkező 

határozatokat, emberölés (Btk. 160. §) vonatkozásában! 

2. Keressen a Bírósági Határozatok Gyűjteményében feltételek kötőerővel rendelkező 

határozatokat, szexuális erőszak (Btk. 197. §) vonatkozásában! 
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