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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 

készült az Európai Unió támogatásával. 

 

 

 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 
A jelen oktatási segédanyag a kapcsolódó tananyagrészeket vázlatosan tekinti át. Az egyes 

témakörök részletes bemutatására ld. Juhász Zsuzsanna: Büntetőjogi szankciók és 

végrehajtásuk, Iurisperitus, Szeged, 2020. 
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A kurzus alapadatai 
 

 

A kurzus címe:    Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk 

 

A tárgy jellege:    kollokviummal záródó előadás  

 

Kurzuskódok:   BSV-JL-17/EN; BSV-JN-17 

 

Tárgyfelelős tanszék:  SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, Bűnügyi 

Tudományok Intézete 

 

Oktató:     Dr. Juhász Zsuzsanna egyetemi docens  

 

Elérhetőségek:   6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 14. szoba; 

     Tel/Fax: (62) 343-474 

     E-mail: juhaszzs@juris.u-szeged.hu  

 

Tantárgyi kreditpontok:  5 

 

Követelmények:  tantárgyi követelmények a CooSpace színterén 
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A büntetőjogi intézkedések csoportosítása 
 

Az intézkedések általános jellemzői 

 

 

 A büntetések mellett kiegészítő jellegűek  a büntetések az elkövetett bcs-ek 

arányos jogkövetkezményei  az intézkedések az elkövetők intését, nevelését, gyógyítását 

szolgálják, biztonsági funkciót töltenek be 

 elsősorban speciális prevenciós célokat szolgálnak; 

 a büntetésekhez hasonlóan hátrányt, valamint azzal való fenyegetést testesítenek meg 

és a társadalom védelmét szolgálják; 

 alkalmazásuk feltételeiről a cselekmény elkövetése előtt a Btk.-nak rendelkeznie kell; 

 alkalmazásuk előfeltétele bcs. törvényi tényállásába illeszkedő cselekmény kifejtése; 

DE 

 az elkobzás, a vagyonelkobzás, az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételének alkalmazásánál nem akadály az elkövető 

bűnösséget kizáró gyermekkora, kóros elmeállapota; 

 a kényszergyógykezelésnél ugyancsak a bűnösség hiányzik 

 

Osztályozási szempontok 

 

 legenyhébb  legsúlyosabb 

 személyi szabadságot elvonó, illetve korlátozó 

 milyen funkciót tölt be 

 önállóan, vagy szukcesszíve 

alkalmazható-e 

 

 a legenyhébb  a megrovás = 

egyfajta rosszallás, figyelmeztetés 

Büntetőjogi szankciók és 

végrehajtásuk 
8. olvasólecke 

A büntetőjogi intézkedések 

csoportosítása 

Időigény: 20 perc 

Dr. Juhász Zsuzsanna 

SZTE ÁJTK 

Bűnügyi Tudományok Intézete 
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 a legsúlyosabb a kényszergyógykezelés =a személyi szabadság elvonására 

tekintettel 

 

 

 Személyi szabadság elvonásával jár:  

 kényszergyógykezelés  

 fiatalkorúaknál javítóintézeti nevelés 

 Személyi szabadságot korlátozhat: 

 pártfogó felügyelet  a magatartási szabályok kötelezettségeket, 

tilalmakat írhatnak elő 

 

Funkció alapján 

 

 nevelő-intő szerep: megrovás, próbára bocsátás, jóvátételi munka; 

 gyógyító jellegű: kényszergyógykezelés,  

 biztonsági célokat szolgálhatnak: elkobzás, elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tétele 

 nevelő-intő funkció és biztonsági intézkedés: párfogó felügyelet 

 

 

önállóan, vagy szukcesszíve 

 

 önállóan, büntetés helyett elrendelhető intézkedések  büntetés mellett nem 

rendelhetők el = együttalkalmazási tilalom DE! nincs akadálya mellettük intézkedés 

elrendelésének 

 megrovás,  

 a próbára bocsátás, 

 A jóvátételi munka,  

 a kényszergyógykezelés. 

 önállóan, de büntetés, valamint intézkedés mellett is alkalmazható intézkedések: 

 elkobzás  

 vagyonelkobzás,  

 az elektronikus 

adat végleges 

hozzáférhetetlenné 

tétele 

 önállóan nem elrendelhető: 
pártfogó felügyelet  
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  a szabadságvesztéshez, 

 a próbára bocsátáshoz és a  

 jóvátételi munkához járulhat  

 + elrendelhető az ún. feltételes ügyészi felfüggesztés mellett. 

 

Önellenőrző kérdések 

1. Milyen hasonlóságok, illetve különbségek fedezhetők fel a büntetések és az intézkedések 

között? 

2. Hogyan lehet csoportosítani az intézkedéseket? 

3. Sorolja fel a személyi szabadság elvonásával nem járó intézkedéseket! 

4. Melyek az önállóan elrendelhető intézkedések? 

5. Nevezze meg a járulékos intézkedési nemünket! Mely szankciókkal rendelhető el együtt? 

 

Kötelező tananyag: 

 

JUHÁSZ Zsuzsanna: Büntetőjogi szankciók és végrehajtásuk. Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020.  

 

Ajánlott irodalom 

 

NAGY Ferenc: Intézkedések a büntetőjog szankciórendszerében. KJK, Budapest, 1986. 

 


