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Olvasólecke 

 

Kurzus címe: Büntetőjog különös rész I. (előadás és gyakorlat) 

 

Oktatók: Prof. Dr. Karsai Krisztina, Dr. Molnár Erzsébet, Dr. Gál Andor 

 

Hallgassa meg „A magánlaksértés” c. hanganyaggal ellátott prezentációt! 

 

Olvasólecke olvasási ideje: 2 perc 

 

Olvasóleckéhez kapcsolódó videólecke ideje: 16:11 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ akadályozás 

➢ bekerített hely 

➢ bemenetel 

➢ bent maradás 

➢ egyéb helyiség 

➢ házi jog 

➢ magánszféra 

 

Joggyakorlat elhatárolási kérdésekhez 

 

EBH2012. B.26. 

Magánlaksértés bűncselekménye esetén a törvényi tényállásban írt bent maradás csak a 

lakásban jelenlevő jogosulttal szembeni magatartás esetén tényállásszerű [1978. évi IV. törvény 

176. §]. 

EBH2002. 733. 

A házi jog büntetőjogi védelme a lakáshasználót megilleti a lakás tulajdonosával szemben 

abban az esetben is, ha az utóbbi - bizonyos mértékben méltányolható okból - a lakás 

használatának megszüntetésére és a lakás átadására hívta fel [Btk. 176. § (1), (2) és (4) bek.]. 

BH2019. 97. 

I. A magánlaksértés jogi tárgya a lakás, illetve a lakáshoz tartozó egyéb helyiség és a bekerített 

hely zavartalan használatához fűződő érdek, vagyis az ún. házijog. 

A bűncselekmény megvalósulásának feltétele, hogy a lakás ténylegesen lakásként használt 

legyen. Nem minősül más lakásának és nem lehet tárgya a bűncselekménynek a még ki nem 

utalt és más által nem használt önkormányzati bérlakás 

[2012. évi C. tv. 221. § (1) bek.]. 

BH2012. 213. 

Magánlaksértés bűntettének kísérletét valósítja meg az az 

elkövető, aki éjjel a számára idegen lakás be nem zárt ajtaját 

a kilincs lenyomásával jogtalan bemenetel szándékával 

kinyitja, de észlelve, hogy a lakásban több személy 

tartózkodik, felhagy a bemenetellel. Nem önkéntes a 
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megkísérelt bűncselekmény befejezéstől elállás, ha az a bűncselekménnyel érintett 

erőfölényben levő személyek várható ellenállása miatt történik [1978. évi IV. törvény 16. §, 17. 

§ (3) bekezdés, 176. § (2) bekezdés a) pont]. 

BH2008. 5. 

Megvalósítja a magánlaksértés vétségét az, aki a tulajdonában lévő lakás bejárati ajtaján a zárat 

lecseréli, erről azonban a bérlőt nem értesíti, nem biztosít az új zárhoz kulcsot részére, s ezzel 

megakadályozza a sértett lakásba jutását [1978. évi IV. törvény 176. § (1) és (3) bek.]. 

 

 

Gyakorló kérdések 

 

1. A magánlaksértés mely változata esetében beszélhetünk passzív alanyról? 

2. Mit jelent az „egyéb helyiség” fogalma? 

3. Mit jelent a „lakáshoz tartozó bekerített hely” fogalma? 

4. Mi alapján határolható el a magánlaksértés bűncselekményi és szabálysértési alakzata 

egymástól? 

5. Hogyan definiálható a magánlaksértés tényállása körében értékelt „éjjel” fogalma? 

6. Hogyan alakul az egység-halmazati minősítés, ha a magánlaksértés más bűncselekmény 

eszközcselekménye? 

7. Jellemezze a magánlaksértés jogi tárgyát! 

8. Milyen esetben lehet a bent maradással tényállásszerű a cselekmény? 

9. Mikor lép a bűncselekmény a kísérlet szakába? 

10. Mely eljárási szereplő képviseli a vádat a büntetőeljárásban magánlaksértés esetén? 

 

Ajánlott irodalom 
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. A 

tananyag elkészítését az EFOP-3.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, Az intelligens, 

fenntartható és inkluzív társadalom fejlesztésének aspektusai: társadalmi, technológiai, 

innovációs hálózatok a foglalkoztatásban és a digitális gazdaságban című projekt támogatta. 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 

Szociális Alap és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásában valósul meg. 
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