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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 befolyás vásárlása és a befolyással üzérkedés” c. hanganyaggal ellátott 

prezentációt! 

 

Olvasólecke olvasási ideje: 2 perc 

 

Olvasóleckéhez kapcsolódó videólecke ideje: 16:33 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ befolyás 

➢ előny 

➢ előny adása 

➢ előny ígérete 

➢ hivatalos személy befolyásolására hivatkozás 

➢ üzérkedés 

➢ vesztegetés állítása 

 

Joggyakorlat elhatárolási kérdésekhez 

 

BH2019. 286. 

A befolyással üzérkedés bűntettének befejezett alakzatát valósítja meg az az elkövető, aki 

folyamatban lévő büntetőeljárásban a letartóztatott gyanúsított szüleinek azt ajánlja, hogy 10 

000 euró ellenében két rendőr és egy bíró megvesztegetésével elintézi fiuk letartóztatásának 

megszüntetését és azt, hogy az általa elkövetett bűncselekményért enyhe büntetést kapjon. 

A befolyással üzérkedés elkövetési magatartása az előny kérésével befejeződik, s a 

tényállásszerűséghez, a kért összeg átvétele (az előny tényleges megszerzése) már nem 

szükséges. A befejezett bűncselekményt elkövető javára pedig az önkéntes elállás - mint 

büntethetőséget megszüntető ok - figyelembevétele fogalmilag kizárt [2012. évi C. tv. 10. § (4) 

bek. a) pont, 299. § (1), (2) bek. a) pont]. 

BH2017. 390. 

I. Aki másnak azért ad előnyt, hogy az hivatalos személyt vesztegessen meg, akkor is aktív 

hivatali vesztegetésért felel, ha az átvevő csupán állította 

azt, hogy az átvett összeget vesztegetésre fogja fordítani 

[1978. évi IV. tv. 253. § (1) bek., 256. § (1) bek.]. 

BH2009. 346. 

A hivatali befolyással üzérkedés súlyosabban minősülő 

esetét - és nem a csalás bűncselekményét - követi el, aki 

valótlanul azt állítja vagy azt a látszatot kelti, hogy hivatalos 

személyt megvesztegetéssel befolyásol, s ezért jogtalan 
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vagyoni előnyt kér vagy fogad el, kivéve, ha a cselekményt csalásként minősítve az a 

befolyással üzérkedés minősített eseténél súlyosabb büntetéssel fenyegetett [1978. évi IV. 

törvény 256. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) pont, 318. § (1)-(7) bekezdés]. 

BH2009. 75. 

A vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés esetén jogtalan előnyt adó személy nem 

sértett, ezért az előny összegére kártérítés címén polgári jogi igényt nem érvényesíthet [1998. 

évi XIX. törvény 51. § (1) bek., 54. § (2) bek., 1978. évi IV. törvény 256. § (2) bek. a) pont]. 

 

Gyakorló kérdések 

 

1. Mit értünk korrupciós előny alatt? 

2. Milyen elkövetési magatartások jellemzik az aktív korrupciós bűncselekményeket? 

3. Milyen elkövetési magatartások jellemzik a passzív korrupciós bűncselekményeket? 

4. Határolja el egymástól a befolyással üzérkedést és a csalást! 

5. Határolja el egymástól a hivatali befolyás vásárlását és az aktív hivatali vesztegetést! 

6. Mely változat tekinthető a befolyással üzérkedés privilegizált esetének? 

7. Mi alapján határozható meg a befolyás vásárlása rendbelisége? 

8. Milyen feltételek együttes teljesülése esetén enyhíthető korlátlanul a büntetés a 

befolyással üzérkedés esetén? 

9. Milyen feltételek együttes teljesülése esetén enyhíthető korlátlanul a büntetés a befolyás 

vásárlása esetén? 

10. Hogyan minősül az aktív oldali személy cselekménye, ha az előnyt az üzérkedőnek 

vesztegetési szándékkal adja? 
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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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