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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 pénzmosás” c. hanganyaggal ellátott prezentációt! 

 

Olvasólecke olvasási ideje: 2 perc 

 

Olvasóleckéhez kapcsolódó videólecke ideje: 38:24 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ bűnpártoló pénzmosás 

➢ más által elkövetet büntetendő cselekmény 

➢ orgazda jellegű pénzmosás 

➢ vagyon 

➢ vagyonelkobzás 

➢ vagyonvisszaszerzés 

 

Gyakorló kérdések 

 

1. Mi a pénzmosás elkövetési tárgya? 

2. Hány alapesete különböztethető meg a pénzmosásnak? 

3. Mit értünk elfedés és elleplezés alatt? 

4. Milyen bűnösségi konstrukcióban szabályozza a gondatlan pénzmosást a Btk.? 

5. Mire irányul az ún. bűnpártoló pénzmosás? 

6. Milyen elvárhatóságot kizáró okot szabályoz a pénzmosás tényállása? 

7. Hogyan határolható el egymástól a bűnpártolás és az orgazdaság jellegű pénzmosás? 

8. Mely alakzat esetében feltétel, hogy a vagyon kizárólag más által elkövetett büntetendő 

cselekményből származzon? 

9. Elkövethető-e a bűnpártoló pénzmosás a büntetőeljárás, illetve a vagyonvisszaszerzést 

célzó eljárás előtt? 

10. Milyen büntethetőséget megszüntető okot rögzít a Btk. a pénzmosás keretében? 
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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. 

 

 


