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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 „Közösség tagja elleni erőszak” c. hanganyaggal ellátott prezentációt! 

 

Hallgatás ideje: 14:04 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ absztrakt veszélyeztetés 

➢ bántalmazás 

➢ kihívó közösségellenesség 

➢ közösségi méltóság 

➢ uszítás 

➢ védett csoport 

 

Joggyakorlat elhatárolási kérdésekhez 

 

BH2018. 134. 

I. A közösség tagja elleni erőszak bűntettének tényállási elemeit megvalósító cselekmény 

esetén is helye lehet a jogos védelem körébe tartozó elhárító magatartásnak, azonban a 

jogtalanság talaján álló javára közvetlenül fenyegető támadás veszélyének hiányában nem 

kerülhet sor ezen büntethetőséget kizáró ok megállapítására. A támadás akkor tekintendő 

közvetlenül fenyegetőnek, ha megkezdésétől azonnal, vagy igen rövid időn belül tartani lehet 

és kifejtésének nincs akadálya. Önmagában az általános fenyegetettségi érzés, a jogtalan 

támadás bekövetkezésének csak távoli veszélye nem nyújt alapot a jogos védelemre [2012. évi 

C. tv. 22. § (1) bek.]. 

II. Annak a csoportnak a tagjai, akik különféle támadóeszközökkel felfegyverkezve, több utcán 

át kergetik a lakóhelyükön felvonuló csoportot, nem lehetnek tévedésben cselekményük 

társadalomra veszélyességét illetően [2012. évi C. tv. 20. § (2) bek.]. 

 

Gyakorló kérdések 

 

1. Határolja el a közösség tagja elleni erőszakot a garázdaság bűncselekményi 

változatától! 

2. Határolja el egymástól közösség tagja elleni 

erőszakot és a garázdaság szabálysértését! 

3. Mit értünk a közösség tagja elleni erőszak 

viszonylatában bántalmazás alatt? 

4. Képezhetnek-e védett csoportot a társadalom 

többségi tagjai? 
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5. Lehet-e a bűncselekmény tettese a sértettel azonos csoporthoz tartozó személy? 

6. Határolja el egymástól a közösség tagja elleni erőszakot és a testi sértést! 

7. Miért állítható, hogy a közösség tagja elleni erőszak első alapesete absztrakt 

veszélyeztető jellegű? 

 

Ajánlott irodalom 

 

BÁRÁNDY Gergely: A gyűlöletbeszéd Magyarországon. Scolar, Budapest, 2009. 

 

JOVÁNOVICS Eszter: A Fővárosi Ítélőtábla és a Kúria közösség tagja elleni erőszak bűntettét 

megállapító ítéletei. A tényállási motívum és a védett csoportok körének a norma céljával 

ellentétes értelmezése. Jogesetek Magyarázata 2017/1-2. 

 

 

 

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. 

 

 


