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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 „Az emberkereskedelem és kényszermunka” c. hanganyaggal ellátott 

prezentációt! 

 

Hallgatás ideje: 48:14 

 

Lényeges fogalmak 

 

➢ kényszermunka 

➢ kerítés 

➢ kiszolgáltatott helyzet 

➢ kizsákmányolás 

➢ prostitúció 

➢ toborzás 

 

Joggyakorlat elhatárolási kérdésekhez 

 

BH2020. 30. 

Emberkereskedelem - és nem kényszermunka - bűntette valósul meg, ha a munkavégzésre 

kényszerítés kiszolgáltatott személy sérelmére, e helyzetének a kihasználásával, előny szerzése 

érdekében történik, és az elkövető kizsákmányolás céljából sértetteket toboroz, szállít és 

elszállásol [2012. évi C. tv. 192. §, 193. §]. 

 

BH2017. 286. 

Amennyiben az enyhe és közepes fok határán álló gyengeelméjűségben szenvedő sértett 

megvásárlására külföldön végzendő prostitúciós tevékenység folytatása céljából került sor, és 

ennek érdekében a személyi szabadságától is megfosztották, iratait elvették, a tartózkodási 

helyét is csak valamelyik terhelt kíséretében hagyhatta el, majd Olaszországba szállították, ahol 

egy bárban hiányos öltözékben a férfivendégek szórakoztatására táncolnia kellett, illetve 

szexuális cselekményeket kellett végeznie, és mindennek érdekében folyamatosan azzal 

fenyegették, hogy ellenkezése esetén az I. r. terhelt a testvérét bántalmazni fogja, illetve elintézi, 

a kizsákmányolás céljából történő, személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, 

fenyegetéssel elkövetett emberkereskedelem tényállási 

elemei maradéktalanul megvalósultak [2012. évi C. tv. 192. 

§ (2) bek., (3) bek. a) és b) pont, (4) bek. b) pont, 459. § (1) 

bek. 7. pont; 2011/36/EU irányelv]. 
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Gyakorló kérdések 

 

1. Ki lehet az emberkereskedelem passzív alanya? 

2. Határolja el egymástól az emberkereskedelem és kényszermunka, valamint a kerítés 

tényállásait! 

3. Hány alapesete különíthető el a Btk. 192. §-ban foglalt deliktumnak? 

4. Milyen nemzetközi jogi és uniós jogi instrumentumok határoznak meg szabályozási 

kötelezettséget a magyar jogalkotó számára? 

5. Jelölje meg, hogy a Btk. 192. §-ban meghatározott bűncselekmény mely rendelkezése 

tartalmaz rendelkezést a kényszermunka szankcionálására! 

 

Ajánlott irodalom 

 

DERES Petronella: Az emberkereskedelem és a kényszermunka bűncselekményének egyes 

büntetőjogi kérdései I. Ügyészségi Szemle 2020/1. 30-49. 

 

IGNÁCZ György – LANCSÁR Károly: A Kúria felülvizsgálati határozata az emberkereskedelem 

és a kerítés elhatárolásáról. A kizsákmányolás és a kiszolgáltatott helyzet értelmezése. 

Jogesetek Magyarázata 2020/1-2. 31-38. 

 

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. 

 

 


