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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet I. 

A büntetőjog forrásai és a korai századok magyar büntetőjoga 

 

I. A büntetőjog forrásai: 

1. törvény 

A büntető jogi szabályokat két alapvető jogforrás határozta meg 
Magyarországon: a szokásjog és a törvény. Szt. István, Szt. 
László és Könyves Kálmán törvényei több büntetőjogi tárgyú 
rendelkezést tartalmaznak, amelyekből következtetni lehet 
egyrészt meghatározott bűncselekmény-csoportokra, másrészt a 
kiszabható büntetésekre.  

Lényeges változás I. Mátyás uralkodásának idején következett 
be, amikor egyrészt a hűtlenség, másrészt a nagyobb 
hatalmaskodás esteit rögzítette decretumaiban. Ezzel kezdődött 
el az egyes bűncselekmények „törvényi tényállásának” 

meghatározása. 

 

2. szokásjog 

A szokásjog volt a meghatározó a büntetőjog területén is. Amíg 
azonban a nemesi magánjogra vonatkozó szokásjogi normákat 
Werbőczy István Hármaskönyvében rögzítette, a büntetőjogi 
normák közül csak azokról tett említést, amelyeknek magánjogi 
jogkövetkezménye is volt. Ez nem fogta át a 16. században 
ismert valamennyi büntetendő cselekmény körét és az azokra 
kiszabható büntetéseket, de lehetőséget nyújtott arra, hogy a 
szokásjog által generált partikularizmus – széttagoltság – 
némileg csökkenjen. 

 
 

1. Szent István dekrétumának 
első lapja 

2. Werbőczy István arcképe, 
Feszty Árpád festménye a 
budapesti ügyvédi kamara 
dísztermében /Vasárnapi Ujság/ 
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Szükségessé vált a büntetőtörvénykönyv elkészítése egész Európában.  

 

 

 

 

 

 

 

Ennek a törvénykönyvnek a mintájára készítette el 1656-ban III. 
Ferdinánd Alsó Ausztria büntetőtörvénykönyvét, a Praxis 
Criminalist. A törvénykönyvet az örökös tartományok 
mindegyikében alkalmazták, s ez tette lehetővé azt – miután 
Magyarországnak nem volt önálló büntetőtörvénykönyve, hogy 
annak alkalmazását hazánkra is kiterjesszék a török kiűzését 
követő évtizedben. Ezt a helyzetet az a tény is megkönnyítette, 
hogy még egy időre a Corpus Juris Hungaricibe is felvették, így 
mintegy szokásjogi úton a 18. századtól kezdődően a sedriákon, 
sőt a Királyi Táblán hozott ítéletekben egyre gyakrabban 
hivatkoztak a Praxis Criminalis rendelkezéseire. 

Szerkezete követte a Carolina gyakorlatát.  

- Az első részben rögzítették a büntető eljárásra vonatkozó 
szabályokat: pl. itt került ismertetésre a tortura alkalmazásának a 
lehetősége is. 

- A második részben rögzítették az egyes bűncselekményeket, a büntetési nemeket, 
amelyek rendkívül szigorúak voltak. Helyenként említésre kerültek a súlyosító és 
enyhítő körülményeket. 

 
 
 
 

 

A Német-Római Birodalomban V. Károly császár készíttette el a birodalom 
büntetőtörvénykönyvét, a Constitutio Criminalis Carolina-t (CCC) 1532-ben.  Ez a törvénykönyv, 
amely az egész birodalomban hatályban volt két részből állt: 

- az első rész eljárásjogi szabályokat tartalmazott; 

- a második rész az ún. büntető anyagi jogi szabályokat rögzítette, ezenbelül elsősorban 
meghatározta az egyes bűncselekményeket, az azokra kiszabható büntetéseket. 

 

 

3. Constitutio Criminalis 
Carolina címlapja 
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II. A korai századok magyar büntetőjogának sajátosságai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mind a két jogintézmény a kollektív felelősség elvén alapult. A bűncselekmény elkövetője 
nem kizárólag a sértettet, hanem a sértett egész nemzetségét károsította meg, ezért a bosszú 
nem kizárólag a sértett, hanem egész nemzetségének a joga, sőt kötelezettsége volt. Az 
elkövető, a tettes sem kizárólag a maga személyében felelt cselekedetéért, hanem az egész 
nemzetsége tartozott felelősséggel.  

Szt. István törvényei is bizonyítják, hogy a magyarok körében is élt a bosszú intézménye. 

Ezek a törvényhelyek még az ősi tálió elv szűk körben való érvényesülését bizonyítják.  

Ennek és a bosszú intézményének a visszaszorítására szolgált a compositio, a jóvátétel fizetési 
kötelezettségének a kialakulása. Az elv azon alapult, hogy a tettes fizesse meg azt a kárt, azt a 
sérelmet, amit okozott.  

A compositio összege a vagyon elleni 
bűncselekmények esetében a ténylegesen 

Az államalapítást megelőző és azt követő évtizedekben a büntetőjog két alapvető 
jogintézményre épült: 

- bosszú; 

- jóvátétel (compositio). 

„Valaki embert öl karddal, azon kard által vesszen el.” (Szt. István II. 46.) 

„Valaki pedig kardot vonván, akárki mást megnyomorít, vagy a szemén, vagy a lábán, vagy a 
kezén, hasonló veszedelmét szenvedje az ő testének.” (Szt. István II. 47.) 

A büntetőjog történetének tárgyalása három fejlődési szakaszra osztható. 

I. a korai századok magyar büntetőjogának sajátosságai; 

II. a virágzó rendi monarchia bűncselekmény típusai; 

III. a magyar büntetőjogi kodifikáció története. 
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bekövetkezett kár nagyságával volt egyenlő. 

Az egyes emberek személye ellen irányuló 
bűncselekmények esetében a composítio nagyságát a sértett 
vérdíja határozta meg.  

A szokások által kialakított rendszerbe az uralkodó – az 
állam biztonsága miatt, az ország, a közösség békéjének 
érdekében – úgy avatkozott be, hogy királyaink, 
törvényhozói hatalmuknál fogva dekrétumaikban rögzítették 
az egyes bűncselekményekért fizetendő vérdíj, azaz 
composítio összegét. 

 

 

A decretumokban meghatározott jóvátételi összeget azonban már nem a sértettnek vagy a 
sértett nemzettségének kellett odaadni, hanem egy részét kapta a király, egy részt kapott az 
eljáró bíró és csak a harmadik rész járt a sértettnek. A királynak fizetendő jóvátételi összegben 
mutatható ki az a fejlődés, hogy egy-egy bűncselekmény elkövetésével már nem kizárólag a 
sértettet fenyegették, hanem az államot, a fennálló társadalmi rendet is. 

 

 

 

 

 

 

 

„Ha valaki haragra gerjedvén és felfuvalkodván kevélységgel, szándékos emberölést követ 
el, … száztíz arany pénzt fizet érte.” (Szt. István II.16.) 

Szt. István, Szt. László és Könyves Kálmán törvényeiben megfogalmazott 
büntetőszabályok alapvető célja: 

- a királyi hatalom megszilárdítása; 

- a kialakuló magántulajdon védelme; 

- az egyház védelme; 

- élet és testi épség védelme. 

-  

 

4. A király koponyáját magában 
foglaló Szent László hermája, 
amelyet a győri bazilikában őriznek 
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A 11. században nemcsak a bűncselekmény elkövetőjét büntették, hanem a tettes ártatlan 
családtagjait is. Ha az apát bűncselekmény elkövetése miatt szabad állapotának elvesztésével 
sújtottak, akkor egész családja szolgaságba süllyedt. 

A kollektív felelősség alól először Szt. László tett kivételt, amikor kimondta, hogy a tettes tíz 
év alatti gyermeke mentesüljön a felelősség alól. 

 

László rendelkezését Könyves Kálmán kiterjesztette a 15 év alatti 
gyermekekre. 
 
A büntetőjog fejlődésének történetében ez azt jelentette, hogy a 
kollektív felelősség elvétől fokozatosan áttértek arra, hogy az 
ártatlan gyermekeket kivették a felelősségre vonás alól. Ezzel 
megjelent a vétőképesség, mely szerint az elkövető rendelkezik 
azzal a belátási képességgel, hogy tudja cselekedetének 
következményeit. 

László korában a tíz év alatti, Kálmán korában a tizenöt év alatti 
gyermekek tehát vétőképtelenek voltak 

Ezt erősítette meg II. András az 1231. évi Aranybullában, 
amikor elrendelte: 

 

 

„Ha a tolvaj a templomba menekült, vezessék ki onnan és vakítsák meg, a tíz éves vagy 
annál fiatalabb gyermekei maradjanak szabadságra, az idősebbek vetessenek szolgaságra.” 
(Szt. László II.12.) 

 

„A tolvajok vagy rablók feleségét vagy gyermekeit az apák bűntetteikért ne adják el.” 
(1231:25.tc.) 

5. II. András szobra a Hősök terén 
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A bűncselekmények típusai a korai századokban: 
 

A büntetőjog kodifikációja előtt bűncselekmény volt minden olyan jogellenes magatartás, 
amelyet a jogrend – szokásjog, törvény – büntetni rendelt.  

1. közbűncselekmény (delictum publicum). a korai századokban ide tartozott minden 
olyan cselekmény, amely az államot, a közrendet, a társadalmat veszélyeztette. 

- hűtlenség: az állam és a társadalom ellen elkövetett cselekmény, mellyel valaki a 
királlyal szembeni esküjét szegte meg. 

- felségsértés: amikor a király, illetve a királyi család tagjaival szemben követett el 
valaki bűncselekményt.  

- hivatali bűncselekmények: amikor pl. az ispán a hivatali kötelességét szegte meg. 

2. vallás és erkölcs elleni bűncselekmények: a kereszténység elterjedésével, az egyház 
ellen elkövetett delictumok, illetve az egyházi- vallási törvények megszegésével  
összefüggő cselekmények.  

vallássértés, ünnepszegés, káromkodás, ami Isten és az isteni törvények megsértését 
jelentette; hamis eskü, hamis tanúzás, hamis vád, mérték- és pénzhamisítás; szemérem 
elleni bűncselekmény: nem házastársak közötti nemi kapcsolat; bűbájosság; 
boszorkányság; méregkeverés; magzatelhajtás. 

3. magánbűncselekmények (delictum privatum): minden olyan cselekmény, ami 
valakinek a személyét sérti: élet és testi épség ellen elkövetett bűncselekmények; vagy 
valakinek a vagyonában kárt okoz: lopás, rablás, házratörés. 
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ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Határozza meg a jogforrás fogalmát! 
2. Miért volt meghatározó a büntetőjog történetében a szokásjog? 
3. Ki alkotta meg a Praxis Criminalist? 
4. A büntetőjog történeti fejlődésében milyen szerepe volt a Corpus Iuris Hungaricinek? 
5. Mit jelent a tálió-elv? 
6. Mi határozta meg a jóvátétel összegét? 
7. Mi a vétőképesség fogalma és mi a szerepe a büntetés kiszabásakor? 
8. Milyen bűncselekménycsoportokat különböztetünk meg a korai századokban? 

 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 268-281. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 

 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet III. 

Büntetési nemek a rendi korban 
 

Az uralkodói törvényalkotással az egyes bűncselekmények elkövetőire kiszabható büntetési 
nemek is megváltoztak, a halálbüntetés és a jóvátétel mellett más büntetési nemek is 
megjelentek. 

Maga a büntetés (poena) a bűncselekmény elkövetése miatt – akár a szokásjog, akár a törvény 
által - kilátásba helyezett joghátrány. 

Célja: az elrettentés, a megtorlás. Ennek két változata alakult ki a történelemben: a generális 
preventio, amikor a büntetéssel mindenkit el akarnak rettenteni hasonló bűncselekmény 
elkövetésétől és a speciális preventio, amikor az elkövetőt akarják újabb bűncselekmény 
elkövetésétől visszatartani. 

A korai századokban nem volt állami végrehajtás, ezért a sértett vagy annak nemzetsége 
hajtotta végre az eljáró bíróság által kiszabott büntetést. 
 

1.  Halálbüntetés:  

Súlyos közbűncselekmények vagy egyes 
magánbűncselekmények rendes büntetési neme 
volt. 

A rendi korban a halálbüntetés  maradt a 
főbüntetési forma, de különbség volt annak 
végrehajtásában.  A szabad embert általában 
lefejezték, a szolgákat pedig felakasztották. 

A virágzó rendiség korában jelentek meg 
hazánkban is az ún. minősített halálbüntetések: 
kerékbetörés, karóba húzás, élve elégetés. 

 

2. testcsonkító – testfenyítő büntetések: 

Ennek alkalmazására három okból került 
sor: 

- talio elvének érvényesítése: a 
bosszú jog visszaszorítása után 
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súlyosabb testi sértések elkövetőivel szemben alkalmazták. 

- tükröztető büntetés alkalmazása: célja, hogy mindenki más azonnal lássa, milyen 
bűncselekményt követett el valaki. 

pl. hamis esküt tevőnek levágták a jobb kezét 
vagy kivágták a nyelvét 

káromkodásban marasztaltnak ugyancsak 
kivágták a nyelvét, vagy akasztófához 
szögezték a nyelvét. 

- azon esetekben, ahol a visszaesésnek 
jelentősége volt, a korábban elkövetett 
cselekménynek nyoma maradjon az 
elkövetőn. 

pl. akit lopásban marasztaltak, első esetben levágták az orrát, második esetben a fülét, 
ha harmadszor is lopott, felakasztották. 

Testfenyítő büntetéseknek  hazánkban két változata alakult ki. A férfiakkal szemben 
bot-, a nőkkel szemben korbácsbüntetést szabtak ki. Nemesekkel szemben ezt a 
büntetési nemet nem lehetett kiszabni. Mértéke az elkövetett cselekmény súlyától 
függött, a halálbüntetéssel volt egyenlő, ha valakit egyszerre kiállandó száz bot- vagy 
korbácsbüntetésre ítéltek.  

A testfenyítő büntetések sajátos változata volt a megbélyegzés, melyet hazánkban 
egyrészt a boszorkánysággal vádoltakkal, illetve a hamis tanúzásban marasztalttal 
szemben alkalmazhattak. 

 

3. Szabadságvesztés: 

Ez a büntetési nem eredendően a szabad állapot elvesztését jelentette. E büntetéssel 
valaki a sértett örökös szolgájává vált. 

A börtönbüntetés csak a 14-15. 
században alakult ki Európában a leginkább 
polgárosodó államokban, mint pl. Itáliában. 
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Hazánkban csak a 18. században vált önálló büntetési eszközzé, amikor a tömlöcre, 
áristomra ítéltek nem börtön céljára épült épületekben töltötték le a határozott idejű 
büntetésüket. A modern értelemben vett börtönök építése is csak a 18. század végén 
kezdődött el. 
 

4. Megszégyenítő büntetések: 

A korai századokban ide tartozott a 
nyilvános vezeklés és a böjt, a 
hajlenyírás, amely a szabad állapot 
elvesztését is jelezte. 

A virágzó rendiség korában, elsősorban 
német hatásra jelent meg hazánkban a 
pellengérhez kötés, a kalodába zárás vagy 
a ketrecbe zárás. 

 

5. Vagyoni büntetések: 

Ezek a compositióból, a jóvátételből alakultak ki. Az államalapítást követően 
meghatározott számú állatot kellett a 
sértettnek átadni, később a pénz 
elterjedésével meghatározott pénzösszeget 
kellett megfizetni, de már nem kizárólag a 
sértettnek, hanem a királynak, az államnak, 
illetve az eljáró bírónak.  

Vagyoni büntetésnek minősült, amikor a fejváltság 
alól vérdíj megfizetésével szabadult az elkövető. 

A virágzó rendiség korában a vagyoni büntetés 
speciális formája volt a jószágvesztés, melyet 
hűtlenségbe esett személlyel szemben vagy nagyobb hatalmaskodást elkövetővel szemben 
ítéltek meg. 
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Már a 11. században találkozunk dekrétumokban megfogalmazott büntethetőségi 
akadályokkal. 

1. gyermekkor: Szt. László törvénye szerint a tíz év alatti, Kálmán törvénye szerint a 15 
év alatti gyermek nem büntethető. 

2. jogos védelem:  a jogtalan, közvetlen, másként el nem hárítható támadás elhárítása . 
Ezt először Werbőczy fogalmazta meg Hármaskönyvében. 

„(ha) valaki a gyilkosságot önvédelmezése közben követte el és vitte véghez … be kell 
bizonyítania, hogy őt valaki fegyveres kézzel, ellenségesen támadta meg és ezáltal 
életveszélyben forgott, mert arról, aki mást kivont karddal megtámad, legott 
feltesszük, hogy azt vagy meg akarja ölni vagy halálos sebeket akar ejteni…” 
(Hármaskönyv III.21.) 

A bűncselekmények minősítésénél a korai századokban enyhítő körülményeket nem ismertek. 
A büntetés enyhítésének egy esete volt: asylum joga (menedék jog). 

Ha valaki templomba vagy püspöki lakóhelyre menekült, nem volt szabad ott elfogni. Ha 
önként kijött, vele szemben halálbüntetést nem lehetett kiszabni. Ha önként nem jött ki, akkor 
az egyház örökös szolgájává vált. 

Súlyosító körülményeket viszont igen, mert akik cselekményüket éjjel, titokban elkövetőket 
mindig szigorúbban büntették. Ugyancsak súlyosabb büntetést szabtak ki, ha többen követték 
el a delictumot. Súlyosító körülménynek számított a visszaesés is. 

A kísérletet, mint a bűncselekmény egyik megjelenési alakzatát általában enyhébben 
büntették, de csak azért, mert az eredményfelelősség alapján, csak a ténylegesen 
bekövetkezett cselekményt és az ezáltal okozott kárt vették figyelembe. 

 

 

 
  

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Mit jelentett a büntetési nemek 
meghatározásánál a generális 
preventio elve? 
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2. Miért nevezték a megszégyenítő büntetéseket tükröztető büntetésnek? 
3. A szabadságvesztés büntetés kialakulásának, milyen fejlődési szakaszai voltak? 

 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 300-311. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 

 

AJÁNLOTT IRODALOM  

 

 
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s


                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
1 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

 
 
 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 

 

 

 

mailto:jogtort@juris.u-szeged.hu
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet II. 

A virágzó rendi monarchia bűncselekmény típusai 
 

Közbűncselekmények: 

1. nyilvános gonosztettek  (casus criminales) 

E bűncselekményi kör fogalma a 15. század végére fejlődött ki. Ez alatt a közrend és 
közbiztonság elleni bűntetteket értették. Elkövetőit nyilvános gonosztevőknek minősítették, 
akik ellen rövid úton, mintegy „statáriálisan” jártak el a megyei és a városi törvényszékeken. 
1486-ig a nádori közgyűléseken is ítéletet hoztak a nyilvános gonosztevők ellen. Az Ítéletet 
azonnal végre lehetett hajtani, ha a tettes jelen volt, ha nem, akkor levelesítették 
(proscribalas). Büntetése mindig halálbüntetés volt.  

 

Esetei: 

a szándékos emberölést (homicidium) 
nehezen lehetett elhatárolni a gyilkosságtól. 
A gyilkosság az előre elhatározott, kitervelt 
emberölés, amit legtöbbször aljas célból, 
haszonszerzés végett követtek el. Ennek 
egyes esetei a 15. századtól váltak 
közbűncselekménnyé, ami azt jelentette, 
hogy a halálbüntetést nem lehetett 
megváltani. 

„azokat az embereket, akik eltökélt 
szándékkal követnek el emberölést, 
legyenek bármilyen rendűek és kiváló 
állásúak, minden váltságdíj mellőzésével végezzék ki.” (1486:51.tc.)  

A szándékos emberöléstől a rendi korban a sértett személyére nézve önálló 
deliktumokat alakítottak ki. Ilyen volt az apa-, anya-, testvér-, gyermekgyilkosság, 
majd külön delictummá 
minősítették a magzatelhajtást és a 
gyermekkitételt. 
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lopás (furtum): idegen ingó dolognak, mástól, jogtalan elvétele. Büntetése lehetett az 
okozott kár megtérítése, a szabad állapot elvesztése, alkalmazhattak testcsonkító -, sőt 
halálbüntetést is. 

rablás (latrocinium): e bűntett alatt idegen dolognak erőszakkal való elvételét értették, 
halálbüntetéssel fenyegették. 

 gyújtogatás (crimen incendiarii): amikor valaki más épületeit szándékosan felgyújtja. 
Már a gyújtogatással való fenyegetést is büntették. Büntetése az eleve megégetés volt. 

méregkeverés: az emberölés sajátos változata, ami egyben a bűbájosság, tágabb 
értelemben a boszorkányság körébe tartozott. Büntetése mindig halálbüntetés volt. 

 nemi erőszak (struptum violatum): ha valaki hajadont, özvegyet vagy férjes asszonyt 
erőszakkal és akarata ellenére nemi érintkezésre kényszerített. Büntetési tétele a 
virágzó rendiség korában halálbüntetés, ha nemes nő sérelmére követték el, minősített 
halálbüntetés volt. A 19. században gyakran már csak szabadságvesztést szabtak ki. 

 

2. Hűtlenség (nota infidelitatis) 

Valószínűleg a nyugat-európai hűbéri jog befolyása alatt terjedt el hazánkban. A király híve, 
akkor vált hűtlenné, ha a királynak tett esküjét megszegte, a király életére tört, ha az ország 
ellen lázadt. A korai századokban a hűtlenség a felségsértéssel volt azonos, a 15. századra 
azonban már az ország, a közbiztonság 
elleni delictumokat is bevonták a 
hűtlenség fogalmi körébe. Minden olyan 
cselekmény végül ebbe a 
bűncselekményi csoportba került, 
amelyet fej- és jószágvesztéssel 
fenyegettek. A hűtlenség eseteit először 
az 1462: 2. tc. sorolta fel, majd 
Werbőczy Hármaskönyvében mintegy 
18 esetét rögzítette. 1723-ban III. Károly 
9-re szűkítette azokat az eseteket, 
amelyeket továbbra is fej- és 
jószágvesztéssel fenyegettek.  

felségsértés (crimen laessae 
majestatis): valósított meg 
az,aki a király – az Erdélyi 
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Fejedelemségben a fejedelem – és a királyi család tagjainak életére tört, testi 
épségét személyes szabadságát veszélyeztette.  

felségárulást pedig az követett el, aki a király, a fejedelem, az ország közhatalma 
ellen nyíltan fellázadt. 

az ország elleni bűncselekmény: az a cselekmény, mellyel az elkövető az 
alkotmány, a király és a korona közhatalma ellen támadt, idegen zsoldosokkal 
megzavarta az ország békéjét; ide tartoztak a  végvárak feladói, az ellenséget 
fegyverrel vagy élelemmel támogatók, illetve aki a szabad menlevelet 
megsértették. Szabad menlevelet az kaphatott, aki azért, hogy kegyelmet nyerjen 
vagy ártatlanságának tisztázása érdekében a király elé akart járulni. 

eretnekség: kánonjogi hatásra került valószínűleg a hűtlenség esetei közé. Az 
eretnekség maga az egyházi hittétel (dogma) tagadását jelentette. Rendszerint 
máglyahalállal büntették. 

oklevélhamisítás, pecséthamisítás: az követte el, aki oklevelet, pecsétet hamisított 
vagy tudva, hogy az oklevél hamis perben vagy peren kívül felhasznált. 

pénzhamisítás: aki a király engedélye nélkül állított elő vagy veretett pénzt, vagy 
hamis pénzt hozott forgalomba. 

Hatóságok ellen elkövetett bűncselekmények: az ország rendes bíráinak, 
helyetteseinek megölése, elfogása, megsebesítése, megverése, a törvényszékre 
menő peres feleknek, az országgyűlésre igyekvőknek a megölése, a 
megbízatásukat végző királyi és hiteles helyi emberek megölése, megsebesítése, 
megverése. 

magánszemélyek illetve magánvagyon ellen irányuló bűncselekmények: az apa és a 
hitves gyilkosság valamint a negyedízigleni rokoni körön belül való emberölés, 
megsebesítés. Negyedízigleni rokoni körön belül való vérfertőzés, nemi erőszak, 
tagcsonkítás, szemkivágás, falvak, majorok nyilvánvaló felgyújtása. Saját ura 
várának feladása, nem saját ura vára elleni ostrom. 

 

A hűtlenség jogkövetkezménye minden esetben a fej- és jószágvesztés, amely alól kizárólag a 
király adhatott kegyelmet. A marasztalt 
vagyona visszaszállt a királyra, amely 
vagyont még az ártatlan családtagok sem 
válthattak vissza.  Ha a marasztalt akár 
apai, akár testvéri osztatlanságban élt, 
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előbb végre kellett hajtani az osztályt és csak a marasztalt vagyona szállt vissza a királyra. 

A hűtlenség jogi halált eredményezett, amely azt jelentette, hogy a hűtlenségben marasztalt 
apa és a hűtlenség elkövetése után született gyermekek között megszakadt az öröklési 
kapcsolat. 

 

Magánbűncselekmények: 

 

1. Hatalmaskodás: 

A hatalmaskodás a magánbűncselekmények egyik átfogó bűncselekménycsoportja volt. 
Mindent ebbe a körbe soroltak, amit nem minősítettek nyilvános gonosztettnek vagy 
hűtlenségnek. Lényegében a más személyében és vagyonában okozott jogellenes 
károkozásokat jelentette, amely cselekményekre még az is jellemző volt, hogy általában nem 
egyedül követte el a tettes, hanem rendszerint családtagjaival, familiárisaival, szolgáival, 
jobbágyaival. Büntetése sokáig az okozott kár megtérítéséből illetve jóvátételből állt.  

A 14. században az Anjouk uralkodása alatt figyelhető meg, hogy az addig egységesen 
hatalmaskodásnak nevezett bűncselekménycsoport kezdett ketté válni. Másképp ítélték meg a 
hatalmaskodást, ha azt az oligarchák követték el. Károly Róbert igyekezett a kiskirályok 
hatalmát megtörni, így a nemesek személyében és vagyonában okozott kárt súlyosabban 
büntették, mint a közszabadok ellen elkövetett hasonló cselekményeket. 

Zsigmond uralkodásától kezdve, az oklevelek tanúsága szerint már különbséget tettek a 
nagyobb hatalmaskodás és a kisebb hatalmaskodás között. 

 

a.  nagyobb hatalmaskodás 

Mátyás 1486-ban kiadott nagyobb decretumában szabályozta a nagyobb hatalmaskodás 
eseteit, amely 1848-ig fennmaradt jogrendszerükben. A nagyobb hatalmaskodást nemes 
követhette el nemessel szemben. 

Esetei: nemes házának megrohanása; nemes birtokának erőhatalommal való 
elfoglalása; nemes jogtalan letartóztatása; nemes ember megsebesítése, megverése; 
nemes ember jogtalan megölése, kivéve a gyilkosságot, mely esetben nem volt helye 
megváltásnak. (1486:15.tc.) 
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Az 1723:10. tc. csökkentette a hűtlenségbe tartozó delictumok körét, s amelyeket ettől 
kezdve nem minősítettek hűtlenségnek, azok a bűncselekmények átkerültek a nagyobb 
hatalmaskodás kategóriájába. Ezen „új” esetek voltak pl. az ország rendes bíráinak, 
vagy vármegyei embereknek hivatalos eljárásuk során való megsebesítése, megverése; a 
szabad oltalomlevél megsértői, a főrendi tábla tagjainak vagy a követeknek a 
megverése, megsebesítése; a negyedízigleni rokoni körön belüliek megverése, 

megsebesítése.  

A nagyobb hatalmaskodást 
főbenjáró ítélettel büntették, 
mely fej- vagy 
jószágvesztéssel járt. Ez a 
vagylagos ítélet azt jelentette, 
hogy az elkövetővel szemben 
vagy a fejvesztést vagy a 
jószágvesztést lehetett 
végrehajtani. A végrehajtás 

előtt a sértett és a tettes közvetlen rokonsága egyezkedhetett egymással, amelyre három 
nap állt rendelkezésre.  Az egyezségre akár az eljáró bíró, akár ún. fogott bírák 
(arbiterek) előtt vagy akár hiteleshelyen is sor kerülhetett. Ez idő alatt a tettest a bíróság 
fogságban tartotta. Ha az egyezség nem jött létre, akkor a 17. század végéig a bíróság a 
tettest átadta a sértett nemzetségének a fejvesztés végrehajtása végett. Ha az egyezség 
létrejött, akkor  a jószágvesztő hatály érvényesült. Ha a nagyobb hatalmaskodás 
bűnében marasztalt osztatlan állapotban élt – akár apai, akár testvéri osztatlanságban -, 
akkor először a vagyont megosztották és csak a marasztalt személy vagyonára lehetett a 
jószágvesztést végrehajtani. Ekkor a sértett illetve a sértett nemzetsége megkapta a 
vérdíjat és a tettes jószágainak egyharmad részét, a kétharmad rész pedig az eljáró bíróé 
lett.  

Ha az ítéletet az ország valamelyik nagybírája hozta, akkor a jószágvesztő hatály a 
szoros értelemben vett magyarországi birtokokra vonatkozott, ha az erdélyi vajda volt a 
bíró, akkor az Erdélyben fekvő jószágot veszítette el a nagyobb hatalmaskodásban 
marasztalt nemes. Ha az ítéletet maga a király hozta meg, akkor mind a magyarországi, 
mind az erdélyi birtokok elvesztek. 

A nagyobb hatalmaskodás miatt 
elvesztett jószágot az elítélt fiai és 
az osztályos atyafiai közbecsű 
értékben visszaválthatták. 
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b. kisebb hatalmaskodás 

Ha a hatalmaskodást, más személyének  vagy vagyonának megsértését nem nemessel 
szemben, vagy nemessel szemben de nem nemes követte el, azt 1486 után már kisebb 
hatalmaskodásnak minősítették. Büntetési tétele fél vérdíj megfizetése, illetve az 
okozott kár megtérítése volt. 

A kisebb hatalmaskodás leggyakoribb esetei közé tartozott másnak a megsebzése vagy 
megverése. Ha jobbágyok követték el ezt, akkor a pénzbüntetés mellett rendszerint testi 
fenyítést botbüntetést szabtak ki. Ennek mértéke a cselekmény súlyától függött. 

Meg kell említeni, hogy egyháziak és nők ellen több esetben nem lehetett a főbenjáró 
ítéletet kimondani. Ellenük csak kivételes esetben lehetett a fejvesztést kiszabni. 
Egyháziakat és nőket tipikusan fejváltságban marasztaltak, ami azt jelentette, hogy az 
elítélt vérdíja és birtokainak egyharmada a sértettre, míg az elvesztett jószág kétharmada 
a bíróra szállt. A nagyobb hatalmaskodás vagyonvesztő hatályát egyháziak és nők ellen 
is ki lehetett szabni. 

 

2. Becstelenség (infamia) 

Ez a bűncselekmény valószínűleg kánonjogi közvetítéssel a római jogból került be a magyar 
jogrendszerbe. Az infámiában marasztalt elvesztette tisztességét, jó hírét, ezért öröklésre 
képtelenné, gyám és más közhivatal viselésére alkalmatlanná és perképtelenné vált. Az 
infamis személyt a társadalom kivetette magából. Az infámis személynek a 15. századig 
feltűnően tarka ruhában, fedetlen fővel, mezítláb kellett a nyilvánosság előtt megjelenni. Az 
infámia megszűnt, ha új ítélet 
született vagy a király 
megkegyelmezett. A kártérítés 
megfizetésére a királyi kegyelem 
nem terjedt ki, ezt a sértettnek 
mindig meg kellett kapnia. Az 
infámia körébe tartoztak: 

1. hamisan esküvők 
(ludasok): más jogainak 
megrövidítésére vagy 
veszélyeztetésére gonosz 
szándékkal, esküvel erősített 
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hazugságot követtek el. A ludas személy elveszítette jószágát, melynek 
egyharmada perbeli ellenfelét illette, kétharmada a királyi kincstáré lett.  

2.  hűtlen gyámok: az, aki gyámoltja ügyeit hűtlenül kezelte és ezzel kárt okozott, 
nem gondoskodott a gyámolt neveléséről, megélhetéséről, aki a gyámgyermeket 
ok nélkül fenyítette, rossz erkölcsre oktatta és aki nem tett eleget számadási 
kötelezettségének.  A becstelenségen kívül az okozott kár kétszeresét kellett 
megtérítenie. 

3. vértagadás: ezt az a személy követte el, aki testvéreit vagy osztályos atyafiait 
jogos tulajdonukból alattomosan vagy csellel kiforgatta és ezzel a velük való 
rokonságot megtagadta. Ennek gyakori, jól bizonyítható esete volt, amikor olyan 
új adományt kért valaki a királytól, mellyel a kérelmező a korábbi 
adománylevélben meghatározott öröklési sorrendet akarta megváltoztatni. 
Büntetése az örök becsületvesztés mellett a jószágvesztés azok javára, akiknek 
jogait megsértette. A 15. század végéig még azzal a következménnyel is járt a 
vértagadás, hogy az abban marasztalt annak a szolgája lett, akinek jogait 
megsértette. 

4. álorcás személyek (lárvák) : azok, akik magukat más személynek adva ki hiteles 
hely vagy az ország nagybírái előtt , a maguk hasznára, más kárára örökbevallást 
tettek. 

5.  a hamis oklevél készítésben részt 
vevő hiteles helyi pap, a becstelenségen 
kívül elveszítette a gondjaira bízott 
egyházi javadalmakat, homlokán tüzes 
bélyegzővel megbélyegezték.  

6.  infamis lett az a személy, akit a lovagi 
becsületbíróság elmarasztalt, mert 
becsületszó alatt tett ígéretét nem 
tartotta be. A lovagi becsületbíróság 
vagy a vádlottat vagy a vádlót marasztalta el. Az ítélet nem járt vagyonvesztő 
következménnyel, csak az infámia általános következményei érvényesültek. 
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3. Patvarkodás (calumnia)  

A jogtalan perlekedést, az ellenfél alaptalan zaklatását 
jelentette. Leggyakoribb esetei: ha ugyanabban az 
ügyben két vagy több bíróság előtt indított pert a 
felperes; a már teljesített követelést perelte valaki; 
ugyanannak a perorvoslati eszköznek kétszeri vagy 
többszöri kieszközlését kérte valaki. Büntetése a 
folyamatba tett per elvesztése és a vérdíj megfizetése 
volt.  

 

4. Nyelvváltság (emenda linquae) 

Kisebb perbeli vétségek büntetésére szolgált: hamisan kieszközölt perhalasztás; per húzása 
céljából nem igazolható kifogás előterjesztése. Büntetése a folyamatban levő per leszállítása 
és 100 forint pénzbírság megfizetése. Amíg a marasztalt a pénzbírságot nem fizette ki, addig a 
per nem folytatódott, azaz „leszállva maradt.” Ha a felperest marasztalták, akkor a felperes 
perképessége időlegesen megszűnt. 

 

5. Meggyalázás (dehonestatio) 

A meggyalázás valójában a becsületsértést jelentette. A 15. században még a lovagi 
becsületbíróság elé tartozott. A marasztalt infámissá vált. Meggyalázásnak minősült, ha valaki 
kétségbe vonta egy másik személy nemességét. E delictumok közé tartozott, ha valaki mást 
becsmérlő szavakkal illetett. A 18-19. században ezt nevezték mocskolódásnak. Büntetése 
rendszerint pénzbüntetés volt, jobbágyokkal szemben ezenkívül testi fenyítést is kiszabtak. 

 

6. Károkozás (datio damni) 

A kár a vagyonban bekövetkezett értékcsökkenést jelentette elsősorban, de a büntetőjogban a 
más személyében okozott testi sérülést is ide értették.  Ugyanakkor károkozásnak csak azt a 
cselekményt tekintették, amely nem tartozott a nyilvános gonosztettek, a hűtlenség vagy a 
nagyobb hatalmaskodás körébe. 
Károkozásban csak akkor marasztaltak, ha 
az elkövető vétkes magatartása és a 
bekövetkezett kár között szoros okozati 
összefüggés volt.  
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Aki szándékosan okozott kárt valakinek, az teljes kártérítéssel tartozott, s ebbe a tényleges kár 
(damnum emergens) és az elmaradt haszon (lucrum cessans) is beletartozott. Ha valakinek a 
gondatlan magatartása miatt keletkezett a kár, akkor  a dolog értékét kellett megfizetnie. Ha 
valaki más személyében okozott sérülést, akkor a gyógyítás költségeit kellett megtérítenie. 

 
  

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Milyen delictumok tartoztak a nyilvános gonosztettek közé és mi volt ezek 
közös jellemzője? 

2. Mit jelentett a hűtlenség a büntetőjog történetében? 
3. Milyen szerepe volt a nádori közgyűlésnek a közbűncselekmények megítélésében? 
4. Mit értettek hatalmaskodás alatt a rendi korban? 
5. Milyen magánjogi delictumokat ismer? 
6. Határozza meg a kár fogalmát és típusait! 
7. Miért tekintették a patvarkodást és a nyelvváltságot magánjogi bűncselekménynek? 

 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 291-296. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 

 

 

 

mailto:jogtort@juris.u-szeged.hu
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet IV. 

A magyar büntetőjogi kodifikáció története I. 
 

Nyugat-Európában már a 16. században elkészültek az első 
büntetőjogi kódexek.  

- 1532-ben V. Károly császár utasítására elkészült 
Constitutio Criminalis Carolina;  

-  I. Ferenc utasítására 1539-ben elkészült francia 
Bűnvádi Perrendtartás; 

-  a magyar büntetőjog fejlődésére is jelentős hatást 
gyakorolt III. Ferdinánd büntetőtörvénykönyve, az 
1656-ban elkészült Praxis Criminalis.  

 

Az európai jogfejlődésben a felvilágosodás eszméinek 
hatására alakult ki az igény arra, hogy egy-egy jogterületet – 
jogágat – önálló törvénykönyvben szabályozzanak. A 18. 
században a büntetőjog területén indult el egy kodifikációs 
hullám.  

Magyarországon a török kiűzését követően összehívott 1712 – 
1715. évi országgyűlésen Bencsik Mihály terjesztett elő egy 
büntetőtörvény-javaslatot.  

Bencsik Mihály a nagyszombati egyetem tanára, javasolta, hogy a hűtlenség és az uzsora 
bűncselekményeinek szabályozásán kívül „a büntetéseket a cselekményekhez képest 
szabályozó büntetőtörvénykönyv"-et is  össze kellene állítani. Ő volt az első, aki a büntetőjog 
közjogi jellegét kiemelte.  

a tervezet forrásai: 

- a Hármaskönyvben megtalálható büntetőjogi normák,  
- a régi magyar törvények,  
- az osztrák büntetőjogi normák, 
- a magyar bírói gyakorlatot.   

 

1. kép: Constitutio Criminalis 
Carolina címlapja 
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A Bencsik-féle 1712. évi tervezet szerkezetét tekintve két részre oszlik: 

-  az első rész tartalmazza a büntető eljárásjogot,  
- a második rész az anyagi büntetőjog egyes szabályait: 

=   a büntetőjog általános szabályai,  
= az egyes bűncselekményeket,  
= a büntetések enyhítő és súlyosbító körülményei, 
=  pontos elhatárolásokat adott az egyes bűncselekményfajok elválasztására: pl. 
szándékos emberölés, gondatlanságból elkövetett emberölés, jogos védelmi helyzet 
stb.  

Amíg a korábbi évszázadokban a büntetésekre helyezték a hangsúlyt, s ez alapján 
csoportosították az egyes bűncselekményeket, addig Bencsik a cselekményeket a törvényben 
meghatározott bűntettek alapján 
csoportosította. (Ez lesz az egyik első 
lépése annak, hogy a bűncselekmények 
törvényi tényállásait határozzák meg.)  

Az országgyűlés a Bencsik-féle 
javaslatot tárgyalta, elfogadta, de nem 
szenesítették egy kivétellel: a hűtlenség 
bűncselekményi kategóriáit az 1723:10-
12. tc-kekkel szentesítették. 

Az 1712-1715. évi országgyűlésen 
felállították a Systematica Commissio 
(rendszeres bizottság), amelynek 
feladata volt a teljes magyar jogrendszer 
megújítása. E bizottság által elkészített 
munkát nevezzük Novum 
Tripartitumnak. Ez a munka azonban 
nem volt alkalmas arra, hogy a magyar 
jogrendszert, illetve annak egyes területeit a 18. század viszonyai alapján szabályozza. 
Gochetz Gábor készítette el az első magyar büntetőjogi monográfiát (1746), amelyben 
Bencsik munkáját is ismertette, sőt egyes részeit szó szerint átvette. 

A 18. században Mária Terézia és II. József tett kísérletet egy az osztrák birodalom egésze 
számára érvényes büntető törvénykönyv 
elkészítésére. Mária Terézia 1768-ban 
elkészíttette a Constitutio Criminalis 

2. kép: Constitutio Criminalis Theresiana címlapja és 
első oldala 
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Theresiana-t, melyet az örökös tartományokban léptetett hatályba.  

II József által 1787-ben kiadott és a birodalom minden államában - így Magyarországon is -  
hatályba léptetett Sanctio Criminalis Josephina.  

A Josephina sok új, humánus rendelkezést tartalmazott: 

- rögzítette a nullum crimen sine lege elvét,  
- eltörölte a halálbüntetést,  
- a bűntetteket bűntettre és vétségre osztotta,  
- különbséget tett a politikai bűncselekmény és az egyéb bűntettek között,  
- ismerte az enyhítő és a súlyosbító körülményeket,  
- a törvény előtti egyenlőség elvének megfelelően nem tett különbséget a büntetések 

kiszabásánál a társadalom egyes tagjai között,  
- szabályozta az egyes bűntettek privilegizált és minősített eseteit. 

 

I. Ferenc 1803-ban új büntetőtörvénykönyvet adott ki, amely igen sok elemében megőrizte, 
illetve tovább vitte II. József rendelkezéseit. 

Az 1790/91: 67.tc-el felállította a regnicoláris bizottságokat, melyek közül a jogi bizottságnak 
- (Deputatio Juridica) -  az egyik legfontosabb feladata lett a büntetőjogi törvénykönyv-
tervezet elkészítése. A tervezet – mint a magánjogi törvényjavaslatok is – 1795-re készült el. 

Szerkezete: 

- Bevezetés, ahol néhány büntetőjogi alapelvet rögzítettek,  
- az első részben a büntető eljárásjogi szabályokat,  
- a második részben a büntető anyagi jogi szabályokat rögzítették. A tervezet büntető 

anyagi jogi része „A bűntettekről és azok büntetéséről” címet viselte.  
 

 

Az anyagi jogi büntetőjavaslatnak: 

-  nem volt általános része,  
- az egyes  bűncselekmények törvényi tényállását szabályozta, 
-  ezek figyelembevételével határozta meg a kiszabható büntetéseket, illetve azok 

mértékét.  
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- az egyes bűncselekményeket a társadalomra 
veszélyességük alapján csoportosította, 

- különbséget tett „a közbiztonság elleni 
bűncselekmények”, mint a hűtlenség, lázadás, 
határjel elmozdítása, pénzhamisítás, rágalmazás, 
hamis tanúzás stb.,  

- a „polgárok élete és testi épsége elleni 
bűntettek”között: ide sorolták az emberölést, a 
szülő és csecsemőgyilkosságot, mérgezést, 
párbajt. A polgárok becsületét, illetve a polgárok 
vagyonát és szabadságát veszélyeztető bűntettek 
közé tartozott többek között a becsületsértés, az 
emberrablás, a nemi erőszak, a lopás, a rablás, a 
gyújtogatás, 

-  „az erkölcsök megrontására irányuló bűntettek” 
között találjuk az istenkáromlást, a vérfertőzést, a 
bigámiát, a házasságtörést, a természet elleni 
fajtalanságot. 

 

A büntetési nemek közül: a halálbüntetés mellett megmaradt a jószágvesztő hatály, a tömlöc 
vagy az áristom, sőt a testi fenyítés is. Ugyanakkor a felvilágosodás eszméinek a hatására a 
tervezetben a bűncselekmény súlyához mért büntetések alkalmazását javasolták a tervezet 
készítői. 

Miután a magyar jakobinus mozgalom miatt nem hívták össze az országgyűlést ezt a 
tervezetet sem tűzték az országgyűlés napirendjére. 

Az 1825/27: 8. tc-el ismét felállították az országgyűlési bizottságokat. Ez az új bizottság az 
előző tervezetet vette alapul, de elhagyta az alapelveket tartalmazó bevezető részt. Az 
eljárásjog és az anyagi jogi szabályok mellett önálló fejezetet szentelt a kihágásoknak.  

Kihágásnak tekintettek minden olyan jogsértést, amely nem esett a büntetőjog hatálya alá. A 
kihágások többségét pénzbírsággal fenyegette.  

A kodifikáció előremutató jeleként 
értelmezhető, hogy a tervezetet 
indokolással látták el. A tervezet 1830-
ban készült el, amikor kinyomtatva 
megküldték a vármegyéknek. Az 1832/36. 

3. kép: Az 1795. évi büntető-
törvénykönyv-tervezet címlapja 
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évi országgyűlés – valószínű idő hiányában – nem tűzte napirendjére ennek a tervezetnek a 
tárgyalását. 

  

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Mit értünk kodifikáció alatt? 
2. Mutassa be Bencsik Mihály tevékenységét? 
3. Mi volt a Novum Tripartitum? 
4. Mi volt a feladata a regnicoláris deputacióknak 1795-ben és 1828-ban? 
 
 
 
 
 
 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 312-317. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 

 

 

 

 

mailto:jogtort@juris.u-szeged.hu
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet V. 

A magyar büntetőjogi kodifikáció története II. 
Az 1839/40. évi országgyűlés kifejezetten a büntetőjog kodifikálására felállított egy újabb 
bizottságot, melynek azt a feladatot adták, hogy a büntető anyagi jogot, a büntető eljárási jogot 
és a büntető végrehajtási jogot is szabályozza. Maga a bizottság így három albizottságra oszlott, 
az egyes tervezetek kidolgozására. Munkájukat 1841 
novemberében kezdték el és meghatározták azokat az 
alapelveket, melyek alapját képezték az egyes 
tervezeteknek. A büntető anyagi jogi javaslat a „bűntettek 
és büntetések” címet, viselte, míg a végrehajtási jogi 
tervezet a „börtönrendtartás” elnevezést kapta. 

Az anyagi jogi javaslatot készítő bizottság tagjai között 
volt Deák Ferenc, Eötvös József, Klauzál Gábor, 
Bezerédy István, Lukács Móricz. Az egyik legfőbb 
szerepet a tervezet elkészítésében Deák Ferenc vállalta 
magára, ezért is nevezik az országgyűlés elé terjesztett 
javaslatot Deák-javaslatának. A tervezet 1842 végére 
elkészült, nyomtatásban is megjelent. Megküldték a 
vármegyéknek, ahol elkészültek azok a követutasítások, 
és az 1843-ban összehívott országgyűlés napirendjére 
tűzték a büntető anyagi jog javaslatát.  

A bűnvádi perrendtartás tervezete és a börtönrendtartás 
tervezete is hasonlóképpen az anyagi jogihoz időben 
elkészült. Mindez lehetővé tette, hogy a három tervezetet 
egyszerre tűzzék az országgyűlés Karok és Rendek 
Táblájának napirendjére. A követek a javaslatok tárgyalásának kezdetén elfogadtak egy 
határozatot, amelyben rögzítették, hogy a büntetőjog egészének egységes szabályozása 
érdekében a három javaslatot egyszerre terjesztik fel az uralkodónak szentesítésre.  

Az anyagi jogi javaslat a büntetési nemek között nem szabályozta a halálbüntetést. Magát a 
javaslatot a Karok és Rendek Táblája elfogadta, a Főrendi Tábla elsősorban a halálbüntetés 
„hiánya miatt” elutasította. 

A bűnvádi perrendtartás tervezetét Szalay 
László készítette el, aki szakbíróságok 
feladatává tette volna a büntetőügyek 
megítélését. Ezt a tervezetet a kerületi 

1. kép: Bezerédj István reformkori 
magyar politikus, aki részt vállalt az 
1843. évi büntetőtörvényjavaslat 
elkészítésében 
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ülésen módosításra adták vissza. Ennek értelmében Szemere 
Bertalan - a 19. században Európában elfogadott elveknek 
megfelelően – esküdtszéki rendszert – laikus bíráskodást - 
dolgozott ki a büntető eljárásra. Ezt a változatot a Karok és 
Rendek Táblája elfogadta, viszont a Főrendi Tábla éppen az 
esküdtszék miatt, elutasította. 

A börtönrendtartást szabályozó harmadik tervezetet az 
országgyűlés mindkét kamarája elfogadta. 

Az országgyűlésen hozott döntés értelmében viszont magát a 
börtönrendtartásnak a javaslatát sem terjesztették fel 
szentesítésre az uralkodónak. 

 

Az 1843. évi büntető anyagi jogi javaslat 

Ez a tervezet a késő rendi társadalom és állam viszonyai 
között rendkívül haladó, a polgári társadalomnak megfelelő 
büntetőjogi elveket rögzített. Érvényesítette a két legfontosabb büntetőjogi alapelvet: a nullum 
crimen sine lege és a nulla poena sine lege elvét. 

A nullum crimen sine lege elve azt jelenti, hogy csak az a cselekmény tekinthető 
bűncselekménynek, amelyet az elkövetése pillanatában törvény annak minősít. 

A nulla poena sine lege elve azt jelenti, hogy csak olyan büntetést lehet kiszabni, melyet a 
bűncselekmény elkövetésekor törvény meghatároz. 

„Bármely cselekvés vagy mulasztás csak annyiban tekintethetik bűntettnek és vonhatók büntetés 
alá, amennyiben az ellen büntetést rendel a jelen törvény.” (1843. évi tervezet 1.§) 

Maga az anyagi jogi tervezet szerkezetileg két részből áll, az első tárgyalta a mai értelemben 
vett általános részbe tartozó rendelkezéseket, a második rész: a különös rész pedig az egyes 
konkrét törvényi tényállásokat és az azokra kiszabható büntetéseket. A különös részben a 
bűntetteket csoportosította:  

- az emberek személyét és vagyonát sértő bűntettekre: az emberölés esetei között 
rendelkezett a gyilkosságról, mint az előre kitervelt emberölés esetéről, az erős 
felindulásban elkövetett 
emberölésről, a magzatelhajtásról, 
a testi sértésről, a verekedésről és a 
párbajról. Külön fejezetben 

2. kép: Szemere Bertalan az első 
magyar esküdtszéki rendszer 
kidolgozója, amelyet az 
országgyűlés nem fogadott el 
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szabályozta az erkölcs elleni bűntetteket, mint pl. az 
erőszakos nemi közösülést vagy a házasságtörést. A 
vagyon elleni bűncselekmények közül a lopást 
szabályozta legrészletesebben. 

- a társadalmat és az államot sértő cselekményekre: 
hűtlenség, felségsértés. 

 

Miután a tervezet nem tankönyvnek készült, ezért nem 
tartalmaz olyan szabályt, amely pontosan rögzítené a 
bűncselekmény definicióját, mégis, a tervezet egészének a 
szelleméből, rendelkezéseiből ez pontosan meghatározható. 

Bűncselekmény az a cselekmény vagy mulasztás, amely 
tényálladékszerű, jogellenes és bűnös. 

tényálladékszerű (mai szóhasználattal törvényi tényállás): a 
cselekmény a törvényben pontosan meghatározott 
bűncselekmény fogalomba ütközik.  

jogellenes: a fennálló jogrendet sérti; 

bűnösség: a magánjogi vétkesség fogalomnak megfelelően vagy szándékos, vagy gondatlan 
magatartást feltételez.  

Szándékos a magatartás, ha az elkövető tudja és akarja cselekményének az eredményét.  

Gondatlan – a törvény szóhasználata szerint: vétkes vigyázatlanság – állapítható meg, ha az 
elkövető a tőle elvárható körültekintést elmulasztva, követ el bűncselekményt. 

3. kép: Az 1843. évi büntetőjogi 
törvényjavaslatok 1896-ban 
kiadott gyűjteményének címlapja 

Az 1843. évi büntetőjogi törvényjavaslatok az alábbi linken elérhetők: 
https://dtt.ogyk.hu/hu/component/k2/item/465-fayer-laszlo 
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Ezzel egy harmadik alapelv is megjelenik a büntetőjogi kodifikáció során: nullum crimen sine 
poena elv (nincs bűncselekmény bűnösség nélkül). Csak akkor lehet valakit büntetőjogilag 
felelősségre vonni, ha az általa elkövetett cselekményt vagy mulasztást törvény határozza meg, 
jogrendbe ütközik és megállapítható az elkövető bűnössége. 

A tervezet a bűncselekménynek két változatát ismeri: bűntett és a kihágás. Ezzel az ún. 
bichotom rendszert követte. Ez a felosztás a bűncselekmények társadalomra veszélyességét 
jelzik.  

Mivel a rendi kor bírói gyakorlata nem használt bűncselekmény-fogalmakat, ezért a javaslat a 
bűntettek között már csak az adott cselekményre kiszabható büntetések alapján tett különbséget. 

A kihágások körébe utalt lényegében minden olyan cselekményt vagy mulasztást, amit a 
javaslat nem minősített bűntettnek. Ehhez jó kiindulási alapot adott az 1840:9 .tc. a mezei 
rendőri törvény. 

 

Büntetési nemek: 

A tervezet következetesen érvényesítette a felvilágosodás és a liberalizmus eszmei rendszeréből 
következő törvény előtti egyenlőség elvét, a speciális preventióra helyezte a hangsúlyt. Az 
elkövető megjavítása volt a kitűzött cél. Ezért nem szabályozta a halálbüntetést, és eltörölte a 
testi fenyítést, a botbüntetést és a megszégyenítő büntetéseket is. Rendi különbségektől 
eltekintve, minden bűnelkövetőre azonos büntetést helyezett kilátásba. 

Különbséget tett főbüntetés és mellékbüntetés között. 

Főbüntetések: 

1. szabadságvesztés:  legáltalánosabb 
a határozott ideig tartó rabság  
büntetés volt, amelynek mértéke 
maximum 24 év lehetett. 

„Ha valamely cselekvésből vagy valamely kötelesség elmulasztásából jogsértés származik, melyet 
a cselekvő vagy elmulasztó éppen nem szándékolt, de köztapasztalásnál vagy különös tárgy 
ismereténél fogva előre láthatott és kikerülhetett volna, emiatt törvényszabta esetekben vétkes 
vigyázatlanság tekintetéből fog büntettetni.” (1843. évi tervezet 41.§) 
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Kivételesen, a hűtlenség és az 
emberölés minősített esetében – 
gyilkosság -  tette lehetővé az 
életfogytig tartó rabságot.  

Ezenkívül lehetősége volt a 
bíróságnak arra is, hogy kisebb súlyú 
bűncselekmények esetén egy évet 
meg nem haladó időtartamú fogságot 
szabjanak ki. 

2. pénzbüntetés: 

3. bírói dorgálás:  

Mellékbüntetések: amelyeket mindig csak 
főbüntetéssel együtt – önállóan soha – lehetett 
kiszabni.  

- közhivatalnak ítélet által kimondott elvesztése, pénzbírság 

A kiszabható büntetéseknek csak a maximumát határozta meg, így a bírói mérlegelésnek szinte 
korlátlan lehetőséget adott. Még arra is lehetőséget adott a bíróságoknak, hogy rendkívüli 
enyhítő körülmények fennállása esetén enyhébb büntetési eszközt alkalmazzon, mint amit a 
törvénykönyv az adott meghatározott bűncselekményre meghatározott. Pl. rabság helyett 
fogságot ítélhetett meg. Itt jelent meg először az ún. korrekcionalizáció lehetősége. 

A bűncselekmény stádiumai (megjelenési alakzatai):  

- befejezett bűncselekmény: amikor az elkövető a törvényben meghatározott 
tényálladékot teljes egészében megvalósítja.  

- kísérlet: az elkövető a bűncselekményt szándékosan elkezdi, de nem fejezi be. Kísérlet 
esetén a megvalósított cselekmény, az ún. maradék bűncselekményért lehetett a 
büntetést kiszabni. 

- előkészületi cselekmény: amely még nem minősül bűncselekmény megkezdésének. 
(Legtöbb bűncselekmény esetén 
ezt nem is lehet megállapítani, 
éppen ezért nem büntethető.) 

4. kép: Az első országos jellegű fenyítőház 
Szempczen (ma: Szenc), amely 1772-ben nyitotta 
meg kapuit. 
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Az elkövetők: a tettesség – részesség tana 

- tettes = bűnszerző: egyrészt az tekinthető, aki elkövette a bűncselekményt (aki a 
törvényi tényállást megvalósította.) A javaslatban meghatározott büntetési tétel 
maximumát vele szemben lehetett kiszabni. 

- felbujtó: aki a tettest a bűncselekmény véghezvitelére felbujtotta, azaz aki a tettesben a 
bűncselekmény elkövetésének szándékát kialakította. 

Az 1843. évi javaslat a felbujtót azonos büntetéssel fenyegette, mint magát a tettest. Ez 

rendkívül haladó volt. A felbujtó közvetlenül nem vesz részt a bűncselekmény 
végrehajtásában, de döntő szerepe van ebben. 

- bűnsegéd: aki az elkövetőnek fizikai vagy pszichikai segítséget nyújt. Ezért 
különböztetünk fizikai bűnsegéd és pszichikai bűnsegéd között. A vele szemben 
kiszabható büntetés mindig kevesebb, mint a tettessel szemben kiszabható büntetés. 

[A rendi korban pl. az orgazda – aki a tolvajnak úgy segített, hogy a lopott dolgot 
elrejtette – fizikai bűnsegédnek minősült. Később a kodifikáció során a jogalkotó önálló 
törvényi tényállást állapított meg és ezzel az orgazdai magatartás már nem 
bűnsegédként, hanem tettesként volt megítélendő.] (Ezt kiemelésnek gondolom.) 

Modern felfogásra utal a javaslatnak az a rendelkezése is, hogy csak az elkövetés előtti 
és alatti bűnsegélyt ismeri. Az utólagos segítséget nem tekintette bűnsegélynek. Az 
utólagos segítést, támogatást vagy feljelentési kötelezettség elmulasztásának, vagy 
orgazdaságnak minősítette.  

„alperesek 1843. november 14kére virradóra ör. Túri András és Eke Bálint nyájából 7 darab 
birkát eloroztak, s későbben az első rendű azok közül négynek a bőreit a fási malomba a 6k 
rendűhöz vitte, ki azokat – mind amellett, hogy lopott vóltokat az oda vivő első rendűtől 
megértette – általvette…” (MNL Békés 
Megyei Levéltár Törvényszéki iratok 
1715-1848, 1844/45. Bató Szilvia 
gyűjtése) 

„Felbujtó az, aki valakit szóval vagy írásban, bérrel vagy jutalom ígéretével, erőszakkal vagy 
fenyegetéssel, a tőle függő egyénnek adott paranccsal világosan és egyenesen felszólít és rávesz.” 
(1843. évi javaslat 51.§) 
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- Bűnszövetség: amikor többen bűncselekmények elkövetésére szövetkeznek. 

A reformkorban súlyos problémát okozott a betyároknak, a bűnbandáknak a 
tevékenysége. Maga az 1843-as javaslat ezt igen súlyosan ítélte meg. Mentesítésre csak 

akkor volt lehetőség, ha valaki kilépett a szervezetből a bűncselekmény elkövetése előtt 
és feljelentette társait. 

 

Beszámíthatóság kérdése és a büntethetőséget kizáró okok:  

A bűnösség kérdéskörébe esik a beszámíthatóságnak a vizsgálata. 

Minden büntetés alól mentesek:  

- akik a 12. életévüket még nem töltötték be, 

- őrültek, gyengeelméjűek, 

- jogos védelem keretei között,  

- végszükségben cselekvő:  a közvetlen, másként el nem hárítható veszélyt úgy hárítja el 
valaki, hogy a cselekedete egyébként bűntettnek minősülne. 

„Azok, kik a törvényszegést csak azért követték el, mert valamely életveszéllyel 
fenyegető szükségből, melybe büntetlenül kerültek magokat vagy … hozzátartozóikat, 
egyébként kiszabadítani nem képesek.” (1843. évi javaslat 73.§ e pontja) 

- a formailag súlyos testi sértést elkövető orvos, aki hivatása keretei között fejti ki 
tevékenységét; 

- kiskorúval, cselédekkel szemben alkalmazott fenyítő jog: amennyiben azzal nem 
követtek el becsületsértést, 
tettleges becsületsértést és mértéke 
nem haladta meg a könnyű testi 
sértést; 

„Midőn többen, valamely közösen célbavett bűntettnek egymás segítségével leendő végbevitelére, 
előre határozottan összeszövetkeznek.” - (1843. évi javaslat 60.§) 
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- az elkövető a formailag jogellenes cselekményét kényszer vagy fenyegetés hatására 
követte el,  

- részegség: a javaslat a nagyfokú részegséget enyhítő körülménynek tekintette abban az 
esetben, ha az elkövető szokásán kívül részegedett le és nem szándékosan italozott; 

„Ha midőn a törvényszegést elkövette, oly igen részeg volt, hogy emiatt teljes 
eszmélettel nem bírt és szokásán kívül és csak szándéktalanul részegedett meg; mert ha 
a részegeskedés már egyébként is szokása vagy célzatosan és egyenesen azért élt szeszes 
italokkal, hogy magát a bűntettre még inkább felingerelje, a részegség a beszámítást 
enyhíteni nem fogja.” (1843. javaslat 83.§) 

- tévedés: a javaslat csak a ténybeli tévedést 
minősítette beszámítást kizáró oknak. A 
büntetőtörvény nem tudása senkit sem mentesít a 
felelősség alól. 

Visszaeső: Az elkövetők magatartásának megítélése 
során igen súlyos nehézséget jelentett a visszaesők 
kérdése. A javaslat külön fejezetben foglalkozott ezzel. A 
visszaesőkkel szemben kiszabható büntetés jóval 
súlyosabb volt, mint ha valaki először követett el 
bűntettet. Kétszeres büntetést helyezett kilátásba azzal a 
megszorítással, hogy a 24 évi rabságot – mint a határozott 
idejű rabság maximális tételét – nem haladhatta meg.  

Elévülés: maga a javaslat kétféle elévülést ismert. 

- a közkeresettől való elévülés (a büntető 
perbevonásnak az elévülése); 

20 év lett volna az elévülési idő, ha a kiszabható 
büntetés holtigtartó rabság. Ennél enyhébb 
büntetéssel súlytandó bűncselekmények 
esetében 10 év az elévülési idő.  

Az elévülési idő kezdete 
befejezett bűncselekmények 
esetében maga a befejezés 
pillanata, kísérlet esetén a kísérlet 
során megvalósult utolsó 
cselekmény időpontja. 

5. kép: Ferenc József, a magyar uralkodó 
a Csemegi-kódex elfogadásakor, 
uralkodóként kizárólagosan 
gyakorolhatta a kegyelmezési jogot 
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- a kiszabott büntetés kitöltésének az elévülése: ha legalább 2 év rabságra szól az ítélet, 
akkor az elévülés 15 év, két évnél enyhébb rabság vagy fogság esetén 5 év az elévülés. 
Elévülésre nem kerülhetett sor, ha életfogytig tartó rabságra szólt a jogerős ítélet.  

Az elévülési idő kezdete a jogerős ítélet kihirdetésének napja. 

Kegyelmezési jog: mint királyi felségjog kizárólag az uralkodót illette meg. A javaslat az 
uralkodó kegyelmezési jogát szűk körben engedte volna érvényesülni:  a pertörlés joga nem 
illette meg, az uralkodó csak jogerős ítélettel szemben élhetett kegyelmezési jogával. Csak 
egyéni kegyelmezési jog illette meg, amnesztiára nem volt lehetősége. Az egyéni kegyelem is 
csak a büntető szankciókra terjedt ki. A sértett vagy a rokonai számára megítélt kártérítést a 
kegyelmezési jog nem érinthette. 

1848-ban nem került sor a büntetőjog kodifikálására. 
Egyedül a sajtóvétségekről szóló 1848:XVIII. tc. 
rendelkezett egyes büntetőjogi normákról.  

A neoabszolutizmus idején 1852-ben az osztrák 
büntetőtörvényeket léptették hatályba, melynek 
rendelkezései a II. József és I. Ferenc 
büntetőtörvénykönyveinek szabályait vitte tovább.  

Ezt az Országbírói Értekezlet 1861-ben hatályon kívül 
helyezte és visszaállította a régi büntetőnormákat azzal a 
kivétellel, hogy testi büntetést eltörölte, társadalmi 
helyzetre tekintet nélkül mindenkire egyenlő büntetés 
kiszabását rendelte, fenntartotta a bűntett és a kihágás 
közti különbségtételt.  

A pesti egyetem tanára, Pauler Tivadar 1864-ben 
elkészített egy tankönyvet Büntetőjogtan címmel. Ez a 
munka azonban túlmutatott egy tankönyvön, figyelembe vette nemcsak az 1843-as javaslatban 
szereplő büntető dogmatikai megoldásokat, de a német – osztrák kodifikáció eredményeit is. 
Így alkalmassá vált arra, hogy a büntetőtörvénykönyv elkészítéséig a bírói gyakorlatban 
alkalmazásra kerüljön.  

A kiegyezést követően Horváth Boldizsár igazságügyi miniszter Csemegi Károlyt bízta meg a 
büntetőtörvénykönyv tervezetének 
elkészítésével. A tervezetet az 
országgyűlés elfogadta és az uralkodó is 
szentesítette. Ez lett a1878:V. tc., melyet 
szerzőjéről  Csemegi - kódexnek szokás 

6. kép: Pauler Tivadar, a büntetőjogtan 
című tanköny írója 
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nevezni. Ugyancsak Csemegi Károly készítette el a kihágásokról szóló 1879:XL. tc. A két 
törvényt együtt 1880-ban léptették hatályba és hatályban is maradt bizonyos módosításokkal 
1961-ig, az új büntetőtörvénykönyv elkészítéséig. 

 

  

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Határozza meg a bűncselekmény fogalmának egyes elemeit! 
2. Ki a tettes és ki a felbújtó? 
3. Miért szabályozták a bűncselekmény megjelenési alakzatait? 
4. Melyek voltak a beszámítást kizáró okok? 
 
 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. Budapest, Osiris, 2007. 318-329. pp. 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 

 

https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-2007/?pg=0&layout=s
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 
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A KURZUS ALAPADATAI 

 

A tárgy jellege 

 

kollokviummal záródó előadás 

Tagozat 

 

MAT-JN-17/EN 

Tárgyfelelős tanszék 

 

SZTE Állam- és Jogtudományi Kar  

Magyar Jogtörténeti Tanszék 

 

Oktatók 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária 

egyetemi tanár 

 

 

Elérhetőség 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. 2. emelet 44. szoba 

Tel/Fax: (62) 544-412 

E-mail: jogtort@juris.u-szeged.hu 

 

Tantárgyi kreditpontok 

 

5 

Követelmények 

 

az adott tantárgy követelményei a tantárgy coospace színterén 

 

 

 

 

mailto:jogtort@juris.u-szeged.hu
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A TANANYAG ELSAJÁTÍTÁSÁHOZ JAVASOLT MÓDSZERTAN 

 

1.  Olvassa el a tantárgy alapadatait.  

2.  Ismerje meg a tantárgy követelményrendszerét. 

3.  Figyelmesen olvassa el az olvasóleckét. 

Az olvasólecke feldolgozásához szükséges idő: kb. 35-40 perc 
4.  Tanulmányozza a kötelező tananyag vonatkozó részeit. A tananyag elsajátításához 

segítséget nyújt az ajánlott irodalom. 

5.  Válaszoljon az önellenőrző kérdésekre. 

6.  Amennyiben további segítségre van szüksége a tananyag megértéséhez, akkor jelezze a 
tantárgy oktatójának. 
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Büntetőjogtörténet VI. 

A büntetőjogi iskolák és a Csemegi-kódex 

I. Büntetőjogi iskolák 

A büntetőjogi kodifikáció történetének megismeréséhez a 19. század közepén, második 
felében elengedhetetlen a büntető jogtudomány és ezen belül az egyes büntetőjogi iskolák 
megismerése. 

A felvilágosodás eszméi alapján indult el Európában a 18. 
században a büntetőjog tudományának a fejlődése. Első 
jelentős alakja Cesare Beccaria, aki 1764-ben adta ki „A 
bűnökről és a büntetésekről” szóló munkáját, amelyet több 
nyelvre – köztük magyarra is – lefordítottak. E könyvben 
leírt álláspontjának több eleme a 19. sőt a 20. század 
büntetőjogi iskolák képviselőire is hatottak. Az ún. relatív 
büntetéselmélet egyik nagy alakja volt. Véleménye szerint 
a büntetés célja: az elkövető visszatartása egy újabb 
bűntett elkövetésétől. Ezzel a speciális prevenció elvét 
fogalmazta meg.  

Elsőként hirdette meg a büntetőjog máig érvényes nagy 
alapelveit: a nullum crimen sine lege és a nulla poena sine 
lege elvét.  

 Ő fogalmazta meg először a büntetések arányosságának 
– proporcionalitas – a követelményét. Ennek értelmében az 
elkövetett tett súlya, társadalomra veszélyessége alapján 
kell a büntetéseket kiszabni. Ehhez kapcsolódott, hogy a büntetőjog terén elvetette az analógia 
alkalmazásának lehetőségét és elutasította az időben később keletkezett törvény visszaható 
hatályának az érvényesítését is.  

A német jogtudomány területén Kant és Hegel voltak azok, akik a relatív büntetés elvétől 
visszafordultak az abszolút büntetés elve, azaz a generális prevenció elvének az érvényesítése 
felé. 

 

1. Klasszikus büntetőjogi iskola:  

Fő képviselői: J. Bentham, A. Feuerbach 

1. kép: Cesare Beccaria, a 
büntetőjogtudomány első nagy 
hatású alakja 
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Képviselőire Kant és Hegel tanai voltak hatással. 
A büntetőjogi tanaik középpontjába az elkövetett 
bűntettet állították. Ezért is nevezik ezt az iskolát 
tett-büntetőjogi iskolának. A bűncselekményt nem, 
mint társadalmi jelenséget vizsgálták, hanem egy 
létrejött jogi produktumot kezelték. Kutatásaik 
középpontjába kizárólag az írott jogot, a törvényt 
állították. Ennek következtében ők is a nullum 
crimen sine lege elvét vallották és ebből kifolyólag 
következetesen képviselték azt az irányzatot, hogy 
a büntetőjog területén szükség van a kodifikációra, 
hiszen kizárólag azt a cselekményt lehet 
bűncselekménynek tekinteni, amit a törvény már 
annak minősített.  

A büntetést az elkövetett bűntett igazságos 
megtorlásának tartották, és vallották, hogy a 
büntetésnek arányosnak kell lennie az elkövetett 

tett súlyához képest. Ezért a törvénykönyvekben 
pontosan meg kell határozni a kiszabható 

büntetéseket (nulla poena sine lege elve). Ezzel viszont háttérbe szorítható a bírói önkény. 
Ugyanakkor azt is vallották, hogy a kiszabott büntetésnek mindig súlyosabbnak kell lennie a 
bűntett elkövetésével megszerzett előnynél. A büntetésnek ésszerűnek és „hasznosnak” kell 
lenni, azaz lehetőség szerint meg kell előzni újabb bűncselekmények elkövetését.  

A tett és a büntetés között kapcsolat van, ezért a büntetésnek elsődlegesen az állampolgárokat 
kell visszatartani.  

A tettesnek szabad akarata van, ezért az elkövetett tettért felelősséggel tartozik. Ezt a 
felelősséget viszont akkor lehet megállapítani, ha a tettet bűnösen, tehát szándékosan vagy 
gondatlanul követte el. 

 

2. Kriminológiai iskolák: 

2. kép: Jeremy Bentham portréja 
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A társadalomtudomány fejlődésével, különösen a pszichológia, a szociológia, az antropológiai 
kutatások eredményeinek a hatására a klasszikus büntetőjogi iskola elveivel szemben 
megerősödtek azok a vélemények, amelyek szerint nem elegendő kizárólag az elkövetett 
bűntettet középpontba helyezni, emellett az elkövető személyiségét, társadalmi környezetét, 
az ezekből fakadó hatásokat is elemezni kell. Attól függően, hogy az új tudományterületek 
mely eredményeit tették az elemzések központjába, különböző kriminológiai iskolák 
alakultak ki, de mindegyik alap kiinduló pontja volt, hogy a tettest helyezték a középpontba. 
Az elkövetett bűncselekmény társadalomra 
veszélyességét helyezik előtérbe, ezért vizsgálják az 
elkövető társadalmi környezetét. A büntetőjog 
feladata a társadalomra veszélyes magatartás 
megakadályozása, megelőzése.  

a) kriminál-antropológiai iskola  

Fő képviselője: C. Lombroso, aki 
börtönorvos volt, különböző méréseket 
végzett az elítélteken. Azt gondolta, hogy az 
elkövetőkön találhatók olyan külső jelek, 
amelyek alapján a már a bűntett elkövetése 
előtt felismerhetők az egyes bűnelkövetők. 
Vallotta, hogy létezik bűnözői hajlam, ami 
öröklődik, és azért van bűnözés, mert egyes 
emberek ezzel a hajlammal születnek. De azt 
is állította, hogy az emberek, még azok is, 
akik véleménye szerint bűnözési hajlammal 
születnek nevelhetők és a nevelés által 
jelentősen formálhatók.  

b) kriminál-szociológiai iskola 

az antropológiai iskola kritikájaként született meg, fő képviselője: Lacassagne. 
Állítása szerint az embert a társadalmi környezete formálja, és adott esetben ez a 
környezet alakítja bűnözővé. Az emberi szabad akaratot nem vizsgálta. A társadalom 
determináló szerepét hangsúlyozta. (a megélhetési bűnözés elmélete is erre vezethető 
vissza) 

 

 

3. kép: Cesare Lombroso, a kriminál-
antropológiai iskola atyja 
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c) az antropológiai és a szociológiai iskola tanait ötvözte E. Ferri, akinek véleménye 
szerint a bűnözés okai között egyaránt keresni kell az elkövető belső tulajdonságait 
és a társadalomban, az elkövető társadalmi környezetében rejlő külső meghatározó 
elemeket, feltételeket. Az elkövetésre vezető okok feltárását hangsúlyozta. A 
szabadságvesztés büntetésre, mint személyiségformáló eszközre tekintett 

 

3. Közvetítő iskola: 

1883-ban alakult és a berlini professzor Franz Liszt 
nevéhez kötődik. A tett és a tettes központba állító 
büntetőjogi iskolák között közvetített. Véleménye 
szerint a büntetéssel meghatározott célt kell elérni. 
Pl. az alkalmi bűnelkövetőket el kell rettenteni a 
bűntett elkövetésétől. Határozottan kiállt azon 
vélemény mellett, hogy az emberek neveléssel 
javíthatók és ezért a büntetés céljának tekintette az 
elkövetők megjavítását. Az első ízben 
bűncselekményt elkövetőkkel szemben tett-arányos 
büntetés kiszabását hangsúlyozta. A kriminológiai 
tényezőket is figyelembe vette és véleménye szerint 
mind az elkövető belső tulajdonságait, mind pedig a 
társadalmi környezet hatását figyelembe kell venni a 
büntetés kiszabásánál. Ennél az iskolánál jelent meg 
először az a vélemény, hogy más büntetést kell 
kiszabni a fiatalkorú elkövetők esetében, mint a 

felnőtt elkövetőknél. Külön kezelte az elmebeteg 
elkövetők megítélését is.  

 

4. Neoklasszikus iskola: 

A II. világháború után alakult ki, részben anyagi jogi, részben eljárás jogi szempontokat vett 
figyelembe. Az egyén erkölcsi felelősségét hirdette. A hangsúlyt a megelőzésre helyezte és 
ezen irányzat képviselői azt vallották, 
hogy a büntetés kiszabásánál arra kell 
figyelni, hogy az elkövetőt vissza 
lehessen vezetni a társadalomba. 

4. kép: Franz von Liszt, a közvetítő iskola 
megalapítója 
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Vizsgálni kell az elkövető személyiségét, különösen a büntető eljárásjog során. 

 

II.  A Csemegi kódex: 1878:V. tc. a bűntettekről és a büntetésekről 

A törvénykönyv két nagy részre oszlott, az általános rész 
a büntetőjogi alapfogalmakat, míg a különös rész az egyes 
bűncselekmények törvényi tényállását (diszpozíció) és az 
azokra kiszabható büntetéseket határozta meg. Csemegi 
Károly a törvénykönyv-tervezet elkészítésénél a 
klasszikus büntetőjogi iskola elveit helyezte előtérbe. A 
szabályozás középpontjába a „tett”, a bűntett, a 
bűncselekmény megítélését helyezte. 

A Csemegi kódex 1.§-a rögzítette a nullum crimen sine 
lege és a nulla poena sine lege elvet. Ezzel a büntetőjog 
területén az analógia minkét típusának -  analogia legis,  
analogia iuris – alkalmazását kizárta. 

 

1. A bűncselekmények súly szerinti osztályozása:  

Szakítva a Deák-féle javaslattal a francia Code penal rendszerét követve a bűncselekményeket 
három csoportra osztotta: bűntett – vétség – kihágás. Az 1878:V. tc-ben rendelkezett a 
bűntettekről és a vétségekről, míg a kihágásokról önálló törvény született: az 1879:XL. tc. Ezt 
nevezzük trichotom rendszernek. 

bűntett: a nagyobb súlyú, társadalomra súlyosan veszélyes szándékos bűncselekmények; 

vétség: társadalomra veszélyessége kisebb és a törvényalkotó akaratának megfelelően 
szándékosan és gondatlanul is elkövethetők; 

kihágás: egyes cselekményekből vagy mulasztásokból eredhető jogsértések megelőzése 
érdekében alkotott törvények megsértése. (Ma ezt szabálysértésnek nevezzük.) 

 

2. Büntetési nemek: 

a Deák-féle javaslattól eltérően a Csemegi 
kódex már meghatározta a büntetések 
minimumát és maximumát is. A bíró 
mérlegelési lehetősége e keretek között 

5. kép: Csemegi Károly portréja 
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mozgott. Ugyanakkor szabályozta a korrekcionalizációt, ami azt jelentette, hogy rendkívüli 
enyhítő körülmények fennállása esetén a bűntettet vétséggé minősíthette a bíróság. Vétséget 
kihágássá minősíteni nem lehetett. 

főbüntetések: 

- halálbüntetés: de csak felségsértés és gyilkosság 
esetében, 

- szabadságvesztés, mely fegyházban, börtönben, 
fogházban vagy államfogházban hajtandó végre.  
Államfogházra a nem túl súlyos politikai 
bűncselekményt elkövetőket ítélték. 

- pénzbüntetés; 
 
 
mellékbüntetések: 

- pénzbírság,  
- hivatalvesztés, 
- politikai jogok gyakorlásának ideiglenes 

felfüggesztése. 
 
 

3. A bűncselekmények stádiumai: 

- befejezett bűncselekmény: aki a törvényi 
tényállást megvalósította, erre lehet a törvényben meghatározott büntetés maximumát 
kiszabni;  

- kísérlet: a törvényben meghatározott bűntettek kísérlete mindig büntetendő volt, a 
vétségeké viszont csak abban az esetben, ha a törvénykönyv ezt külön elrendelte. A 
kísérlet büntetése mindig enyhébb volt, mint a befejezett bűncselekményé. Nem volt 
büntethető a kísérlet elkövetője, ha önként elállt a cselekménytől vagy az eredményt 
önként elhárította. 

- előkészület: csak akkor volt büntethető, ha maga az előkészületi magatartás egy önálló 
– sui generis – bűncselekményt valósított meg. 

 

4. Tettesség – részesség tana: hasonló a 
Deák-féle javaslatban 
megfogalmazottakhoz. 

6. kép: A Csemegi-kódex címlapja 
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tettes: aki a törvényi tényállásban meghatározott cselekményt megvalósítja. 

részesek: 

- felbujtó: aki a tettesben az elkövetési szándékot kialakítja, 
- bűnsegéd: ami lehet fizikai és pszichikai segítség. 

 

Beszámítást kizáró vagy enyhítő okok: 

- a 12 év alatti gyerek,  
- öntudatlan állapot,  
- elmebetegség,  
- ellenállhatatlan erő,  
- jogos védelem,  
- végszükség,  
- tévedés. 

 
6. Bűnhalmazat: amikor az elkövető ellen egy eljárásban több 
bűncselekmény miatt mondanak ítéletet: 

- ugyanaz a személy több, önálló bűncselekményt 
követett el,  

- az elkövető ugyanazt a bűncselekményt többször követi 
el. 

 

Ezekben az esetekben a büntetést többféle módon lehet meghatározni: 

- cumulatio: a bíróság minden egyes elkövetett bűncselekményre kiszabja a büntetést és 
ezeket egyszerűen összeadja. 

- absortio: az elkövetett bűncselekmények közül a legsúlyosabbnak a büntetési tételét 
szabják ki. 

- asperátio: ekkor is alapul veszik az elkövetett legsúlyosabb bűncselekményt, de az 
arra kiszabható büntetés maximumát átlépik, de összességében a kiszabott büntetés 
nem éri el azt a mértéket, ami a cumulatiónál lehetséges lenne. 

 

A Csemegi-kódexet 1908-ban az ún. I. 
büntetőnovellával módosították először. 
Ebben szabályozták a fiatalkorúak és a 
feltételes elítélésnek a kérdését. 

7. kép: Az 1908. évi 
büntetőnovellát magyarázó 
zsebkönyv Edvi Illés Károly 
tollából 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 
11 

Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

 

A novella értelmében: gyermek: 12 év alatti, fiatalkorú a 12 és 18 év közötti, reájuk egyrészt 
enyhébb büntetést szabtak ki, másrészt más, megelőző intézkedésekkel próbálták 
szankcionálni az elkövetett bűncselekményt. Ekkor szabályozták újra a bírói dorgálás, 
bevezették a próbára bocsátást: ekkor az ítélet meghozatalát elhalasztották egy évre, 
felügyelet mellett.  

Ekkor vezették be a feltételes elítélést, ami Magyarországon azt jelentette, hogy a kiszabott 
ítélet végrehajtását feltételesen felfüggesztette. 

Az 1913-ban elfogadott II. büntetőnovella foglalkozott részletesen a visszaesők kérdésével. 
Az ún. „megrögzött bűnözők” büntetésének egyik módja lett a dologház. 

  

ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

 

1. Milyen szerepet töltöttek be az egyes büntetőjogi iskolák a büntetőjog 
kodifikációjában? 
2. Melyik iskolához sorolható a Deák-féle javaslat és a Csemegi kódex? 
3. Mi volt a szerepe a büntetőjogi kodifikációban Bencsik Mihálynak, Deák 
Ferencnek, Pauler Tivadarnak, Csemegi Károlynak? 
4. Mely tervezetek játszottak szerepet a büntetőjogi kodifikáció történetében és miért? 
5. Mi volt a lényege a klasszikus büntetőjogi iskola alapelveinek? 
6. Mit jelentett a tett büntetőjogi irányzat és mit a tettes büntetőjogi irányzat? 
7. Milyen iskolák alakultak ki a társadalomtudomány új eredményeinek hatására? 
8. Mely irányzatot képviselte a Deák-féle javaslat és melyet Csemegi? 
9. Mit jelent a tettesség- részesség tana? 
10. Melyek a bűncselekmények stádiumai? 
11. Mi a különbség a Deák-féle javaslat és a Csemegi kódex büntetéstani intézkedéseiben? 
12. Mit jelent a bűnhalmazat? 
 
 

KÖTELEZŐ TANANYAG 

-- az előadásokon elhangzottak 

-- Mezey Barna: Magyar jogtörténet. 
Budapest, Osiris, 2007. 329-356. pp. 
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https://www.szaktars.hu/osiris/view/mezey-barna-szerk-magyar-jogtortenet-osiris-tankonyvek-

2007/?pg=0&layout=s 
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