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XXXII. Fejezet

A köznyugalom elleni bűncselekmények

331. § - 341. §

XXXIII. Fejezet

A közbizalom elleni bűncselekmények

342. § - 349. §

2012. évi C. törvény2012. évi C. törvény
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a Btk. (2012. évi C. törvény) hatályba lépéséhez kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról – 320. § (3) 
bekezdése szerint

2013. február 1-én lép hatályba

36. §-a 

mely érinti a Btk. 277. § (1) bekezdését (okirattal visszaélés – mástól 
jogtalanul elvesz), 

és a Btk. 316. § (2) bekezdés e) pontját (lopási cselekménnyel okiratok 
egyidejű elvétele) 

ugyanakkor a 36. § (9) bekezdés értelmében hatályát veszti

Btk. 272. §, közszemérem megsértésének vétsége

Btk. 278. §, hamis statisztikai adatszolgáltatás vétsége

2012. évi CCXXIII. törvény2012. évi CCXXIII. törvény
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melyek érintik a 2012. évi II. törvény (a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről) 

• hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai adatszolgáltatás 
szabálysértése (175/A. §)

• hamis statisztikai adatszolgáltatás szabálysértése (206/B. §)
• közerkölcs megsértésének szabálysértése (192. §)

/közerkölcsbe ütköző magatartás tanúsítása

közterületen
nyilvános helyen
közforgalmú közlekedési eszközön/

2013. február 1-én lépett hatályba2013. február 1-én lépett hatályba
2012. évi CCXXIII. törvény2012. évi CCXXIII. törvény

218. §, 221. §, 225. §-a218. §, 221. §, 225. §-a
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• a háborús uszítás bűntette ebben a fejezetben kap helyet 
mivel dogmatikailag sem emberiesség elleni,
sem háborús bűncselekménynek nem tekinthető

• a közszemérem megsértését a törvény olyan igazgatási jellegű
szabálysértésnek tekinti, mely nem indokolja a büntetőjogi  
fenyegetést,
Szabs. tv. 192. §

• az önbíráskodás a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények 
fejezetbe  kerül

• törvényi tényállások sorrendje is változik kisebb mértékben

A köznyugalom elleni bűncselekményekA köznyugalom elleni bűncselekmények
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• az elkövetés helyén nagyobb létszámú személy van jelen (ránézés)
• megvan a reális lehetőség arra, hogy nagyobb, előre meg nem 

határozható
számú személy szerezzen tudomást a bűncselekményről

• közterületen elkövetés, ha arról nagyobb létszámú személy értesül
• zártkörű rendezvény, ha nagyobb létszámú személy van jelen (20-30 

fő)
• nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek 

– sajtótermék
– médiaszolgáltatás
– sokszorosítás
– elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel útján történő 

elkövetését is érteni kell (459. § (1) bekezdés 22. pontja)

A nagy nyilvánosság fogalma (7 tényállás)A nagy nyilvánosság fogalma (7 tényállás)
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Háborús uszítás Háborús uszítás

153. § (1) Aki háborúra uszít, vagy 
egyébként háborús hírverést folytat, 
bűntettet követ el, és két évtől nyolc 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tizenöt évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
bűncselekményt nagy nyilvánosság 
előtt követik el.

(3) Aki háborús uszításra irányuló 
előkészületet követ el, bűntett miatt 
három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

331. § Aki nagy nyilvánosság előtt 
háborúra uszít, vagy egyébként 
háborús hírverést folytat, bűntett 
miatt egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

459. § (1) bek. 10. pontja - háború

                           22. pontja - nagy   

                                  nyilvánosság
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Közösség elleni izgatás Közösség elleni uszítás

269. § Aki nagy nyilvánosság előtt

a) a magyar nemzet,

b) valamely nemzeti, etnikai, faji, 
vallási csoport vagy a lakosság egyes 
csoportjai ellen

gyűlöletre uszít, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

332. § Aki nagy nyilvánosság előtt

a) a magyar nemzet ellen,

b) valamely nemzeti, etnikai, faji, 
vallási csoport ellen, vagy

c) a lakosság egyes csoportjai ellen - 
különösen fogyatékosságra, nemi 
identitásra, szexuális irányultságra 
tekintettel -

gyűlöletre uszít, bűntett miatt három 
évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
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A nemzeti szocialista és 
kommunista rendszerek bűneinek 

nyilvános tagadása

A nemzeti szocialista vagy 
kommunista rendszerek bűneinek 

nyilvános tagadása
269/C. § Aki nagy nyilvánosság előtt a 
nemzeti szocialista vagy kommunista 
rendszerek által elkövetett népirtás és 
más, emberiség elleni cselekmények 
tényét tagadja, kétségbe vonja vagy 
jelentéktelen színben tünteti fel, 
bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

333. § Aki nagy nyilvánosság előtt a 
nemzeti szocialista vagy kommunista 
rendszerek által elkövetett népirtás 
vagy más, emberiesség elleni 
cselekmények tényét tagadja, 
kétségbe vonja, jelentéktelen színben 
tünteti fel, vagy azokat igazolni 
törekszik, bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
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Nemzeti jelkép megsértése Nemzeti jelkép megsértése

269/A. § Aki nagy nyilvánosság előtt 
Magyarország himnuszát, zászlaját 
vagy címerét sértő vagy lealacsonyító 
kifejezést használ, vagy más ilyen 
cselekményt követ el, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, 
vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

334. § Aki nagy nyilvánosság előtt 
Magyarország himnuszát, zászlaját, 
címerét vagy a Szent Koronát sértő 
vagy lealacsonyító kifejezést használ, 
illetve azokat más módon 
meggyalázza, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, 
vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő

Alaptörvény I. Cikk 
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Önkényuralmi jelképek használata Önkényuralmi jelkép 

használata

269/B. § (1) Aki horogkeresztet, SS-
jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-
kalapácsot, ötágú vöröscsillagot 
vagy ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt;

b) nagy nyilvánosság előtt használ;

c)    közszemlére tesz;

ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétséget követ el, és 
pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Nem büntethető…

4/2013(II.21.)AB            2013. IV.30. 

335. § (1) Aki horogkeresztet, SS-
jelvényt, nyilaskeresztet, sarló-
kalapácsot, ötágú vöröscsillagot vagy 
ezeket ábrázoló jelképet

a) terjeszt,

b) nagy nyilvánosság előtt használ,v.

c) közszemlére tesz,

ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétség miatt elzárással 
büntetendő.

(2) Nem büntethető …
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Törvény vagy hatósági rendelkezés 
elleni izgatás

Hatósági rendelkezés elleni 
uszítás

268. § Aki nagy nyilvánosság előtt, a 
köznyugalom megzavarására alkalmas 
módon törvény vagy más jogszabály, 
avagy a hatóság rendelkezése ellen 
általános engedetlenségre uszít, 
bűntettet követ el, és három évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

336. § Aki nagy nyilvánosság előtt, a 
köznyugalom megzavarására alkalmas 
módon hatóság rendelkezése ellen 
általános engedetlenségre uszít, 
bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

459. § (1) bek. 9. pontja 
bíróság, ügyész
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Rémhírterjesztés Rémhírterjesztés

270. § Aki közveszély színhelyén nagy 
nyilvánosság előtt olyan valótlan 
tényt - vagy való tényt oly módon 
elferdítve - állít vagy híresztel, amely 
alkalmas az emberek nagyobb 
csoportjában zavar vagy nyugtalanság 
keltésére, bűntettet követ el, és 
három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő 

337. § Aki közveszély színhelyén nagy 
nyilvánosság előtt olyan valótlan 
tényt vagy való tényt oly módon 
elferdítve állít vagy híresztel, amely a 
közveszély színhelyén alkalmas az 
emberek nagyobb csoportjában zavar 
vagy nyugtalanság keltésére, bűntett 
miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Közveszéllyel fenyegetés Közveszéllyel fenyegetés

270/A. § (1) Aki
a) más előtt olyan, a köznyugalom 
megzavarására alkalmas valótlan tényt 
állít, hogy közveszéllyel járó esemény 
bekövetkezése fenyeget, vagy
b) a köznyugalom megzavarására alkalmas 
módon azt a látszatot kelteni törekszik, 
hogy közveszéllyel járó esemény 
közvetlenül bekövetkezik,
vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) radioaktív anyaggal fenyegetve
(3) köznyugalmat súlyosan megzavarta. 
(5 évig terjedő szabadságvesztés)

338. § (1) Aki a köznyugalom 
megzavarására alkalmas olyan valótlan 
tényt állít, híresztel, vagy azt a látszatot 
kelti, hogy közveszéllyel járó esemény 
bekövetkezése fenyeget, bűntett miatt 
három évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha a közveszéllyel 
fenyegetés a köznyugalmat súlyosan 
megzavarta.
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Garázdaság Garázdaság
271. § (1) Aki olyan kihívóan 
közösségellenes, erőszakos magatartást 
tanúsít, amely alkalmas arra, hogy 
másokban megbotránkozást vagy 
riadalmat keltsen, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, 
vétséget követ el és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
garázdaságot
a) csoportosan,
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva 
követik el.
(3) A büntetés bűntett miatt egy évtől öt 
évig terjedő szabadságvesztés, ha a 
garázdaságot
a) csoportosan és a köznyugalmat 
súlyosan megzavarva,
b) nyilvános rendezvényen,
c) fegyveresen, 
d) felfegyverkezve követik el.

339. § (1) Aki olyan kihívóan 
közösségellenes, erőszakos magatartást 
tanúsít, amely alkalmas arra, hogy 
másokban megbotránkozást vagy 
riadalmat keltsen, ha súlyosabb 
bűncselekmény nem valósul meg, vétség 
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
garázdaságot
a) csoportosan,
b) a köznyugalmat súlyosan megzavarva,
c) fegyveresen,
d) felfegyverkezve vagy
e) nyilvános rendezvényen
követik el.
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Garázdaság 271. § Garázdaság 339. §

 (4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is 
helye van.

(5) E § alkalmazásában erőszakos 
magatartásnak minősül a más 
személyre gyakorolt támadó jellegű 
fizikai ráhatás is, abban az esetben is, 
ha az nem alkalmas testi sérülés 
okozására. 

271/B. § nyilvános rendezvény: a 
gyülekezési jogról szóló törvény 
hatálya alá tartozó rendezvény, 
továbbá az olyan rendezvény, amely 
mindenki számára azonos feltételek 
mellett nyitva áll. 

341. § 

459. § (1) bek. 4. pont

459. § (1) bek. 24. pont

459. § (1) bek. 3., 5., 6. pontok 
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Rendbontás Rendbontás

271/A. § (1) Aki nyilvános rendezvény 
szervezőjének vagy rendezőjének a rend 
fenntartása érdekében tett jogszerű 
intézkedésével szemben erőszakkal vagy 
fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, az (1) bekezdés szerint 
büntetendő, aki sportrendezvényen a 
létesítménynek a nézőktől vagy a nézők 
meghatározott csoportjától elzárt 
területére jogosulatlanul belép, ott 
tartózkodik, vagy e területre bármit 
bedob.

340. § (1) Aki nyilvános rendezvény 
szervezőjének vagy rendezőjének a rend 
fenntartása érdekében tett jogszerű 
intézkedésével szemben erőszakkal vagy 
fenyegetéssel ellenállást tanúsít, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Ha súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, az (1) bekezdés szerint 
büntetendő, aki sportrendezvényen a 
létesítménynek a nézőktől vagy a nézők 
meghatározott csoportjától elzárt 
területére jogosulatlanul belép, ott 
tartózkodik, vagy e területre a 
sportrendezvény megtartását vagy 
mások testi épségét veszélyeztető 
tárgyat bedob.
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Rendbontás 271/A. § Rendbontás 340. §

(3) A büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
rendbontást csoportosan, felfegyverkezve 
vagy különös visszaesőként követik el.

(4) Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye 
van.

(3) A büntetés bűntett miatt három évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a 
rendbontást
a) csoportosan,
b) fegyveresen,
c) felfegyverkezve vagy
d) különös visszaesőként
követik el.

459. § (1) bek. 3., 5., 6., 7., 24. pontok

341. § 
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Rendbontás 271/A. § Rendbontás 340. §

(5) A különös visszaesés szempontjából 
hasonló jellegű bűncselekmény
a) testi sértés [Btk. 170. § (2)-(4) és (6) 
bekezdés],
b) hivatalos személy elleni erőszak [229. § 
(1)-(5) és (8) bekezdés], közfeladatot 
ellátó személy elleni erőszak [230. § (1)-(2) 
bekezdés], hivatalos személy támogatója 
elleni erőszak (231. §),
c) garázdaság [271. § (1)-(3) bekezdés],
d) rongálás [324. § (1)-(6) bekezdés].

(4) A különös visszaesés szempontjából 
hasonló jellegű bűncselekmény
a) a testi sértés [164. § (3)-(6) és (8) 
bekezdés],
b) a hivatalos személy elleni erőszak [310. 
§ (1)-(5) bekezdés], a közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak (311. §), a hivatalos 
személy vagy közfeladatot ellátó személy 
támogatója elleni erőszak (312. §),
c) a garázdaság (339. §),
d) a rongálás [371. § (1)-(6) bekezdés
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A közbizalom elleni bűncselekményekA közbizalom elleni bűncselekmények
• új törvényi tényállások

– biztonsági okmány hamisítása 344. § 
– gépjármű kilométer-számláló műszer 

által jelzett érték meghamisítása 348. §
– termőföld jogellenes megszerzése 349. §

• 2013. február 1-től 
– Btk. 277. § (1) bekezdés – mástól jogtalanul elvesz,
– Btk. 278. § 
– Szabs. tv. 175/A. §, 206/B. §

• felhasználás fogalma
• okiratokkal visszaélésszerű magatartások
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Közokirat-hamisítás Közokirat-hamisítás

274. § (1) Aki

a) hamis közokiratot készít vagy  

        közokirat tartalmát meghamisítja,

b) hamis vagy hamisított, illetőleg más 
nevére szóló valódi közokiratot 
felhasznál,

c) közreműködik abban, hogy jog vagy 
kötelezettség létezésére, 
megváltozására vagy megszűnésére 
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy 
nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,

bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

342. § (1) Aki

a) hamis közokiratot készít, vagy 

        közokirat tartalmát meghamisítja,

b) hamis, hamisított vagy más nevére 
szóló valódi közokiratot felhasznál,

c) közreműködik abban, hogy jog vagy 
kötelezettség létezésére, 
megváltozására vagy megszűnésére 
vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy 
nyilatkozatot foglaljanak közokiratba,

bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Közokirat-hamisítás 274. § Közokirat-hamisítás 342. §

(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b)            
pontjában meghatározott közokirat-
hamisításra irányuló előkészületet 
követ el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott közokirat-hamisítást 
gondatlanságból követi el, vétség 
miatt pénzbüntetéssel büntetendő.

(2) Aki az (1) bekezdés a) vagy b) 
pontjában meghatározott közokirat-
hamisításra irányuló előkészületet 
követ el, vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Aki az (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott közokirat-hamisítást 
gondatlanságból követi el, vétség 
miatt elzárással büntetendő.
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Közokirat-hamisítás 275. § Közokirat-hamisítás 343. §

275. § (1) Az a hivatalos személy, aki 
hivatali hatáskörével visszaélve

a) hamis közokiratot készít vagy közokirat 
tartalmát meghamisítja,

b) lényeges tényt hamisan foglal 
közokiratba,

bűntettet követ el és öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) E § rendelkezéseit a külföldi állam 
igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési 
feladatot ellátó hatóságának a külön 
törvény alapján Magyarország 
területén eljáró tagjára is megfelelően 
kell alkalmazni

343. § (1) Az a hivatalos személy, aki 
hivatali hatáskörével visszaélve

a) hamis közokiratot készít,
b) közokirat tartalmát meghamisítja, vagy
c) lényeges tényt hamisan foglal 

közokiratba,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) E § rendelkezéseit a külföldi állam 

igazságszolgáltatási vagy bűnüldözési 
feladatot ellátó hatóságának a 
törvény alapján Magyarország 
területén eljáró tagjára is megfelelően 
kell alkalmazni.
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Biztonsági okmány hamisítása

344. § Aki a külön jogszabályban          
meghatározott

a) belépésre jogosító hamis biztonsági         
okmányt készít,

b) belépésre jogosító biztonsági okmány     
   tartalmát meghamisítja,

c) hamis, hamisított vagy más nevére 
szóló valódi belépésre jogosító 
biztonsági okmányt felhasznál,

ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul 
meg, vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő

86/1996 (VI.14) Korm.rend. 
1.sz.melléklet  III/2 
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Biztonsági okmány hamisítása 344. §Biztonsági okmány hamisítása 344. §
a legfontosabb állami épületekbe belépésre jogosító okmányokkal való visszaélések

Védett jogtárgy: a belépésre jogosító biztonsági okmányokba vetett közbizalom 
megóvásához fűződő társadalmi érdek.

Elkövetési tárgy: külön jogszabályban meghatározott belépésre jogosító biztonsági 
okmány, többek között:

Köztársasági Elnök hivatalába, Alkotmánybíróság épületébe, Kúria épületébe. 
Elkövetési magatartás: megegyezik a közokirat-hamisítás elkövetési magatartásaival.
Elkövető: tettesként bárki lehet azonban.
Előkészületét a Btk. nem rendeli büntetni.
Társtettességre, felbujtásra, bűnsegélyre általános szabályok.
Bűnösség: egyenes, eshetőleges szándék egyaránt lehet.
Rendbeliség – folytatólagosság (ugyanazon belépésre jogosító biztonsági okmány 

többszöri felhasználása ha egyéb feltételek is fennállnak).
Szubszidiárius, vétség, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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Magánokirat-hamisítás Hamis magánokirat felhasználása

276. § Aki jog vagy kötelezettség 
létezésének, megváltozásának 
vagy megszűnésének 
bizonyítására hamis, hamisított 
vagy valótlan tartalmú 
magánokiratot használ, vétséget 
követ el és egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

345. § Aki jog vagy kötelezettség 
létezésének, megváltozásának 
vagy megszűnésének 
bizonyítására hamis, hamisított 
vagy valótlan tartalmú 
magánokiratot felhasznál, vétség 
miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Visszaélés okirattal Okirattal visszaélés

277. § (1) Aki egy vagy több olyan 
közokiratot, amely nem vagy nem 
kizárólag a sajátja, mástól, annak 
beleegyezése nélkül, jogtalanul 
megszerez, megsemmisít, megrongál 
vagy mástól jogtalanul elvesz, vagy a 
jogosult elől jogtalanul eltitkol, 
vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő

2013. II. 1-től

346. § (1) Aki egy vagy több olyan 
közokiratot, amely nem vagy nem 
kizárólag a sajátja,

a) mástól, annak beleegyezése nélkül 
jogtalanul megszerez,

b) jogtalanul megsemmisít, megrongál, 
vagy

c) mástól jogtalanul elvesz, vagy a jogosult 
elől jogtalanul eltitkol,

vétség miatt két évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Ha más bűncselekmény nem valósul 
meg, az (1) bekezdés szerint 
büntetendő, aki jogtalan 
haszonszerzés céljából közokiratot 
átad vagy átvesz.
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Visszaélés okirattal 277. § Okirattal visszaélés 346. §

(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott 
cselekményt magánokiratra azért 
követi el, hogy jogtalan előnyt 
szerezzen vagy jogtalan hátrányt 
okozzon, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

3) Aki az (1) bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt magánokiratra azért 
követi el, hogy jogtalan előnyt 
szerezzen vagy jogtalan hátrányt 
okozzon, egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 
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Egyedi azonosító jel meghamisítása Egyedi azonosító jellel visszaélés

277/A. § (1) Aki

a) egyedi azonosító jelet eltávolít, vagy 
egyéb módon meghamisít,

b) olyan dolgot szerez meg, vagy használ 
fel, amelynek egyedi azonosító jele 
hamis, hamisított, illetőleg amelynek 
egyedi azonosító jelét eltávolították,

bűntettet követ el, és három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

347. § (1) Aki

a) egyedi azonosító jelet eltávolít vagy 
meghamisít,

b) olyan dolgot szerez meg, használ fel, 
vagy olyan dologról rendelkezik, 
amelynek egyedi azonosító jele 
hamis, hamisított, vagy amelynek 
egyedi azonosító jelét eltávolították,

bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.
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Egyedi azonosító jel meghamisítása 
277/A. §

Egyedi azonosító jellel visszaélés

347. §

(2)  A büntetés öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha az (1) 
bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt

a) üzletszerűen,

b) bűnszövetségben 

követik el.

(3)

Btké. 25/A.§

(2)  A büntetés egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztés, ha az (1) 
bekezdésben meghatározott 
bűncselekményt üzletszerűen vagy 
bűnszövetségben követik el.

(3)  E § alkalmazásában egyedi azonosító 
jel: az olyan dolognak, amelynek a 
birtoklását vagy rendeltetésszerű 
használatát jogszabály hatósági 
engedélyhez köti, a gyártónak vagy a 
hatóságnak a dolgon, illetve annak 
alkotórészén alkalmazott, egyedi 
azonosításra szolgáló jelölése.
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Gépjármű kilométer-számláló műszer 
által jelzett érték meghamisítása

384. § Aki jogtalan haszonszerzés végett a 
közúti gépjármű kilométer-számláló 
műszere által jelzett értéket a 
műszerre gyakorolt behatással vagy a 
mérési folyamat befolyásolásával 
meghamisítja, illetve a műszer 
működését megakadályozza, ha 
súlyosabb bűncselekmény nem 
valósul meg, vétség miatt egy évig 
terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.

KRESZ.1.sz.függelék II. fejezet b./

6/1990.(IV.12.)KöHÉM rend.93.§ (1)bek

326/2011.(XII.23.)Korm.rend.118.§(1) 
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Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett Gépjármű kilométer-számláló műszer által jelzett 
érték meghamisítása 348. §érték meghamisítása 348. §

jogtalan haszonszerzés végett lehet elkövetni
egyenes szándék,
elkövetési tárgy:
közúti gépjármű (KRESZ),
mechanikus, elektronikus működtetésű 

km-számláló műszere és összeköttetésben lévő (KöHÉM)
érzékelők, jeladók, jelfogók, vezetékek, energiaforrások
elkövetési magatartások:
• jelzett érték hamisítása (akár műszerre gyakorolt behatás,vagy mérési folyamat 

befolyásolása)
• műszer működésének megakadályozása
szubszidiárius, vétség, 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő
elhatárolási problémák: csalás Btk. 373. § - mechanikus műszer
informatikai rendszer felhasználásával elkövetett csalás Btk. 423. §
közokirat-hamisítás Btk. 342. § (Korm. rend.)
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Termőföld jogellenes megszerzése

349. § (1) Aki
a) termőföld tulajdonjogának 

megszerzése,
b) termőföldre vonatkozó 

haszonélvezeti jog vagy használat 
jogának alapítása

céljából az ezekre vonatkozó jogszabályi 
tilalom vagy korlátozás kijátszásával 
semmis szerződést köt, bűntett miatt 
egy évtől öt évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az 
az ügyvéd, jogtanácsos vagy 
közjegyző, aki az (1) bekezdés szerinti 
szerződés megkötésében 
közreműködik.
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Termőföld jogellenes megszerzése

349. §

(3) Korlátlanul enyhíthető az (1) bekezdés 
szerinti bűncselekmény elkövetőjének 
a büntetése, ha a bűncselekményt, 
mielőtt az a hatóság tudomására 
jutott volna, a hatóságnak bejelenti, 
és az elkövetés körülményeit feltárja.

1994. évi LV. tv . a termőföldről 3.§ 
a./pontja és II. fejezet

7/1996.(I.18.)Korm. rend.
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Termőföld jogellenes megszerzése 349. §Termőföld jogellenes megszerzése 349. §
az új Btk. a termőföld jogsértő módon történő birtokbavételét kívánja pönalizálni 
elkövetési tárgy: termőföld (törvény)
külföldiek ingatlanszerzése (kormányrendelet)
elkövetési magatartás: 
(1) semmis szerződés kötése (Ptk.), bárki által elkövethető, bűntett, 1-től 5 év

tulajdonjog megszerzése
haszonélvezeti jog v. használat jogának alapítása céljából
 jsz-i tilalom, jsz-i korlátozás kijátszásával

(2) közreműködés semmis szerződés megkötésében
ügyvéd
jogtanácsos
közjegyző

(3)  korlátlan enyhítés lehetősége 
       bejelenti és feltárja az elkövetés körülményeit
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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