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„A jogos védelem problematikája a magyar büntetőjogban” című dolgozat-
tal a szerzők célja nem több és nem kevesebb volt, mint tudományos igényű 
áttekintést adni a jogos védelem büntetőjogi intézményének 
kriminálpolitikai, történeti, hatályos szabályozási, elvi-elméleti kérdései 
kapcsán, hangsúlyt helyezve egyúttal a közelmúltban történt módosításokra 
e kérdéskörben. Jelen dolgozat tehát egy különösen fontos és egyben min-
den időkben polémiák tárgyát képző jogintézmény ismertetője, mely tudo-
mányos igénnyel vizsgálja az e körben felmerülő kérdéseket, a lehető leg-
teljesebb képet adva az olvasónak. 

A jogos védelem a büntetőjog egyik legősibb intézménye, akár a vérbosszú 
jelenségéből, akár a vim vi repellere római jogi elvéből eredeztetjük. Emel-
lett tán legfőbb ismérve, hogy ez az a jogintézmény, amit teljesen másként 
lát a jogász szeme, mint a civil polgáré. Valószínűleg a nagy népszerűség-
nek örvendő akciófilmek és sorozatok hozadékaként (is) négyből egy ma-
gyar abban a téves feltevésben él, hogy a telkére lépő tolvajt büntetlenül 
megölheti. Nem kis szerepe van természetesen e tévedésben a média inkor-
rekt tájékoztatásának, valamint a közoktatásban az alapvető jogi ismeretek 
átadásának is, azonban a probléma természetesen nem büntetőjogi, nem is 
jogi, hanem társadalmi probléma.  

A jogász számára is kihívást jelent e téma boncolgatása. Elegendő 
csupán abból kiindulnunk, hogy ha egy bírósági eljárásban felmerül a jogos 
védelem kérdése, a résztvevők alappal félhetnek attól, hogy az eljárás jócs-
kán elhúzódik majd. Túl sok elméleti és gyakorlati kérdésre nincs egyönte-
tű válasz hatályos büntetőjogunkban. A témakör aktualitását támasztja alá 
továbbá a 2009 nyarán foganatosított módosítás, mely a sokak által régóta 
óhajtott megelőző védelem lehetőségét hivatott bevezetni. 

Asztaltársaságunk kutatása elsősorban a jogos védelem klasszikus kér-
déseinek vizsgálatával igyekszik megérteni a jogszabályi módosítást, elvi 
támaszt keresve sok év dogmatikai megállapításaiban és a kialakult joggya-
korlatban. 
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A tanulmányban olyan kérdéskörök boncolgatását követheti végig az 
olvasó, mint az arányosság problematikája körül kialakult elméleti vita, a 
kitérési kötelezettség körében – frissen orvosolt – Legfelsőbb Bíróság által 
elkövetett alkotmányos büntetőjog elleni „merénylet”, a vélt jogos védelem 
megítélésének lehetőségei, valamint egyebek mellett a megelőző jogos 
védelem újonnan megszületett intézménye körüli kérdések. 

A dolgozat megírása során a rendelkezésre álló hazai jogirodalmat és 
közzétett eseti döntéseket használtuk forrásul, leíró és elemző kutatási 
módszerrel öntve formába meglátásainkat. 

1. FEJEZET 
ALAPVETÉS 

A büntethetőség akadályairól akkor beszélünk, ha hiányzik a bűncselek-
mény valamely fogalmi eleme vagy valamely tényállási elem; valamely 
később jelentkező tény, körülmény lehetetlenné teszi a felelősségre vonást, 
továbbá akkor is, ha eljárási akadálya van az elkövető megbüntetésének. 

Az általános érvényű, a bűncselekmények nagyobb részére vonatkozó 
akadályok a Büntető törvénykönyv (továbbiakban: Btk.) Általános Részé-
ben találhatók „A büntetőjogi felelősségre vonás akadályai” elnevezés alatt. 
A büntetőjog elmélete azonban a büntethetőségi akadályokat általában a 
Btk. rendszerétől eltérően csoportosítja. Ennek oka a törvényi szabályozás 
következetlensége, valamint az, hogy a Btk.-ban szereplő körülményeken 
kívül egyéb felelősségi akadályok is léteznek.  
Így az alábbiak szerint csoportosíthatjuk az akadályokat:1 

I. Büntethetőséget kizáró okok 
 1) Jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okok 

- jogos védelem 
- végszükség 
- megengedett kockázat 
- jogszabály engedélye 
- hivatali, illetve hivatásbeli kötelesség teljesítése 
- sértett beleegyezése 
- fenyítőjog gyakorlása 
- Btk. Különös Részében található okok 

 2) Az alannyá válást kizáró okok 
- gyermekkor 

                                                 
1 GÖRGÉNYI ILONA (et al.): Magyar büntetőjog. Általános rész, 2007, Complex 
Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 174. o. 
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- kóros elmeállapot 
- kényszer és fenyegetés 

 3) Bűnösséget kizáró okok 
- tévedés 
- elöljáró parancsa 

II. Büntethetőséget megszüntető okok 
- elkövető halála 
- elévülés 
- kegyelem 
- tevékeny megbánás 
- törvényben meghatározott egyéb ok 

III. Büntető eljárás lefolytatását kizáró okok 
- magánindítvány hiánya 
- büntethetőséghez szükséges egyéb jogcselekmények 

hiánya 
- Btk. Különös Részében található okok 

1.1. A büntethetőséget kizáró okok rendszere 
Büntethetőséget kizáró ok alatt egy olyan, a cselekmény elkövetésének 
idején meglévő körülményt értünk, amely már eleve kizárja a bűncselek-
mény létrejöttét, ezzel egyetemben pedig a büntetőjogi felelősségre vonást 
is.  

Az okok között megkülönböztetünk elsődleges és másodlagos kizáró 
okokat. Elsődleges akadályról akkor beszélünk, amikor ezen okok már 
önmagukban kizárják a bűncselekmény létrejöttét, itt tulajdonképpen a 
bűncselekmény valamely fogalmi eleme hiányzik. Másodlagos akadályok-
nál a ténylegesen létrejött bűncselekmény ellenére kizárja a jogalkotó a 
büntethetőséget.2  

A büntethetőségi akadályok rendszerbe foglalhatók aszerint, hogy a 
bűncselekmény mely tényállási elemét zárják ki. Így megkülönbözetjük a 
jogellenességet vagy társadalomra veszélyességet kizáró, az alannyá válást 
kizáró valamint a bűnösséget kizáró okokat. Dolgozatunk témáját tekintve a 
jogellenességet kizáró okok jellemzése tűnik relevánsnak. 

                                                 
2 Törvényben meghatározott egyéb okra lehet példa a Btk. 123.§, a katonákra vo-
natkozó rendelkezések között, amikor is nem büntethető a katona a parancsra vég-
rehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a parancs végrehajtásával bűncse-
lekményt követ el. Ezen törvényben meghatározott okokat a Btk. Különös Részi 
tényállásai között találhatjuk meg. 
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1.2. Jogellenességet (társadalomra veszélyességet) kizáró okok 
Ezeknél a büntethetőségi akadályoknál a tényállásszerű cselekmény elköve-
tésének pillanatában eleve kizárt a cselekmény büntetőjogi jogellenessége. 
A jogellenességet kizáró okok közös jellemzője, hogy a büntetni rendelt 
cselekménynek olyan társadalmi kihatása van, amely a létrejött 
jogtárgysértést, illetőleg veszélyeztetést megfelelő társadalmi előnnyel 
ellensúlyozza.3 Ide nem csupán a Btk.-ban szabályozott kizáró okokat so-
rolhatjuk, hanem a hétköznapokban gyakorta megjelenő egyéb tevékenysé-
geket is. 
A jogellenességet kizáró okok jogforrási jellegét tekintve megkülönbözte-
tünk: 

- törvényben szabályozott okokat 
- Btk. Általános és Különös Részében 
- más törvényekben 

- törvényben nem szabályozott, hanem az elmélet és a bírói gyakorlat 
által kimunkált okokat és jogelveket – itt érdemes megjegyeznünk 
Nagy Ferenc véleményét, mely szerint „Az anyagi jogi legalitás elve 
a kizáró okok szokásjogi képződésével nem áll ellentétben, s az Al-
kotmányból sem következik a törvényhozás kötelezettsége, hogy az 
eddig íratlan, de elismert körülményeket törvény formába öntse.”4 

Jogos védelem 
A legrégebbi idők óta ismerik az államok azon elvet, mely szerint az egyén 
az őt ért támadást visszaverheti. E jogintézmény részletes kifejtésével a 
tanulmány következő fejezeteiben foglalkozunk. 
Végszükség 
A végszükség megítélésnek klasszikus és elismert alapelve a „szükség tör-
vényt bont”. A végveszélybe került embertől nem várható el, hogy saját 
életének, testi épségének megmentéséről lemondjon egy másik ember 
megmentése kedvéért. 

A végszükség olyan szükséghelyzet, melyben két, egyaránt társadalmi-
lag értékes és jogos érdek ütközik, és az egyiket nem lehet más módon 
megmenteni, mint a másik jogos érdek megsértésével.5 A végszükség két 
oldala tehát a veszélyhelyzet és a mentési tevékenység. A végszükségi 

                                                 
3 KISS NORBERT: A Büntető Törvénykönyv magyarázata I. kötet Általános rész, 
2005, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 99. o. 
4 NAGY FERENC: A jogellenességet kizáró okok elvi kérdéseiről, in GELLÉR BA-
LÁZS (szerk.): Békés Imre ünnepi kötet, 2000, ELTE ÁJK, Budapest, 343. o. 
5 Btk. 30.§. 
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helyzetet okozhatja természeti csapás, vagy más közveszély, állat támadása 
és végül pedig emberi cselekmény is hozhat létre ilyen helyzetet. Végszük-
ségi helyzetben a személy nem a helyzet előidézőjével, hanem az általa 
előidézett szükséghelyzettel áll szemben. 

A veszélynek közvetlennek kell lennie, akár természeti erő, akár állat 
vagy ember idézte elő.6 A törvény akkor ismeri el a végszükséget büntethe-
tőséget kizáró okként, ha az a menekülőnek a veszély előidézése nem róha-
tó terhére, valamint cselekménye kisebb sérelmet okoz, mint amelynek 
elhárítására törekedett. Végszükség esetén a károsult rendszerint éppen 
olyan vétlen személy, mint a végszükségben cselekvő.7 Megítélése mindig 
az adott körülményektől, az általános élettapasztalattól függ. A végszükségi 
helyzet alapjául szolgáló veszélynek további ismérve, hogy az ne legyen 
másként elhárítható.  

Bárki mentheti a veszélybe került jogtárgyakat, a saját illetőleg mások 
személyét vagy javait, vagy a közérdeket. A Btk. 30.§ egy kivételt fogal-
maz meg, ugyanis azok a személyek, akiknek a veszély vállalása hivatá-
suknál fogva kötelesség, az őket vagy javaikat veszélyeztető helyzetből ők 
nem menekülhetnek úgy, hogy a veszélyt másra hárítsák. 
Megengedett kockázatvállalás 
Ezen büntethetőséget kizáró okot így, ilyen formában nem találhatjuk meg 
a magyar Btk.-ban, ugyanis a magyar büntetőjog ezt nem szabályozza. 

A kockázat nem jogi fogalom, mert sem tartalmi, sem formai meghatá-
rozottságában jogi jellemzők nem vesznek részt. A jog emberi magatartá-
sokat szabályoz és véd, a kockázat annyiban kapcsolódik a joghoz, ameny-
nyiben a jog a kockázatos magatartásokat a szabályozási körébe vonja.8 A 
megengedett kockázatvállalásnál fennáll egy rizikóhelyzet, amelyben va-
lamely jogszerű, társadalomra előnyös és hasznos cél megvalósulásának 
reális lehetősége mellett esélyes, hogy bekövetkezik valamely bűncselek-
mény. A kutatások, kísérletek általában tartalmazzák e kockázati helyzetet 
és előfordul, hogy kárt vagy sérelmet okoznak valamely jogtárgynak. A 
büntetőjogi felelősség szempontjából nehézkes mérlegelés megkönnyítése 
miatt kialakítottak foglalkozási, balesetelhárítási és egyéb olyan szabályo-
kat, melyekben megpróbálják pozitív módon megfogalmazni, hogy az adott 
                                                 
6 A közvetlenség azt jelenti, hogy a jogtárgyakat fenyegető veszély időben és tér-
ben valóságos és valószínű, rövid időn belül sérelembe fordulhat. 
7 FÖLDVÁRI JÓZSEF: Magyar büntetőjog. Általános Rész, 2006, Osiris Kiadó, Bu-
dapest, 143. o. 
8 ERDŐSY EMIL: A megengedett kockázat a büntetőjogban, 1988, Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 29. o. 
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helyzetben mit kell tenni ahhoz, hogy a káros eredmény bekövetkezésének 
a lehetőségét a társadalom kompenzálja.9 

Ahhoz, hogy a kockázat vállalása ne essen büntetőjogi felelősségre 
vonás alá, szükséges, hogy a rizikóhelyzet indokolt legyen. Ezért rendkívül 
jelentős az előre látott eredmény valószínűségi aránya. Minél értékesebb a 
társadalmilag előnyös cél, annál nagyobb sérelmet lehet kockáztatni. 
Jogszabály engedélye 
Jogszabály engedélye esetén fontos megjegyezni, hogy a bűncselekménnyé 
nyilvánított cselekmény jogellenességét csak törvényi rendelkezés zárhatja 
ki – más jogszabály engedélye lehet absztrakt vagy konkrét. Absztrakt az 
engedély akkor, ha a Btk. által tilalmazott cselekmény engedélyezése köz-
vetlenül a jogszabályból fakad. Konkrét viszont akkor, ha a törvényben 
meghatározott feltételek lapján az arra hivatott szerv adja meg az enge-
délyt.10 
Hivatalbeli, hivatásbeli kötelesség teljesítése 
Ez a kizáró ok akkor valósulhat meg, amikor egy különös, a törvény által 
szorosan meghatározott élethelyzetben egy másik törvény feloldja a Btk.-
ban tilalmazott cselekmény jogellenességét. Hagyományosan két csoportot 
különíthetünk el: hivatali kötelességek és orvosi kötelességek teljesítését. 

Általánosságban elmondhatjuk, hogy más törvény parancsa megfosztja 
az egyébként büntetendő cselekményt jogtalan jellegétől. Ez vonatkozik 
különösképpen a bűnüldöző szervek tevékenységük során végzett kény-
szercselekményekre. A jogellenességet kizáró ok abban rejlik, hogy e tevé-
kenységek a társadalomra előnyösek, így nem vonhatók büntetőjogi fele-
lősség alá.11 

Az orvosi kötelesség teljesítése esetén a törvény feljogosítja az orvost, 
hogy a gyógyítás érdekében a betegnek sérelmet okozzon. A törvény azzal, 
hogy engedélyezi az orvos beavatkozását, elismeri az orvostudomány meg-
felelő gyógyítási célját valamint a beteg beleegyezésének meglétét. Súlyo-
sabb fokú beavatkozásokhoz, mint például a testcsonkításhoz, vagy az élet 
veszélyeztetésével járó beavatkozásokhoz szükséges az, hogy ezekhez a 
beteg hozzájáruljon. Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor a be-
avatkozás annyira sürgős és létfontosságú, hogy nincs idő a betegtől besze-

                                                 
9 WIENER A. IMRE (szerk.): Büntetendőség, büntethetőség. Büntetőjogi tanulmá-
nyok 18., KJK–KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 2000, 210. o. 
10 GÖRGÉNYI (et al.): i. m. 195. o. 
11 Uo. 195. o. 
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rezni a hozzájárulást, (pl. közvetlen életveszély elhárításához szükséges 
műtétek során) ekkor az orvos eljárhat a beleegyezés nélkül is. 
Sértett beleegyezése 
Önrendelkezésre a saját érdekkörét illetően mindenkinek joga van, és az e 
sértetti hozzájárulásra alapított cselekménynek büntetőjogi következménye 
nem lehet.12 

Bizonyos feltételek fennállása esetén a sértett beleegyezése kizárhatja 
a büntethetőséget. 
Ilyen követelmények: 

- a sértett beleegyezése olyan jogtárgyak ellen elkövetett bűncselek-
mények körében érvényesülhet, melyek a rendelkezése alatt állnak 

- cselekvőképes sértett adja a beleegyezést, a cselekmény előtt vagy 
alatt 

- a beleegyezés valóságos, komoly, önkéntes és szabad elhatározásból 
fakad 

- a beleegyezés nem irányulhat valamely társadalomra káros célra 

A jog általában elismeri azt, hogy a sértett önállóan rendelkezhet vagyoni 
jogai felett, így e jogairól akár le is mondhat. Vitatottabb az a helyzet, ami-
kor az a kérdés, hogy személyiségi jogairól milyen körben mondhat le. 
Ezekben az esetekben alkalmazható a Btk.-ban is ismert magánindítvány 
intézménye, mely tulajdonképpen a sértettre bízza, hogy a tettes ellen meg-
induljon-e a büntetőeljárás 

Mivel a törvény nem bünteti az önsértést, így nem lenne értelme bün-
tetéssel fenyegetni azt, aki önként beleegyezik teste megsértésébe. Ezzel a 
jogalkotó elismeri az egyén rendelkezését saját teste felett. Ennek a bele-
egyezésnek komolynak és valóságosnak kell lennie, a cselekmény pedig 
nem irányulhat valamely társadalomra káros cél elérésére.13A beleegyezés 
azonban csupán a súlyos testi sértésig terjedhet. A legfontosabb kategória 
az, amikor a jogalkotónak arról kell döntenie, hogy az egyén rendelkezhet e 
saját élete felett. A magyar büntetőjog nem bünteti az öngyilkosságot, mi-
vel elkövetése után gyakorlatilag nincs kit felelősségre vonni, kísérlet ese-
tén pedig nincsen társadalomra káros eredmény. Kivételként kell megemlí-
teni az eutanázia14 intézményét, mely a mai napig rengeteg kérdést vet fel a 

                                                 
12 BELOVICS ERVIN: A Büntető Törvénykönyvben nem szabályozott büntetendősé-
get kizáró okok I., in Ügyészek Lapja, 2007/3. szám, 7. o. 
13 GÖRGÉNYI (et al.): i. m. 199. o. 
14 Eutanáziáról beszélünk, amikor a gyógyíthatatlan beteg halálát „meggyorsítják” 
vagy előidézik, szenvedéseinek megszüntetése céljából. 
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jogalkotók számára. Büntetőjogunk csak a passzív eutanázia intézményét 
ismeri el, szigorú feltételekkel.15  
Fenyítőjog 
Fenyítőjog a szülőt gyermekével szemben megillető házi fegyelmezési jog. 
A mai felfogás ellenzi a testi bántalmazás, a durva bánásmódot, azonban a 
büntetőjog gyakorlata általában mellőzi a szülő felelősségre vonását. A 
büntetőjog csak akkor ismeri el a könnyű testi sértést, a rövid ideig tartó 
személyi szabadság elvonását, ha mindaz nevelési céllal történik. Ezzel 
szemben azonban ez a fenyítőjog már a családon kívül - így például az 
iskolában a pedagógus részéről – nem zárja ki a jogellenességet, ugyanis a 
társadalom elutasítja az emberi méltóság megsértését az iskolai nevelésben. 
Btk. Különös Részében meghatározott okok 
A Btk. Különös Részben meghatározott szakaszok már eleve tartalmazzák 
a jogellenességet kizáró okot, azok strukturálisan be vannak építve a disz-
pozícióba. Ilyen például a Btk. 173/A, 173/C §-ban nem jogellenes a cse-
lekmény, ha azt az egészségügyi törvényben meghatározott cél érdekében 
végzik. 

2. FEJEZET 
A JOGOS VÉDELEM KRIMINÁLPOLITIKAI INDOKAI 

A magyar szakirodalomban a jogos védelem kriminálpolitikai indokát a 
jogtalan támadással szembeni fellépés törvényes garanciája jelenti.16 Az 
állam a területén meghatározott jogokból és kötelezettségekből álló uralmat 
gyakorol.17 Ennek része az állam védelmi jogosultsága, amely az állampol-
gárokkal szemben egyúttal kötelezettség is. Ebben az összefüggésben a 
jogos védelem törvényi szabályzása az állami jogvédelem szükséges kiegé-
szítése. 

Finkey Ferenc szerint „a jogtalanságot, a jogsértéseket, az államhata-
lom feladata és kötelessége megakadályozni, ha pedig megtörténtek, utólag 
kiegyenlíteni, így az egyes ember tulajdonképpen önbíráskodást követ el, 
midőn maga veri vissza a jogtalan támadás. De az is kétségtelen, hogy az 
állam a maga védelmi eszközeivel (hatóságaival) nem lehet mindig és min-
denütt jelen, meg kell tehát engednie, hogy az egyén maga védhesse meg 
                                                 
15 Lásd: 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 20-23.§. 
16 BELOVICS ERVIN: Gondolatok a jogos védelem körében kifejtendő védelmi cse-
lekményről, in Rendészeti Szemle. 2007/7-8. szám, 105. o. 
17 NAGY FERENC: A Magyar Büntetőjog Általános része, 2008, HVG–ORAC Lap- 
és Könyvkiadó Kft., Budapest, 207. o. 
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magát a rendkívüli, s világosan jogtalan támadások ellen, mert enélkül 
számtalan esetben nem lehetne megakadályozni a jogsértéseket.”18.  

Angyal Pál rámutat, hogy „...amikor az állam nem nyújthat in concreto 
segélyt, midőn az állami intézmények nem védelmezhetik a megtámadott 
jogát, s így a jog kénytelen volna a jogtalansággal szemben engedni, már-
pedig erre nem kötelezhető, mert ez azt jelentené, hogy az erőszakkal páro-
sult jogtalanság hatalmasabb, mint a jog, ami a jogállam eszméjével hom-
lokegyenest ellenkezik.”19 

A jogos védelem elvi alapját az a megállapítás adja, miszerint a jogta-
lanság áll szemben a joggal. A jogalkotó épp a jogrend védelme érdekében 
ad lehetőséget olyan magatartás kifejtésére, mely egyébként diszpozíció-
szerű. Nagy Ferenc meglátása szerint bizonyos tekintetben a védekező 
nemcsak egyén érdekében, hanem a társadalom érdekében is cselekszik. 
Azt a meglátást azonban már nem fogadhatjuk el, miszerint a jogos véde-
lem a bűnözés elleni harc egyik formája, mivel szerepet játszik a bűncse-
lekmény elkövetése lehetőségének a megelőzésében, s létének tudata épp-
úgy preventív szerepet tölt be, mint a büntetés.20 

Az Alkotmánybíróságnak a halálbüntetéssel kapcsolatos állásfoglalá-
sához (23/1990 AB határozat) Sólyom László által hozzáfűzött párhuzamos 
vélemény abból indult ki, hogy a halálbüntetés azért önkényes, mert az 
élethez való jog eleve korlátozhatatlan. Ezzel az érveléssel nehéz vitatkoz-
ni. Ha a támadás elhárítója a társadalom védekezését valósítaná meg, akkor 
az állam olyan jogot adna az állampolgárának, amivel ő sem rendelkezik. 
Ha nincs jog halálbüntetést kiszabni, akkor ezzel nem ruházhatja fel a vé-
dekezőt sem, tehát a védekezőnek sincs joga megölni a támadót.21 A jogos 
védelem elvi gyökerét tehát nem az élettől való megfosztás jogszerűségé-
ben találjuk meg, hanem annak a szituációnak a jogon kívüliségében, 
amelyben a támadás és annak kivédése lezajlott. A jogos védelemnek ez az 
esete csakis akkor áll fenn, ha az életek közötti választásról van szó, mert a 
megtámadott élete csak a támadó élete árán maradhat meg. A jog ebben a 
helyzetben a megtámadott nem kötelezi és nem is jogosítja semmire, így 

                                                 
18 FINKEY FERENC: A magyar büntetőjog tankönyve, 1909, Grill, Budapest, 174-
175. o. 
19 ANGYAL PÁL: A magyar büntetőjog tankönyve, 1909, Athenaeum Irodalmi és 
Nyomdai Rt., Budapest, 429. o. 
20 NAGY: i. m. (2008), 207. o. 
21 WIENER (szerk.): i. m. (2000), 201. o. 
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tehát a természeti állapot tér vissza azokra a pillanatokra, amikre az életek 
közötti választás szituációja fennáll.22 

A jogos védelem büntetőpolitikája tehát egyrészt a megtámadott, vé-
dekező személy társadalom erkölcsi normáiból és az állam büntetőhatalmá-
ból, másrészt pedig a „természetjog” által biztosított önvédelemhez való 
jogból fakad.23 

A legutóbbi, témakört érintő Btk.-módosítás, illetve az új Btk. tervezet 
némileg átpozícionálva a jogos védelem létének indokait, abból az elvből 
indul ki, hogy a jogtalan támadó maga vállalja a támadás elhárításának 
kockázatát. Az elhárító cselekmény következményeit ezzel a támadó felé 
élezhetjük, így a jogos védelmi helyzetben cselekvő számára nagyobb 
mozgástér biztosítható az elhárítás és különösen az arányosság kérdésé-
ben.24 

3. FEJEZET 
FŐBB ÁLLOMÁSOK A JOGOS VÉDELEM TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉBEN 

3.1. Őskor – ókor 
Az ősközösségi társadalmak felépítését tekintve láthatjuk, hogy a vitás 
ügyek intézése egyértelműen magánbosszú útján történt. Ez sokáig erősza-
kos cselekményeket jelentett, azonban a későbbiekben a társadalmak fejlő-
dése maga után vonta a pénzben való kártérítést. A magánharc visszaszoru-
lása egybeesik az államhatalom társadalmi befolyásának növekedésével, 
hiszen az önhatalmat megtestesítő társadalmi normák lassan állami szinten 
kikényszeríthető jogi normákká váltak.  

Az önhatalom mégis lényeges elemét képezte a jogérvényesítésnek 
még a fejlett társadalmat feltételező római jogban is, annak ellenére, hogy 
az állami úton történő jogérvényesítés mellett szűkebb körre szorult vissza. 
Már a XII táblás törvények, de a későbbiekben Augustus és Marcus Aureli-
us császár törvényei és természetesen a iustinianusi kodifikáció művei is az 
önhatalom minél szélesebb visszaszorítását eredményezték. Mindemellett a 

                                                 
22 Lásd bővebben: 23/1990 ABH. 
23 GELLÉR BALÁZS JÓZSEF: A Magyar Büntetőjog Tankönyve I. Általános Tanok, 
2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 163. o. 
24 LIGETI KATALIN: Az új Büntető Törvénykönyv Általános Részének koncepciója, 
in FENYVESI CSABA – HERKE CSONGOR – MÉSZÁROS BENCE (szerk): Bizonyítékok. 
Tiszteletkötet Tremmel Flórián egyetemi tanár 65. születésnapjára, 2006, Pécs, 
365. o. 
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jogtudomány rögzítette a vim vi repellere elvét,25 ami a jogos önhatalom 
kereteit természetjogi szempontból határozta meg. A jogos önhatalom két-
féleképp nyilvánult meg az ókori Rómában: 1. önsegély 2. önvédelem for-
májában. Számunkra utóbbi bír jelentőséggel, hiszen az önvédelem, mint a 
kivételesnek számító önhatalmú jogérvényesítés, a mai értelemben vett 
jogos védelem alapjait helyezte le. Ezt támasztja alá, hogy az önvédelem 
római jogi fogalma szükséges elemként jelöli a jogtalanság, a közvetlen és 
másként el nem hárítható támadás és az azonnali visszaverés követelmé-
nyét, melyek a hatályos jog szerint vett jogos védelem fogalmi elemeiként 
is funkcionálnak.26  

3.2. Középkor 
A középkor hajnalán a germán hódítás és az ezzel járó germán szokásjog 
elterjedése a római jog folyamatos visszaszorulásához és vulgarizálódásá-
hoz vezetett. E korban az ókor jogintézményeit leginkább a VI. században 
már kialakult kánonjog örökítette át, amely végső soron a kontinentális 
jogfejlődésben jelentős befolyásra tett szert. A jogos védelem tekintetében 
az egyházjog humanista szemléletéből fakadóan nem ismerte el az élet 
kioltásának jogosságát vagyoni érdekek védelme címén. A jogfejlődés so-
rán itt jelent meg először a jogi tárgyak értékrendjének megfelelő arányos-
ság megkövetelése.27 A kánonjogi rendelkezések nemcsak lehetővé tették a 
jogos védelem körében mások életének védelmezését, hanem a megtáma-
dott érdekében való fellépést kifejezett kötelezettségként fogalmazták 
meg.28 A középkorban hatályos szabályozás legnagyobb hátránya a fegy-
veregyenlőség elve,29 amelynek eredménye az arányosság követelményé-
nek túlhajszolása. Ez sok esetben a jogtalan támadás elhárításának lehetet-
lenülését vonta maga után. 

                                                 
25 Cassius: „…az erőszakot szabad erőszakkal visszaverni, és ezt a jogot a termé-
szet biztosítja.” 
26 BRÓSZ RÓBERT – PÓLAY ELEMÉR: A római jog története és institúciói; 1984, 
Tankönyvkiadó Vállalat, Budapest. 
27 SZÉKELY JÁNOS: A jogos védelem, doktori értekezés, 1971, MTA, Budapest. 
28 UJVÁRI ÁKOS: A jogos védelem megítélésének elvi és gyakorlati kérdései, dok-
tori értekezés, 2008, Budapest, http://www.jak.ppke.hu/tanszek/ dokto-
ri/letolt/ua_dolg.pdf, 2010.04.09. 
29 Az elv azt jelentette, hogy a megtámadott a támadóéval azonos eszközzel, kizá-
rólag a támadással azonos módon verhette vissza a támadást. 
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A magyar jogban a jogos védelem először Szent István király dekré-
tumaiban jelent meg.30 A középkor folyamán a szokásjog volt az, amely a 
jogalkalmazást egészében meghatározta. A XVI. század hajnalára vált tart-
hatatlanná a jog kodifikálatlansága, s ennek eredményeként 1514-ben ké-
szült el a Tripartitum. A szokásjogi gyűjtemény két formában rendelkezett 
a védelem jogintézményéről, hiszen külön említette a személyt ért támadást 
és a vagyon, illetve örökség ellen intézett támadást. Első esetben „a véde-
lemnek nyomban és mielőtt a sértés teljes befejezéséhez jut, vagy ugyan-
azon tusa és czivódás folytán a bűnös tettnek még első hevében kell történ-
nie és véghez mennie, mielőtt tudniillik a megtámadó, vagy az, ki az első 
ütést mérte, a hely színéről eltávozott…”.31 Második esetben az ingatlan 
javakból kiforgatott nemeseknek biztosítottak lehetőséget vagyonuk jogos 
visszaszerzésére. A korabeli joggyakorlat megengedte, hogy mai szóhasz-
nálattal ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépjék a támadás mérté-
két. A védekezés határait a vétlen önvédelem32 fogalmával jelölte ki a szo-
kásjog. 

A Hármaskönyv századokon keresztül meghatározta a bíróságok mun-
káját, a benne foglalt jogintézmények pedig változatlanul határozták meg a 
jogalkalmazás egészét. A büntető anyagi és eljárásjog XVIII. században 
kialakuló kodifikációs igénye és eredményei33 sem hoztak változást a jogos 
védelem szokásjogra alapozottságában. Az áttörést az 1843. évi javaslat 
jelentette, amely részletekbe menően, már-már kazuisztikusan szabályozta 
a jogos védelem lényegi elemeit. 

A javaslat taxatíve felsorolta azon jogi tárgyakat, melyek védelemben 
részesülnek.34 A támadásnak tettlegesnek, az elhárító magatartásnak pedig 
szükségesnek kell lennie. A védelmi tevékenység csak akkor szükséges, ha 
                                                 
30 Második könyv; 33. fejezet: „...Mert ha valaki az ispánok közül ezen közta-
nácskozás határozata után oly nyakas engedetlen leend, hogy mást a házánál 
keres halálra és dúlja annak javait, és a ház urát otthon találván, vele viaskodik 
vagy megöli őt, bűnhödjék a kivont kardról való törvény szerint. De ha azon 
ispán esik el ott a bajban, fekügyék megtorlatlanul…” 
31 KOLOSVÁRI SÁNDOR – ÓVÁRI KELEMEN – MÁRKUS DEZSŐ: Werbőczy István 
hármaskönyve, 1897, Franklin–Társulat, Budapest, /Magyar Törvénytár 1000-
1895/, III. könyv 22. CZIM. 
32 „Hogy pedig a védelem vétlenül történt, ezt akkor mondjuk, a mikor valaki ma-
gát vagyonának és személyének veszélyeztetése nélkül máskép meg nem védheti, 
hanemha azt, a ki őt megtámadja, vagy megöli vagy megsebesíti.” 
33 Constitutio Criminalis Theresiana (1768), Constitutio Criminalis Josephina 
(1787). 
34 Élet, személyiség, vagyon fogalmi köre, szabadság, becsület, a házhoz való jog. 
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a közhatósági segély igénybevételére nincs lehetőség, és a veszély elhárítá-
sára alkalmas enyhébb eszköz nem áll a rendelkezésére. A javaslat arányos-
sági követelményt csak a vagyoni javak tekintetében fogalmazott meg, a 
személy védelmében eljárót azonban nem kötötte, e téren nem volt ará-
nyossági korlát.35 

3.3. Jogos védelem a Csemegi-kódexben 
A hosszú ideig tartó büntetőjogi kodifikáció első törvényerőre emelkedő 
eredménye az 1878. évi V. törvénycikk, amelyben a jogos védelem a 
beszámíthatóságot kizáró okok között kapott helyet. Azonban meg kell 
említeni, hogy a beszámíthatóság nem mai értelemben használandó, hi-
szen a Csemegi-kódexben a társadalomra veszélyesség tekintetében zárja 
ki a büntethetőséget. A törvényi fogalom szerint a „jogos védelem az: 
mely akár a megtámadottnak, akár másnak, személye vagy vagyona ellen 
intézett, - vagy azt fenyegető jogtalan, és közvetlen megtámadásnak elhá-
rítására szükséges”36. A definíció csaknem teljesen megfelel a hatályos 
fogalomnak, a közérdek ellen intézett jogtalan támadással szembeni vé-
dekezés az egyetlen kimaradó fogalmi elem. A védelmi tevékenység 
szükségességének és arányosságának határvonalait a bírói gyakorlat ala-
kította ki. A törvény nem bünteti a jogos védelem határainak félelemből, 
ijedtségből, vagy megzavarodásból történő túllépését, ami - mint láthattuk 
- már korábban kialakult a joggyakorlatban, és ennek megfelelően került 
szabályozásra. 

3.4. Második világháborút követő időszak 
Bár az anyagi büntetőjog a kommunista- szocialista irányú átalakulásig 
többször változott, azonban e változások kevésbé érintették a büntethető-
séget kizáró okokat. A II. világháborút követő átalakulás lényeges válto-
zást eredményezett a jog egészét illetően. A büntetőjog törvényei is egy-
értelműen a kommunista jogszabályok szerint kerültek átdolgozásra. En-
nek eredményeként a változtatás első állomása az 1950. évi II. törvény 
volt, amely a Büntető Törvénykönyv általános részéről rendelkezett. A 
jogos védelem, mint büntethetőséget kizáró ok, az említett időszakra ki-
forrottnak tekinthető elveknek megfelelően került szabályozásra. A tör-
vény elsőként a védelem fejlődéstörténetében rögzíti a közérdek ellen 
intézett jogtalan támadás elhárítását is. Azonban köztudott, hogy az emlí-

                                                 
35 DEGRÉ LAJOS: A jogos védelem az anyagi büntetőjogban, 1910, Budapest. 
36 1878. évi V. tc. 79.§. 
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tett korszakban a jog uralma és a jogállamiság csorbát szenvedett. Így a 
jogos védelemmel kapcsolatos törvényi szabályozás is a politikai viszo-
nyok és a pártérdekek áldozatává vált, az említett jog érvényre juttatása a 
hatalommal való szembeszegülést jelentette és retorziót vont maga után. 

A szocializmus időszakának büntetőjogi kodifikációs irányvonala 
nem lankadt, és ennek eredményeként jött létre 1961-ben egy új, átfogó 
büntető kódex. A későbbiekben az anyagi büntetőjog korszerűsítése cél-
jából egy újabb, összegző, továbbfejlesztő jellegű kódexet is elkészítettek, 
amely a mai napig hatályos. A jogos védelem tekintetében fogalmi válto-
zást nem hozott az említett 1961-es és 1978-as törvény sem, a gyakorlat 
tekintetében azonban egyfajta, de természetesen nem forradalmi átalaku-
lás volt észlelhető a jogintézménnyel kapcsolatban.  

3.5. Rendszerváltástól napjainkig 
A rendszerváltást követően a jogállamiság kialakulásával párhuzamosan 
fejlődött tovább a büntetőjog. A szabályok érvényesülése tekintetében a 
magyar jogrendszer elkezdte felzárkózását a fejlett nyugati jogállamok-
hoz. Ez a tendencia hatást gyakorolt a jogos védelem definíciójának ér-
telmezésére, amely az Alkotmánybíróság 23/1990. határozatában teljese-
dett ki, melyben az Alkotmánybíróság a jogos védelem és az élethez való 
jog közötti kapcsolatot rögzítette és részletekbe menően elemezte. A 90-
es években továbbá ratifikálták és a belső jog részévé tették azokat a 
nemzetközi szerződéseket, egyezményeket, amelyek az alapvető emberi 
jogokkal foglalkoznak.37 A jogos védelem határainak az emberi jogok 
felőli megközelítése a mai napig viták tárgyát képezik.  

A jogintézmény alapvető koncepciója - mint azt láthattuk - az utóbbi 
évtizedekben már nem változott, és a hatályos jogszabály is ennek megfe-
lelően rendelkezik. Azonban lényeges megemlíteni, hogy a 2009-es mó-
dosítás során új elemmel bővült a jogos védelem fogalma. Ez alapján 
most már lehetőség van arra, hogy a jogtalan támadás elhárítása érdeké-
ben a megtámadott szükséges védelmi eszközt alkalmazzon. 

A jövőbe tekintve elmondható, hogy a jogos védelem értelmezése, 
határainak kitűzése, a jogintézmény tökéletesítése még előttünk áll, hi-
szen feloldatlan problémákat takar, és folyamatos fejlődésével olyan kér-
déseket generál, amelyekre a választ a jelenlegi fogalmi struktúra képte-
len megadni. 

                                                 
37 A leglényegesebb, amely a jogos védelem kérdéskörét is feszegeti az 1993. évi 
XXXI. törvény, mely kihirdeti az Európai Emberjogi Egyezményt. 
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4. FEJEZET 
A JOGOS VÉDELEM TÉNYÁLLÁSÁNAK ELEMZÉSE A BÜNTETŐ TÖR-

VÉNYKÖNYV ÉS A LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG 15. SZÁMÚ IRÁNYELV-
ÉNEK TÜKRÉBEN 

A Btk. 29. §-ának (1) bekezdése szerint nem büntethető, akinek a cselek-
ménye a saját, illetőleg a mások személye, javai vagy közérdek ellen inté-
zett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához 
szükséges. A (2) bekezdés alapján nem büntethető az sem, aki az elhárítás 
szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető felindulásból túllépi, a (3) 
bekezdés szerint pedig a megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan tá-
madás elől. 

A 2009. augusztusi módosítást követően került Büntető Törvény-
könyvünkbe a 29/A. § szakasz, mely kimondja, hogy nem büntethető, aki 
a saját, illetőleg a mások személye vagy javai elleni jogtalan támadás 
megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltá-
sára nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, 
továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, 
ami tőle az adott helyzetben elvárható volt. 

4.1. A jogos védelmi helyzet megállapításának alapfeltétele: a 
jogtalan támadás léte 
A jogos védelem feltételeit vizsgálva meg kell állapítani, hogy a jogos 
védelem támadást feltételez. A jogos védelmi helyzet tehát a jogtalan 
támadással, vagy azzal való közvetlen fenyegetéssel jön létre.38 A táma-
dás kifejezés tevékeny, aktív emberi magatartást feltételez, általában 
olyan erőkifejtést, amely legtöbbször közvetlenül személy, esetleg dolog 
ellen irányul. Legtöbb esetben a támadás olyan magatartás, amely egyút-
tal megvalósítja valamelyik különös részi bűncselekmény törvényi tényál-
lását. Mivel a támadáson aktív emberi magatartást értünk, így állat táma-
dása nem hozhat létre jogos védelmi helyzetet - ilyen esetben a végszük-
ség szabályai irányadóak. Az uralkodó nézet szerint a passzív magatartás, 
mulasztás sem ad okot a jogos védelmi cselekmény kifejtésére. „A véde-
lem nem jelent agresszív kezdeményezést a passzív alannyal szemben, 
nem fejez ki agresszivitást, támadást akkor sem, ha az valamely létezett 
tényhelyzet visszaállítására, valamely létezett jav visszahelyezésére 

                                                 
38 NAGY: i. m. (2008), 142. o. 
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megy” – mondja Degré,39 mely állásponthoz a kialakult gyakorlat is iga-
zodni látszik. Ehhez képest vélhetünk újítást felfedezni a Legfelsőbb Bí-
róság BH 1997/512 számú eseti döntésében, mely következőképp fogal-
maz: „a jogos védelmi helyzet megállapítása szempontjából a jogtalan 
támadás fogalma alá vonható a sértett részéről tanúsított olyan passzív 
magatartás is, amely a jogellenes állapot további fenntartását célozza. Ha 
a fegyveres emberrablást megvalósító személyeknek, a terheltek életét 
közvetlenül fenyegető támadását a fogvatartottak úgy hárítják el, hogy a 
fogvatartó életét kioltják: jogos védelem címén felmentésnek van helye” 

A támadás továbbá a jogtalanság talaján áll. Ezt a jogtalanságot kizá-
rólag büntetőjogi értelemben lehet értelmezni, ami azt jelenti, hogy a 
támadás, illetve az általa kiváltott eredmény kimeríti valamely bűncse-
lekményi tényállás tárgyi vonatkozású ismérveit, azaz diszpozíciószerű, 
büntetendő magatartás.40 Mivel a jogtalanságot csak büntetőjogi értelem-
ben kell felfogni, a polgári jog, munkajog területén kifejtett jogellenes 
magatartás nem vezethet jogos védelmi helyzetre. Ez az ismérve a jogos 
védelemnek objektíve értelmezendő. Nem jogtalan az erőszakos támadás, 
ha azt jogszabály engedélyezi, a házi fegyelmezési jog gyakorlása során 
kifejtett cselekmény, végszükség vagy jogos védelem gyakorlása során 
kifejtett cselekmény. Vagyis ha támadás nem jogellenes, csak a védekező 
egyén él ebben a téves feltevésben, a tévedés szabályai irányadóak. 
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor valaki nem csak a jogellenes-
ség, hanem a támadás létének kérdésében is tévedésben van. Ezeket a 
helyzeteket hívjuk vélt jogos védelmi helyzetnek.41 A kérdéskör részlete-
sebb vizsgálatát a tanulmány későbbi fejezeteiben végezzük el. 

4.2. Kölcsönös, egyidejű támadás és a védekező tudattartalma 
Míg az objektív körülmények létezésének a szükségessége nem vita tár-
gya sem a jogirodalomban, sem a gyakorlatban, nem ilyen egyértelmű a 
szubjektív tényállási elemek megítélése.42A német dogmatikában többsé-
ginek tekinthető az a felfogás, miszerint valamennyi jogellenességet kizá-
ró ok szubjektív összetevővel bír. Meggyőződésük szerint az elkövető 
tudatának minimális szükségszerű előfeltétele a jogigazoló cselekmény-
nek jogigazoló helyzetben történő végrehajtása. Ezen nézet szerint tehát 
                                                 
39 DEGRÉ: i. m. 338. o. 
40 HORVÁTH TIBOR: Magyar büntetőjog. Általános rész, 2007, Complex Kiadó Jogi 
és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 178. o. 
41 GELLÉR: i. m. 168. o. 
42 BELOVICS: i. m. (2007/7-8. szám), 107. o. 
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az elkövetőnek azokat a tényeket kell ismernie, amelyek kimerítik az 
objektív jogigazoló tényállást. Ez a tudatkövetelmény nem más, mint a 
tett-szándék tudati komponense. Hogy ezen túl akarati-érzelmi tényezővel 
is rendelkezik-e az adott személy, az objektív jogigazoló tényálláshoz, ez 
vitatott. Az uralkodó felfogás a németeknél ezt tagadja.43A kérdés tehát 
az, hogy kell megítélni annak a cselekményét, akinek a szándéka bűncse-
lekmény elkövetésére irányul, azonban a szándékán túl bűncselekmény-
nek minősülő cselekményt hárít el. Másképp megfogalmazva: vajon él-
vezhet-e büntetlenséget jogos védelem címén az a személy, aki nem vé-
dekezés céljából, hanem jogtalan támadás megvalósítása érdekében cse-
lekedett, azonban cselekménye objektíve jogtalan támadást hárított el. 
Eszerint, ha az objektív ismérveket nem tartjuk elégségesnek a kizáró ok 
megállapításához, hanem szükséges van a jogigazoló állapot tudati felis-
merésére is, ennek hiányával a jogigazolás elvesztése következik be. Ez-
zel ellentétes felfogás például Tokaji Gézáé, aki szerint a kizáró ok meg-
állapításának nem feltétele az, hogy az elhárító cselekményt a jogtalan 
támadás felismerésén alapuló védekezési szándékkal fejtsék ki.44 

Az az elméletben és gyakorlatban is egyértelmű, hogy nem beszélhe-
tünk jogos védelmi helyzetről, ha a támadó előzőleg kiprovokálja a másik 
fél támadását, azért, hogy azzal ő védekezésre hivatkozva leszámolhas-
son. Tokaji Géza megfogalmazásában: „a provokátor javára a jogos vé-
delmi helyzet akkor nem állapítható meg, ha azzal a céllal provokál, hogy 
a provokált támadásra reagálva leszámoljon a támadóval, tehát amennyi-
ben a leszámolási célzat felfedezhető a provokáló oldalán, a jogos védel-
mi helyzet fennállására nem hivatkozhat, hiszen a támadás jogtalanságát 
nem zárta ki önmagában az, arra a megtámadott magatartása adott 
okot.”45  

A hazai judikatúrában messzire visszanyúló felfogás szerint vannak 
olyan esetek, amikor a támadás kölcsönös és egyidejű, ilyenkor egyik 
felet sem illeti meg a jogos védelmi helyzet, mindegyikük a jogtalanság 
talaján mozog, csak az a harmadik személy jut jogos védelmi helyzetbe, 
aki mint szétválasztó jelenik meg az ügyben.46 Lényegében ezeket a téte-
leket juttatja kifejezésre a bírói gyakorlat is: a jogos védelmi helyzet nem 
állapítható meg annak a javára, aki provokatív magatartásával maga idéz-

                                                 
43 NAGY: i. m. (2000), 346.o. 
44 TOKAJI GÉZA: A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban, 1984, KJK–
KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest, 253 o. 
45 Uo. 252.o. 
46 Uo. 252. o. 
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te elő a helyzetet, amelyben testi épsége a sértett részéről veszélybe kerül, 
majd a sértettet megöli (BH 1994/577). Az esetből kiderül, hogy a vádlott 
provokációjára a sértett erőszakkal reagált, mire az rajta ölési cselek-
ményt hajtott végre. Ez esetben tehát a felek által „a kölcsönösen elfoga-
dott kihívás elfogadása” valósult meg. Problematikus lehet azonban, hogy 
ha jogtétellé emeljük, hogy a kölcsönösen elfogadott kihívás után jogos 
védelmi helyzet egyik fél javára sem állhat fenn, mivel akkor ezzel egy 
szintre helyezzük az agresszort a megtámadottat, teret engedve az önbí-
ráskodásra hajlamos embereknek.47 Székely János további kritikával is 
illeti a kialakult bírói gyakorlatot, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy a 
„kölcsönösen elfogadott kihívás”-hoz veszélyes olyan konzekvenciát 
fűzni, hogy utána nem létezhet jogos védelem. 

Fontos elv továbbá, hogy nem függ a támadás jogtalansága a támadó 
személy tulajdonságaitól sem. Így jogtalan annak a személynek a támadá-
sa is, aki bűncselekmény alanya nem lehet, mivel például gyermekkorú 
vagy kóros elmeállapotú.  

4.3. A jogtalan támadás közvetlensége és tartama, mint objektív 
ismérvek 
További ismérvei a támadásnak, hogy közvetlennek vagy közvetlenül 
fenyegetőnek kell lennie. Közvetlennek akkor nevezhetjük a támadást, ha 
a támadás tárgyára a külső, fizikai, az esetek többségében erőszakos beha-
tás megkezdődött és ez a védett jogtárgyak sérelmével fenyeget.48 Köz-
vetlenül fenyegető akkor, ha a támadás térben és időben közel van, azaz, a 
megtámadott ott és azonnal várhatja a reális veszélyt, a támadás tényleges 
bekövetkeztét. Ezt a két fogalmat az adott ügy összes körülménye alapján 
lehet elhatárolni és megítélni. 

A jogos védelmi helyzet addig tart, ameddig a támadás, illetve annak 
közvetlen veszélye.49 A támadás akkor tekinthető megszűntnek, ha azt 
véglegesen visszaverték, illetve ha minden kétséget kizáróan megállapít-
ható, hogy a támadó további támadása elmarad, azzal felhagyott, nem kell 
tartani a folytatásától. Objektíve érzékelhetőnek kell lennie annak, hogy a 
támadás végleg megszűnt, mivel a jogos védelmi helyzet fennáll mindad-
dig, amíg a megtámadott tarthat a támadás folytatásától. Ha a támadó 

                                                 
47 SZÉKELY JÁNOS: A jogtalanság talaja, in Magyar Jog 1996/11. szám, 702-704. o. 
48 HORVÁTH: i. m. 179. o. 
49 VARGA ZOLTÁN (szerk.): A büntetőjog nagy kézikönyve, 2007, Complex Kiadó 
Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 100. o. 
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fenyegetéssel további támadást helyez kilátásba, a jogos védelmi helyzet 
nem tekinthető megszűntnek.  
A jogos védelem szempontjából releváns jogtalan támadás irányulhat 

- személy ellen, 
- javak ellen, 
- a közérdek ellen 

A személy elleni támadás tipikusan az élet, egészség, testi épség, a nemi 
erkölcs, valamint egyes személyhez fűződő jogok ellen irányul. Az, hogy 
utóbbi jogok ellen intézett támadás jogos védekezésre ad alapot, vitatott. 
Elfogadott tétel a jogirodalomban, hogy a személyi szabadság ellen inté-
zett, vagy azt közvetlenül fenyegető támadással szemben megengedett a 
védekezés. Az emberi méltóság, becsület jogos védelmének kérdése már 
problematikusabb.50 A szóbeli bántalmazás, tehát rágalmazás és becsület-
sértés elkövetésekor a cselekmény természeténél fogva befejezett – így 
nincs mit elhárítani. A becsületsértő, rágalmazó kijelentés tehát a kijelen-
téssel érintett személy részére jogos védelmi helyzetet nem alakít ki 
(Legf. Bír. Bf. III. 1500/1977/3.), sőt az ilyen kijelentés miatt támadásnak 
kitett részére állhat fenn adott esetben a jogos védekezés lehetősége (BJD 
4680). 

A vagyoni javak (vagyoni jogok, vagyontárgyak) elleni támadás 
szintén elhárítható védekezéssel. A javak kapcsán nem csak a tulajdonos, 
hanem a birokos is büntetőjogi védelmet élvez. 

Amikor a jog elismeri, hogy jogos védelem alapja lehet a közérdek 
ellen intézett támadás, elismeri a közösség érdekeinek védelmét, mely 
alatt nem csupán a társadalom egészének érdekeit kell érteni, hanem a 
társadalom egyes kisebb közösségeinek érdekeit is. 

4.4. Néhány gondolat az elhárító magatartásról 
Jogos védelem során a támadás elhárítása érdekében alkalmazott szembe-
szegülést elhárító cselekménynek nevezzük, amely mint a támadás is, 
aktív magatartást takar. Tehát, a védelmi cselekménynek elhárító jellegű-
nek kell lennie. Elhárításon olyan aktív magatartást kell érteni, amely a 
támadó ellen irányul és kimeríti a Btk. különös részében meghatározott 
valamely bűncselekmény tényállási elemeit.51 Ez az elhárító magatartás 
kizárólag a támadóval szemben biztosítja a jogos védelmi helyzetet. A 

                                                 
50 BUSCH BÉLA (szerk.): Büntetőjog általános rész, 2008, HVG–ORAC Lap- és 
Könyvkiadó Kft, Budapest, 139. o. 
51 BELOVICS: i. m. (2007/7-8. szám), 105. o. 
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jogos védelmi helyzet időbelileg addig áll fenn, míg reálisan lehet szá-
molni a támadás megkezdésével, folytatásával. A támadás eszközének 
elvétele a jogos védelmi helyzetet önmagában nem szünteti meg, és a 
jogtalan támadónak az az elhatározása, hogy a további támadással felhagy 
csak akkor zárja ki a jogos védelmi helyzet megállapítását, ha objektíve is 
érzékelhetően hagyja abba a támadó fellépést (BH 1978.360).  

5. FEJEZET 
EGY KÖTELEZETTSÉG ELHALÁSA – A KITÉRÉSI KÖTELEZETTSÉG 

MEGSZŰNÉSE 
A magyar büntetőjogban 1950-ig tartotta magát az az általános felfogás, 
miszerint a jogtalan támadás elszenvedőjét nem lehet kitérésre kötelezni. 
Ezt követően a bírói gyakorlat következetesen nem állapított meg jogos 
védelmi helyzetet annak a javára, aki a támadás elől „elmenekülhetett 
volna”, egészen az 1950-es évek végéig, amikor annyit finomodott a hoz-
záállás, hogy a kitérési kötelezettséget csak kivételes esetekre nézve tar-
tották megállapíthatónak.  
A gyakorlat később írott formát öltött, a Legfelsőbb Bíróság 15. sz. irány-
elvében, mely kimondta, hogy „jogtalan támadás esetén a megtámadott-
nak nem kell kitérni a támadás elől, a kitérési kötelezettség bizonyos élet-
helyzetekben azonban fennáll”.  
Ezeket az élethelyzeteket a korábbi szabályok szerint – ahogy a korábban 
hivatkozott elvek is -, két csoportra bontották, aszerint, hogy a megtáma-
dottnak közömbös elhárítási módot kellett választania, ha 

- felmenője,  
- testvére, 
- házastársa részéről van az intézett vagy közvetlenül fenyegető tá-

madás. 

A másik csoport esetén, pedig nem volt kötelező, csupán megkívánható a 
kitérés. Ezek szerint 

- súlyosabb fokban kórós elmeállapotban, 
- felismerhetően tudatzavarban lévő személyek jogtalan támadása 

esetén. 

Meg kell jegyezni, hogy kitérési kötelezettség a védekezőt a gyermekkorú 
támadóval szemben is terhelte. 

Meggyőződésünk szerint a Legfelsőbb Bíróság értelmezési jogkörét 
jócskán túllépte a kitérési kötelezettség szabályainak felállítására vonat-
kozóan. Azzal, hogy a bírói gyakorlat korábban szűkítette a jogos véde-
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lem megállapíthatóságát, gyakorlatilag büntetendővé nyilvánított olyan 
cselekményeket, melyeket a törvény nem rendelt büntetni. A bírói jog a 
jogalkotó alkotmányban biztosított jogalkotói hatáskört ragadott magá-
hoz, messzemenően alkotmányellenes helyzetet teremtve, megsértve a 
nullum crimen sine lege scripta szabályát. Ezt a helyzetet orvosolta a Btk. 
2009-es módosítása, mely a törvénybe fektette azt a rendelkezést, misze-
rint a megtámadott nem köteles kitérni a támadás elől. 

6. FEJEZET 
ÖRÖK VITA A SZÜKSÉGESSÉG-ARÁNYOSSÁG KÉRDÉSÉRŐL 

Az elhárító cselekménynek is vannak jellemző ismérvei, akárcsak a táma-
dásnak. Az egyik legfontosabb vonása a szükségesség. Gellér Balázs Jó-
zsef megfogalmazásában : „A jogos védelem büntetlenségét a büntetőjog 
csak az elhárító cselekmény szükséges mértékéig biztosítja.”52 A szüksé-
gesség fogalmával a törvény az absztrakt veszélyes cselekmény elhárítá-
sának lehetőségét fejezi ki. Ez azt jelenti, hogy a tényállásszerű magatar-
tás, mellyel egyébként a védekező bűncselekményt valósítana meg, csak 
abban az esetben élvez jogi védelmet, ha érvényesül a quasi ultima ratio 
jellege, vagyis a támadás elhárításához nélkülözhetetlen. Közismert sza-
bály, hogy a jogos védelmi helyzet a támadás befejezéséig tart. Kérdéses 
lehet azonban, mikor tekinthető befejezettnek a támadás. Általánosan 
elfogadott, ám a gyakorlat számára aligha kielégítő válasz az, miszerint a 
jogtalan támadás befejeződött, ha a bűncselekmény valamennyi objektív 
tényállási eleme megvalósult. A probléma kiindulópontja az, hogy a tra-
dicionális joggyakorlat szerint, a büntetőjogi értelemben vett, stádiumta-
nilag értelmezett bűncselekmény, befejezettség esetén véget ér, ezért a 
megtámadott ezek után nincs jogos védelmi helyzetben.53Érdemes figye-
lemmel lennünk a befejezettség és bevégzettség lehetséges különválására 
is. Befejezett a cselekmény, ha az adott törvényi tényállás valamennyi 
eleme megvalósult, de bevégzettnek csak akkor tekinthető, ha a jogi tárgy 
elleni támadás ténylegesen véget is ért.54Meggyőződésünk szerint a jogos 
védelem lehetősége egészen addig fennáll, míg a jogi tárgy ellen támadás 
van folyamatban, így a jogos védelmi helyzet külső határát a bevégzett-
séghez és nem a befejezettséghez kell igazítanunk.  

                                                 
52 GELLÉR: i. m. 171. o. 
53 UJVÁRI: i. m. 34. o. 
54 NAGY: i. m. (2008), 269.o.  
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A szükségesség ismérve az ellenállási jogon belül kettős korlát:55 
- a legenyhébb elhárítási mód választásának követelménye, ameny-

nyiben nyilvánvaló, hogy többféle, egyaránt teljes biztonságot 
nyújtó elhárítási mód lehetséges 

- arányosság. 

A legenyhébb elhárítási mód választásának kötelezettsége arra az esetre 
vonatkozik, ha a szembeszállás során a támadás nyilvánvalóan többféle 
módon is elhárítható. Ezzel kapcsolatban helytálló a 15. sz. irányelv út-
mutatása, miszerint a támadónál és a védekezőnél lévő eszközök veszé-
lyességén kívül a szemben állók adottságai, a számarány, a fizikai erőfö-
lény és az ebből fakadó támadási és védekezési lehetőségek alapján kell a 
helyzetet értékelni. 

A szükséges elhárítás mérlegelésében a gyakorlat érvényesíti az ará-
nyosság követelményét. Az arányosság értékelésének első eleme a jogi 
tárgyak összevetése.56A jogi tárgyak értékelése során az életelleni táma-
dást tekinti a büntetőjog olyannak, amelyiknél az arányosságot nem kell 
vizsgálni, mert az életelleni támadás elhárítására mindenfajta 
jogtárgysértés megengedett. Az utóbbi időkben olyan bírói gyakorlat ala-
kult ki, amely a veszélyes eszközzel elkövetett testi épség elleni támadás-
nál konkrét esetben nem tekinti túlzottan aránytalannak az elhárítást, ha 
az az élet ellen irányult, tehát életveszélyt okozó testi sértést el lehet hárí-
tani emberöléssel. A gyakorlatban azonban nehézségeket okozhat annak 
megállapítása, hogy a támadás milyen bűncselekmény elkövetésére irá-
nyult. Mindenestre a bizonyos mértékű objektív túllépést nem tekinti a 
jog olyannak, amely az arányosság kategóriájába ne férne bele. Ez abból 
az elgondolásból vezethető le, miszerint a támadás elhárításának kockáza-
tát a támadó viseli.  

Ha megállapítást nyert, hogy nem életelleni támadás történt, hanem 
más jogtárgy ellen irányult a támadás, akkor kerül sor az arányosság vizs-
gálatára. A megtámadott és az elhárítás során sértett jogi tárgyak összeha-
sonlítását követi a konkrét szituáció vizsgálata. A jogalkalmazó az ará-
nyosságot a jogos védelem olyan önálló fogalmi elemének tekinti, amely 
kizárja az elkövető magatartásának a jogos védelem alapján való büntet-
lenségét.57 

                                                 
55 NAGY: i. m. (2008), 211.o. 
56 WIENER (szerk.): i. m. (2000), 203. o. 
57 BLASKÓ BÉLA: A jogos védelem néhány elméleti és gyakorlati kérdése, in Főis-
kolai Figyelő, 1992/2 szám. 
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Az arányosság vizsgálatánál, miként a szükségességnél, a támadó 
szubjektuma másodlagos. A jogos védelmi helyzet fennállását annak alap-
ján kell megítélni, hogy a támadás pillanatában mi zajlott le a megtáma-
dott tudatában, ő hogyan érzékelte az eseményeket. A 15. sz. irányelv 
összességében rendeli megvizsgálni az eset körülményeit, így az arányos-
ságot is a tárgyi tényezők alapján kell megítélni. Kétségtelen azonban, 
hogy a bírói gyakorlat kialakított bizonyos kritériumokat és kategóriákat. 
Egyrészt, az élet kioltása csak élet-, testi épség ellen intézett támadás 
esetén tolerálható. Bizonyos irodalmi álláspontok a nemi erkölcs elleni 
cselekményekkel szemben kifejtett védekezésnél sem szükséges arányos-
ság vizsgálata.58 Ugyanakkor, a vagyon ellen intézett támadás soha nem 
hárítható el életellenes cselekménnyel. Ez utóbbi megállapítást híven 
tükrözi a megelőző védelmi eszközre vonatkozó, újonnan a Btk.-ba ikta-
tott rendelkezés is. 

Elméletileg, szigorúan csak az az elhárító cselekmény tekinthető ará-
nyosnak, amely nem okozott nagyobb sérelmet, mint amelynek az elhárí-
tására törekedett. Az arányosság tehát úgy ellenőrizhető, hogy az elhárí-
tott jogtalan cselekményt vizsgáljuk meg. Mint azt már említettük, az 
arányosság a szükségesség elvének kiterjesztése. Bár a szükségesség ön-
magában is feltételez mérlegelést az okozott sérelmük szerint, azonban 
azokat csak indokoltságuk alapján méri össze.  

Az arányosság elvi gyökerei azonban abban a felismerésben ismer-
hetők fel, hogy a jogos védelmi helyzetben szembekerülő jogtárgyak 
egymással összemérhetők. A büntetőjogi védelemben részesítendő társa-
dalmi viszonyok és érdekek között fontossági sorrendet nem lehet kialakí-
tani, kizárólag az ember élete, testi épsége, egészsége az, mely prioritást 
élvez. Egészség hiányában értelmét veszti mindaz a célkitűzés és törek-
vés, amit az egyén és közössége a létfeltételek állandó jobbítása, a társa-
dalmi haladás, a civilizáció és az emberbarát környezet kialakítása érde-
kében fontosnak tart.59Ezzel indokolható az élet- és testi épségellenes 
cselekmények elhárítása körében az arányosság vizsgálatának elhagyása.  

A jogos védelmi helyzetben az elhárítás arányossága nem csupán a 
támadásnál használt fegyverek arányosságában merül ki, hanem kiterjed 
azok használatára, jellegére, és az általuk okozott eredményre is. Pragma-

                                                 
58 WIENER A. IMRE (szerk.): Büntetőjog Általános Rész, 2004, KJK–KERSZÖV 
Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 121. o. 
59 BALOGH ÁGNES: Az egészség védelme a büntetőjogban, 2006, PHD–értekezés, 
PTE ÁJK, Pécs. http://doktori-iskola.law.pte.hu/files/tiny_mce/File/Archiv2 
/Balogh_Agnes_Tezisek.pdf, 2010.04.09. 
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tikus értelemben tehát a jogos védelem arányossága az okozott sérelmek 
abszolút összehasonlítását követeli meg a jogalkalmazótól.  

7. FEJEZET 
KÉRDÉSEK A VAGYON ELLEN INTÉZETT TÁMADÁS ELHÁRÍTÁSA KÖ-

RÉBEN 
Az arányossággal kapcsolatosan egyik legkritikusabb kérdés, hogy med-
dig jogszerű a védekezés, ha a támadás kizárólag a vagyoni javak ellen 
irányul. Edvi Illés Károly szerint „a vagyon elleni támadásoknál a sértett 
személye indifferens abból a szempontból, hogy milyen magatartást fejt-
het ki javai védelme érdekében, ennek dacára az egyik legnehezebb kér-
dés annak megválaszolása, hogy meddig terjedhet a vagyon ellen intézett 
támadás szükségessége. Általános szempontból csak azt állíthatjuk, hogy 
amennyiben a jogsértés másképp is elhárítható, vagy a kár megtérítése 
biztosra vehető, a vagyon védelme érdekében erőszakot nem szabad al-
kalmazni, mivel nem szükséges. Ha azonban a vagyon elleni támadás 
személy ellen is irányul (például a tetten ért tolvaj ellenszegül), akkor a 
megtámadott, ha a szükség úgy hozza, a védelem legszélső határáig, pél-
dául a tolvaj megöléséig is elmehet.”60A jogirodalomban a relativitás 
problematikájaként jelentkezik annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy 
megvédhető-e a vagyon a támadó életének elvételével. A probléma lé-
nyegét a szerzők abban látják, hogy a tisztán vagyon elleni támadások 
esetében a támadó által sértett vagyoni jogok, illetve a megtámadott által 
a védelmi cselekmény során veszélyeztetett személyhez fűződő jogok 
nem egyneműek, ezért nem mérhetők össze. A különneműség miatt nincs 
közös nevező, illetve olyan szükséges mérték, amely lehetővé tenné a 
kizárólag vagyon elleni támadás, illetve a személyi jogsértést okozó elhá-
rítás összemérését és arányosságát. A megoldást Székely János az ará-
nyosság kritériumának elvetésében látja, aki számára az arányosság 
félretételének elvi alapját Jhering gondolatai szolgáltatják, miszerint a 
javak viszonylagosságának figyelembevételét lehetetlenség bizonyítani 
ott, ahol a jogot a jogtalansággal szemben kell megvédeni. Székely állás-
pontja alátámasztására a „nagyok” gondolatait használta fel.  

Arra a kérdésre, hogy kell-e figyelni a megtámadott és védelem so-
rán megsértett javak relativitására, Angyal, Heller és Vámbéry is hasonló 
választ adott: a támadónak értékesebb java is megsérthető, mint amire a 

                                                 
60 EDVI ILLÉS KÁROLY: A magyar büntető törvénykönyv magyarázata, 1894, Révai 
testvérek, Budapest, 297. o. 
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támadás irányul. Mindhárom tudós a tisztán vagyon elleni támadásoknál 
csupán erkölcsi posztulátumnak tekintette, hogy a védelmi cselekmény 
feleljen meg egy bizonyos szintű arányossági követelménynek, vagyis 
egy csekély jelentőségű vagyontárgyra vonatkozó cselekményért ne le-
hessen megölni a tolvajt. Mindezekre tekintettel Székely az arányosság 
követelményét messzemenőkig érvényesítő, a büntethetőség kizártsága 
mellett gyakorolható diszpozíciószerű védekezés lehetőségét szűkítő, 
illetve lehetetlenné tevő ítélkezési gyakorlattal szemben a következőképp 
összegzi gondolatait: a relativitás és proporcionalitás, a szükségesség 
mellett felesleges követelmények.  

Ehelyütt érdemes megjegyezni, hogy egyes szerzők61 napjainkban is 
az arányosság, mint követelmény elvetése mellett érvelnek. Gellér Balázs 
megfogalmazásában: „…az arányosság nem törvényi követelmény, és a 
joggyakorlat alkotmányellenesen, illogikusan és az élettől elrugaszkodot-
tan alakította ki és sokszor alkalmazza is azt. A szükséges mérték megfe-
lelő értelmezése teljes védelmet nyújtana a támadottnak és támadónak 
egyaránt. A helyes joggyakorlat a legkisebb sérelemmel járó, de még 
szükséges elhárító cselekmény zsinórmértékének alkalmazása lenne.”62 

Belovics Ervin szerint az előbbi okfejtés tévedésen alapul, mivel sze-
rinte létezik olyan közös mértékegység, amelynek alapján minden bűncse-
lekmény összevethető, ez pedig nem más, mint a minden egyes bűncse-
lekményt jellemző törvényi büntetés.63A joghátrányt a jogalkotó állapítja 
meg, nyilvánvalóan arra tekintettel, hogy értékítélete szerint az adott bűn-
cselekménynek milyen fokú az absztrakt társadalomra veszélyessége. Az 
is evidencia, hogy a törvényi büntetés meghatározása jogállamban nem 
lehet sem önkényes, sem esetleges, valamint a jogalkotó által az arányos-
ság síkján azonos súlyúnak ítélt bűncselekmények törvényi büntetési téte-
leinek is azonosnak kell lenniük. Mindebből az következik, hogy az eset 
összes körülményeire, így elsősorban a javak értékére tekintettel lehet 
eldönteni, hogy az elhárítás arányos volt-e. 

Meggyőződésünk szerint a szerző ezen érvelése nem elfogadható. 
Nehezen védhető ugyanis, hogy lenne olyan mértékű vagyoni kár, mely 
felérne egy ember életével. A szerző vélekedése szerint, mivel a Ptk. is-
meri az okozott sérelem vagyoni és nem vagyoni megtérítését, az „emberi 
élet forintra átválthatósága a magyar jogtól nem idegen”.64 Megítélésünk 
                                                 
61 Többek közt Gellér Balázs József, Ujvári Ákos. 
62 GELLÉR: i. m.172. o. 
63 BELOVICS: i. m. (2007/7-8. szám), 118. o. 
64 Uo. 118. o. 
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alapján azonban ez a levezetés nem állhatja meg a helyét, hiszen míg a 
polgári jogi jogsérelem az eredeti állapot visszaállítását célozza, nem az 
elkövető megbüntetését, addig a büntetőjog funkciója a prevenció és rep-
resszió, a cselekmény társadalomra veszélyességére tekintettel. Az állam-
nak azonban nem állhat szándékában önbíráskodásra buzdítania polgárait, 
s bárki, akár a tolvaj életét a vagyoni javakkal arányba állítani.  

A vagyon elleni támadások elhárítása, mint jogos védelem körébe 
tartozó cselekmények kérdésköréhez szorosan kapcsolódik a védelmi 
eszközök problematikája, mely kérdéskör súlyára tekintettel külön feje-
zetben kapott helyet tanulmányunkban. 

8. FEJEZET 
AZ ARÁNYOSSÁG TÚLLÉPÉSÉNEK MEGÍTÉLÉSE 

A jogos védelmi helyzet maximum a támadás végéig tart, az ezt követő 
cselekmények a megtámadott részéről már az időbeli túllépés esetköréhez 
tartoznak, melyről a következő fejezetben szólunk. Amennyiben a védeke-
zés szükséges mértét lépi túl a védekező, mennyiségi túllépésről (excessus) 
beszélünk. Ilyenkor a jogos védelem nem állapítható meg.  

Ettől eltér a túllépésnek az az esetköre, amikor az elkövető ijedtség-
ből, menthető felindulásból nem képes az elhárítás szükséges mértékét 
felismerni, vagy e felismerési képessége korlátozott.65Ebben az esetben az 
elkövetőnek a jogellenes támadás miatt fellépő pszichés állapota ténylege-
sen nincs arányban a támadás és az elhárítás mértékével.  

A menthető felindulás kategóriája feltételezi a felindulás létét, illetve 
annak „menthető” mivoltát is. A menthetőség kérdésében tett állásfoglalás 
erkölcsi értékítélet, minden esetben gondos mérlegelésre szorul. Amennyi-
ben az ijedtség vagy menthető felindulás kizárta az elkövető azon képessé-
gét, hogy az elhárítás szükséges mértékét felismerje és a helyes arányt 
megválassza, a büntethetőség kizárt.  

Bár jogos védelmi helyzetet csupán az intézett, vagy közvetlenül fe-
nyegető támadás keletkeztet, gyakorta előfordul, hogy egy elhúzódó vagy 
rendszeresen visszatérő bántalmazás következtében a megtámadott az 
újabb támadás során ijedtségből elveszíti a támadás elhárítás szükséges 
mértéke tekintetében a felismerési képességét és objektíve aránytalanul 
reagál.66Az ilyen helyzetekre vonatkozóan meríthetünk iránymutatást a BH 
2005/308 eseti döntésből, mely szerint fel kell menteni a vádlottat az ellene 

                                                 
65 GELLÉR: i. m.173. o. 
66 Pl. klasszikusan a családon belüli erőszak esetkörei tartoznak ebbe a kategóriába. 
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felhozott vádak alól akkor is, ha a jogtalan támadás elhárításához szüksé-
ges mértéket azért lépte túl, mert az elhúzódó és megalázó sértetti magatar-
tás és bántalmazás benne olyan ijedtséget és menthető felindulást váltott ki, 
ami az elhárítás szükséges módjának és mértékének felismerésében meg-
akadályozta.  

9. FEJEZET 
ELHATÁROLÁSI DILEMMÁK 

Mint az már említésre került, a Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve 
alapján az adott ügyben a történés összes körülményét figyelembe véve 
kell megítélni, hogy a cselekmény elkövetésekor fennállott-e a jogos vé-
delmi helyzet.  

A hétköznapokban lejátszódó valós esetek többségében a jogos véde-
lem körében elhatárolási kérdések sora vetődik fel. E körben fontos sza-
bály, hogy a jogos védelem körében kifejtett cselekmény értékelése meg-
előzi az erős felindulásban elkövetett emberölés miatti felelősség megál-
lapítását.67  

Amennyiben a megtámadott a jogos védelem során kialakult menthető 
felindultságban átlépi az elhárításhoz szükséges mértéket és ölési cselek-
mény valósít meg, akkor a tettet a Btk. 166.§-a, azaz emberölés szerint kell 
megítélni, de ezzel párhuzamosan alkalmazni kell a Btk. 29.§-a (2) vagy 
(3) bekezdése által lehetővé tett enyhítést.  

Azt, hogy a jogtalan támadás az elkövetőben milyen hatást váltott ki, 
az ijedség vagy menthető felindulás kizárta, avagy korlátozta-e a védeke-
zés szükséges mértékének a felismerésre vonatkozó képességben, olyan 
kérdés, amelyet annak alapján kell megítélni, ahogyan a kialakult helyzetet 
a megtámadott érzékelte. Ilyen nézőpontból kell vizsgálni, hogy mennyi-
ben volt elvárható a megtámadottól a támadás elhárításához szükséges mód 
és mérték helyes megválasztása.  

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor nincs helye jogos védelmi 
helyzet megállapításának a jogtalan támadás befejezése után, ha újabb 
támadás veszélye közvetlenül nem fenyeget. Azaz a védelmi magatartás a 
jogos védelmi helyzet megszűnését követően továbbra is folytatódik, 
„diszpozíciószerű cselekményeknek a halmaza”68 történik, ezt az állapotot 
nevezzük időbeli túllépésnek, praetextusnak. Az irányelv útmutatása sze-

                                                 
67 Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelv Az élet és a testi épség büntetőjogi vé-
delméről. 
68 UJVÁRI: i. m. 
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rint abban az esetben, ha a megtámadott a jogtalan támadáson túl, ennek 
következtében kialakult menthető felindultságában követi el a cselekményt 
– időben túllépi a jogos védelmet -, akkor ez a cselekménye a Btk. 167.§-a 
alapján minősülhet.  

Szót kell továbbá ejtenünk a vélt jogos védelmi helyzetről, amikor a 
cselekvő a jogos védelem ismérveiről tévesen véli úgy, hogy fennállnak. A 
vélt jogos védelem tehát egyfajta tévedés, a jog ilyen helyzetekben a cse-
lekvő javára írja azt, amit tévesen feltételezett.  

Az ilyen keretek közt diszpozíciószerű magatartást tanúsító személy 
az általános vélekedés szerint a cselekmény társadalomra veszélyességében 
téved. 69 

Földvári azonban a ténybeli tévedés megállapíthatósága mellett érvel, 
amikor leírja, hogy „a ténybeli tévedés esetében az elkövető a tényt vagy a 
tényeket nem ismeri. A társadalomra veszélyességben való tévedés eseté-
ben az elkövető ismeri a tényeket, csak azokból téves következtetést von le 
a cselekmény társadalmi megítélését illetően. Ezek alapján aligha vitatha-
tó, hogy a jogos védelmi helyzet téves feltételezése ténybeli tévedés. 
Ugyanis, hogy valakit ért-e jogtalan támadás, az tény.”70  

Magunk részéről ez utóbbi érvelést tartjuk meggyőzőbbnek, hiszen a 
vélt jogos védelmi helyzetben cselekvő legfeljebb a tények helytelen fel-
ismerése után vonhat le következtetést a cselekmény társadalomra veszé-
lyességét illetően, így e következtetés időben is a tények felismerését – 
jelen esetben fel nem ismerését – követi.  

A vélt jogos védelem addig terjed, amíg a tévedés tart. Ha a vélt jogos 
védelmi helyzetben eljáró felismeri, hogy nem létező támadást torol meg, 
többé már nem hivatkozhat a vélt jogos védelemre. 
A gyakorlatban két esete ismeretes a vélt jogos védelem kialakulásának: 

- az elkövető a jogos védelem feltételeit tévesen ítéli meg 
- az elhárítás intenzitását tartja tévesen szükségesnek, mivel helytele-

nül méri fel a támadás jellegét.  

Utóbbi természetesen nehezen határolható el az arányosság túllépésének 
esetköreitől (Btk. 29. § (2)- (3) bekezdés). Elhatárolási ismérv valószínűleg 
a menthető ijedtség vagy felindulás léte illetve hiánya. 

A vélt jogos védelem két kategóriája között döntő különbség, hogy 
míg az első esetben semmi objektív ténybeli alapja nincs a támadásnak, 
addig a másodikként felvázolt esetben csak a menthető felindulás-

                                                 
69 TOKAJI: i. m. 262. o. 
70 FÖLDVÁRI: i. m. 138. o. 
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tól/ijedtségtől mentesen az elhárítás szükséges mértékében téved a védeke-
ző. 

A bírói gyakorlatban a vélt jogos védelem megállapítására csak az ad 
okot, ha a cselekvőnek alapos oka volt azt feltételezni, hogy ellene táma-
dást intéztek.71Ez az érvelés azt a meggyőződést juttatja kifejezésre, hogy a 
vélt jogos védelem a társadalomra veszélyességben való tévedés talaján 
mozog. Ha azonban ténybeli tévedésként közelítünk a kérdéshez, az ok 
alapossága irrelevánssá válik. 

A jogellenességet kizáró okok körében a jogos védelmet a végszük-
ségtől72 szükséges elhatárolni. A végszükség, mint gyűjtőfogalom keretei 
között véghezvitt cselekményekből éppúgy hiányzik a társadalomra veszé-
lyesség, mint a jogos védelemnél. Alapvető különbség, hogy míg jogos 
védelemnél „a jogos védelem áll szemben a joggal”73, addig a végszükség-
nél a „jog áll szemben a joggal”74.Míg a jogos védelem ellentámadást je-
lent a jogtalan támadással szemben, a végszükség menekülés a jogtalan 
helyzet elől, más jogos érdekének sérelme árán. A végszükségben cselekvő 
magatartásának így szigorúbb arányossági feltételeknek kell megfelelnie. 
Ez a meglátás még a Csemegi-kódexig nyúlik vissza, hiszen 1878. évi V. 
törvénycikkünk az életveszélyes helyzetekre korlátozta a végszükségben 
kifejthető magatartások körét.  

A jogos védelem és végszükség közötti lényegi különbség Székely 
szerint az, hogy „előbbi a társadalom számára kétszeres előnyt jelent, hisz 
nem csak a fenyegetett jogot óvja meg, hanem egyben a jogtalanságot el-
rettenti vagy sújtja. […] A végszükségben cselekvő pedig adott esetben 
sérelmet okoz jogtalan magatartást nem tanúsító személyeknek, hiszen a 
veszélyt, melyből az egyik fél a másiknak okozott sérelem útján menekülni 
kíván, nem ez a másik fél okozta.”75 

Nem minden jogrendszerben ennyire éles a különbség a két jogintéz-
mény között. Az angol jogi kultúrában a két fogalom szinte fedi egy-
mást.76A római-germán gondolkodásban ez az átfedés nem fér meg egy-
mással.  

                                                 
71 BH1983/261. 
72 Btk. 30. §. 
73 UJVÁRI: i. m. 52. o. 
74 Uo. 52. o. 
75 Uo. 53. o. 
76 Uo 53. o., Glanville szerint ,,az önvédelem és végszükség bizonyos mértékig fedi 
egymást. Az önvédelem szabálya alapján valakinek joga van arra, hogy ne csak 
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Érdemes lehet felvetni a végszükségben cselekvő elleni védekezés le-
hetőségének problémáját. Az általános szabályok szerint a jogos védelmi 
helyzet csak akkor áll fenn, ha a cselekvő jogtalan támadást hárít el. Vég-
szükségben cselekvő támadását tehát nem lehet büntetlenül elhárítani. Az 
azonban, hogy miért köteles tűrni a másik tényállásszerű, de nem jogelle-
nes cselekményét, miközben az rá nézve hátrányos, nehezen indokolható. 
77A kérdésre a jogirodalom különböző válaszokat ad. Gerőcz meggyőződé-
se szerint a végszükségben lévővel a végszükség szabályai szerint lehet 
védekezni.78  

Angyal Pál szerint a végszükség esetén a törvény csak a büntetést en-
gedi el, de hogy a cselekményt jogosnak vagy jogtalannak tekinti-e, nem 
állapítható meg.79Ezen érvelés alapján akár a végszükségben cselekvővel 
szembeni jogos támadás mellett is lehet érvelni.  

Székely János bizonyos tekintetben egyetért Angyal Pál soraival, 
amikor kifejti, hogy ha az adott cselekmény veszélyes a társadalomra, ak-
kor ezzel szemben megnyílik a jogos védelem lehetősége. A végszükség-
ben cselekvő büntethetőségét a kényszerhez és fenyegetettséghez hasonló-
an a bűnösség hiánya zárhatná ki, hiszen az elkövetőre a szükséghelyzet 
hasonló pszichés hatást gyakorol, mint a kényszer és fenyegetés esetében. 
Ebből kifolyólag cselekményének társadalomra veszélyessége megmarad, 
aminek következtében a megtámadott jogos védelmi helyzetbe kerül-
het.80Mindenesetre ez a vélekedés hatályos jogunkban nem elfogadott.  

Megvizsgálandó még az az eset is, ha a sérelmet szenvedő nincs tisz-
tában vele, hogy az ellene támadást, jogtalan cselekményt intéző végszük-
ségben cselekszik, így vele szemben jogos védekezést nem fejthet ki. Vé-
leményünk szerint ennél a kérdésnél ismét a vélt jogos védelem szabályait 
kell segítségül hívnunk. Ebben a helyzetben ugyan a cselekvő a tények egy 
részének tekintetében nincs tévedésben (tudja, hogy ellene támadás indult), 
de mivel más, a végszükséget megalapozó releváns körülményekkel nincs 
tisztában, tévesen feltételezi az ellene intézett támadás jogtalanságát. Itt 
kell újra visszautalnunk arra a momentumra, hogy amennyiben a vélt jogos 
védelmet a társadalomra veszélyességben való tévedésnek tekintjük, előző 
érvelésünk nem bír relevanciával.  

                                                                                                                 
magát védje, hanem másokat is, a mások védelmét azonban a szükséghelyzet pél-
dájának is lehet tekinteni, minthogy ennek lehet tekinteni az önvédelmet is.” 
77 UJVÁRI: i. m. 54. o. 
78 Uo. 54. o. 
79 Uo. 55. o. 
80 Uo. 55. o. 
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10. FEJEZET 
JOGSZERŰ-E A MEGELŐZŐ JOGOS VÉDELEM? 

Az elmúlt években – elsősorban vagyon elleni – bűncselekmények elsza-
porodása újabb kihívás elé állította a jogalkotót. Egyre gyakoribbá vált 
ugyanis, hogy a polgárok óvó-védő berendezések felszerelésével védik 
javaikat, leggyakrabban áram vezetésével az ajtókilincsbe, kerítésbe.  

Természetesen nem egy új keletű igényről van szó, hiszen az emberi-
séggel egyidős az ösztön, hogy megvédje, ami a magáé, illetve felkészül-
jön az esetleges támadásokra. Az ilyen előzetes jellegű védekezés jogsze-
rűségét a korábbi ítélkezési gyakorlat nem ismerte el, arra hivatkozva, 
hogy a támadásnak, illetve a támadás közvetlen hiányában a jogos védelmi 
helyzet nem áll fenn. Az okfejtés dogmatikai szempontból nehezen ugyan, 
de vitatható, és a probléma megítélése ezen túlmenően is meglehetősen 
összetett. Egyrészt figyelemmel kell lennünk a tételre, miszerint mindig a 
jogtalan támadó viseli a kockázatot, másrészt a támadás közvetlenségének 
hiánya is érveléssel megdönthető.  

Székely János szerint az, hogy az elhárítást jóval a várt támadás előtt 
előkészítették, nem változtat a védelmi cselekmény jogi megítélésén, hi-
szen a védelem hatékonnyá csak a támadás pillanatában válik.81Ez a gon-
dolatmenet teljes összhangot mutat Angyal Pál védelmi készülékkel kap-
csolatos állásfoglalásával, miszerint „az önműködő védelmi készülék (az 
ún. selbstgeschoss: önműködő fegyver, csapda, farkasverem), ha éppen a 
támadás váltja ki a működését, közvetlenül a támadással szemben véd.” 82 

A szerzők szavainak olvasása során nehéz nem észrevenni az erős 
összefüggést Jhering nézeteivel, akinek gondolatai a mai ember számára is 
jelentőséggel bírnak. Jhering szerint ugyanis a polgárok természetes jogér-
zetét hosszútávon figyelmen kívül hagyni nem lehet, ha mégis ezt kísérli 
meg az államhatalom, cserbenhagyja a sérelmeket jogtalanul elszenvedet-
teket, és megköveteli saját polgáraitól saját joguk feláldozását a jogtalan-
sággal szemben, akkor ezzel jogellenes küzdelemre sarkallja a társadalom 
tisztességes, jogért harcoló részét.83  

Napjaink jogirodalma alátámasztani látszik azt a nézetet, miszerint az 
előzetes óvintézkedések jogszerűségének kategorikus elutasítása nem he-
lyeselhető, mert bár igaz, hogy jogtalan támadás nélkül nincs jogos véde-

                                                 
81 SZÉKELY: i. m. (1983), 300. o. 
82 UJVÁRI: i. m. 99. o. 
83 Uo. 100. o. 
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lem, az óvó-védő berendezések épp akkor lépnek működésbe, akkor fejtik 
ki védelmi funkciójukat, amikor a támadás megkezdődik.  

Amint azt több szerző is kifejti, „az óvóeszköz alkalmazása tulajdon-
képpen előkészület a védelemre”, és a védekezés a támadással veszi kezde-
tét.84Az ilyen eszközök ugyan nem képesek felmérni, hogy milyen mértékű 
védekezésre van szükség, meg tudja azonban azt ítélni a készülék telepítő-
je. Így, ha a vagyon elleni bűncselekmények megakadályozására szolgáló 
eszköz legfeljebb csak testi sértés előidézésére alkalmas, az arányosság 
követelménye nem sérül.  

Ezzel ellentétesen vélekedik Borai Ákos, aki a Legfelsőbb Bíróság ál-
láspontját osztja. Szerinte az életet, testi épséget veszélyeztető védelmi 
berendezések alkalmazása során, az esetleges veszély távoli volta miatt, az 
elkövető védekezési szándékának nincs büntetőjogi relevanciája, a jogos 
védelmi helyzet kizárható ebből a körből.85 Borai a védelmi berendezést 
működtető személy büntetőjogi felelősségét úgy vizsgálja, hogy figyelmen 
kívül hagyja azokat a körülményeket, melyek cselekményének társadalom-
ra veszélyességét esetlegesen kizárhatnák. Álláspontja szerint, a védelmi 
berendezést alkalmazó elkövető alapvetően szándékos elkövetés miatt felel 
(természetesen kivéve ez alól a szándékon túli eredményér való felelősség 
eseteit). A támadás távoli veszélyére hivatkozással, a jogos védelem lehe-
tőségének kizárásával a védelmi készüléket alkalmazó személy büntetőjogi 
felelősségét ugyanolyan mértékben tartja megállapíthatónak, mintha telkét, 
vagyonát, személyét támadások nem is érték volna.  

Hasonló elvi alapokból építkezve ugyanerre az álláspontra helyezke-
dett a Legfelsőbb Bíróság BH 2000/97. számú eseti döntésében, mely sze-
rint „a több emberen elkövetett emberölés bűntettének a kísérletét 
eshetőleges szándékkal valósítja meg, aki az áram alá helyezett vezetékhá-
lózatot a kertjébe telepíti azért, hogy gyümölcsét tolvajoktól megvédje, és 
ezáltal egy ember az áramütés folytán bekövetkező halálát okozza. Nem 
állapítható meg a jogos védelemi helyzet, ha a jogtalan támadás vagy an-
nak közvetlen veszélye hiányzik, és a szóba jöhető jelentéktelen, vagyon 
elleni támadás elhárítása nemcsak a jogtalan támadókat, de ártatlan szemé-
lyeket is érint”.  

A Legfelsőbb Bíróság szerint, az adott esetben a jogos védelem a vád-
lott javára tehát azért nem állt fenn, mert olyan ,,önműködő” rendszert 
létesített, amely nem csak a közvetlenül fenyegető jogtalan támadás esetén 
lépett működésbe, hanem a támadás, illetve annak veszélye létrejöttének 
                                                 
84 BUSCH (szerk.): i. m. 142. o. 
85 UJVÁRI: i. m. 100. o. 
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hiányában is folyamatosan, és ez alkalmas volt arra, hogy nemcsak a jogta-
lan támadókat, hanem a másokat, ártatlanokat is sértsen. Ebből az érvelés-
ből a contrario már következik az az álláspont, melyet a 2009-es módosí-
tás során a jogalkotó törvényi szintre emelt, miszerint az olyan önműködő 
rendszer, amelyet kizárólag a jogtalan támadás, vagy annak közvetlenül 
fenyegető veszélye hoz működésbe, megalapozza a büntetlenséget jogos 
védelem címén.  

A jelenleg hatályos Btk. 29/A. §-a ennek megfelelően a következő-
képp hangzik: „Nem büntethető, aki saját, illetőleg mások személyét vagy 
javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt 
alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas , és annak folytán a jogta-
lan támadó szenved sérelmet, továbbá ha a sérelem elkerülése érdekében 
mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt.”  

A módosítás indokai közül az a motívum emelhető ki, miszerint a 
jogalkotó mindinkább kifejezésre kívánja juttatni, hogy a támadó viseli 
tettének kockázatát. Érdekes kérdés lehet azonban, hogy miért adja az ál-
lam a polgárok kezébe hagyományosan saját feladatát: állampolgárai sze-
mélyének és javainak védelmét. Az új rendelkezés beiktatása ugyanis két-
ségkívül kifejezi a „támadó viseli tettének kockázatát” elvét, azonban más 
üzenetet is hordoz, adott esetben önbíráskodásra buzdítja polgárait. Nem 
mehetünk el e tény mellett, hiszen az önbíráskodás hatályos jogunk szerint 
is üldözendő cselekmény, így bűncselekményt követ el, aki abból a célból, 
hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást 
erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne 
tegyen vagy eltűrjön.86 Hozzá kell tennünk, hogy a 2009-es módosítás so-
rán a jogalkotó az önbíráskodás tényállásába is újítást hozott, amikor beik-
tatta a rendelkezés (3) bekezdését, mely a következőképp hangzik: „Nem 
valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés alkalmazása az 
igény érvényesítésének megengedett eszköze”- utalva ezzel nyilvánvalóan a 
megengedett védelmi eszközre.  

Mivel azonban – mint az kifejtésre kerül a következőkben – a jogos 
megelőző védelmi eszköz definiálása meglehetősen nehéz feladat, az, aki 
engedve az állam „felhatalmazásának” valós vagy vélt vagyoni igényének 
védelmi eszközzel próbál érvényt szerezni, szintén kockázatot vállal : ha a 
jogalkalmazó nem tartja „megengedhetőnek” a felhasznált eszközt, felelni 
fog, kedvezőbb esetben önbíráskodásért, ha épp személysértést nem valósít 
meg tevékenysége közben.  

                                                 
86 Btk. 273.§ (1) bekezdés. 
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A törvényszöveg indokolása egyébként visszautal a jogos védelem ál-
talános szabályaira: a jogtalan támadás ismérveivel kapcsolatban a jogos 
védelemre vonatkozó szabályok itt is irányadóak. E ponton érdemes visz-
szautalnunk a korábban kifejtett dogmatikai követelményekre – a támadás 
„intézett vagy közvetlenül fenyegető” jellegére, a szükségesség és arányos-
ság követelményére. Csupán logikai úton is eljuthatunk a megállapításra, 
hogy ezeket a követelményeket a megelőző jogos védelemre ráerőszakolni 
lehetetlen. Másrészt, ha az általános szabályok alkalmazhatók lennének a 
megelőző jogos védelemre, nem is lenne szükség külön szabályozásra, 
hiszen a célnak megfelelne a jogos védelem „hagyományos” tényállása. 

Megközelítőleg ugyanilyen mértékű segítséget nyújt a jogalkalmazás 
számára a jogalkotó, amikor eligazítást ad a védelmi eszköz jellegéről. A 
törvény három korlátot is felállít, kérdéses ugyanakkor, hogy e korlátok 
elegendőek-e, s ha igen, meg lehet-e velük valósítani a kitűzött célt: meg-
óvni a személyeket és vagyonukat? 

Az első korlát szerint nem alkalmazható olyan védelmi eszköz, mely 
az élet kioltására alkalmas. Az indokolás szúró-, vágó és lőfegyver auto-
matikus működésbe hozását, illetve magasfeszültségű áram alkalmazását 
hozza példaként, mint tiltott eszközt, a továbbiakban pedig a bírói gyakor-
latra bízza a részletek kidolgozását. Tán cinikusnak hathat a megállapítás, 
de a jogaikat védeni kívánók minden valószínűség szerint csak az ítélethir-
detésen tudják majd meg, megengedett eszközzel védekeztek-e. Az „élet 
kioltására” alkalmas lehet ugyanis bármi. A kérdés vizsgálatánál segítsé-
günkre lehetnek az alkalmatlan kísérlet fogalmával kapcsolatos meglátá-
sok. A Btk. 17. § (2) bekezdése szerint „ A büntetést korlátlanul enyhíteni 
vagy mellőzni is lehet, ha a kísérletet alkalmatlan tárgyon, alkalmatlan 
eszközzel vagy alkalmatlan módon követik el.”  

Témánk szempontjából a rendelkezés második eleme, az „alkalmatlan 
tárgy” releváns. Hozzá kell természetesen tenni, hogy az alkalmatlan kísér-
let a stádiumtan legproblematikusabb része.87 Emiatt sem látszik célszerű-
nek a jogalkotó döntése, miszerint egy eleve vitatott fogalmat újabb és 
újabb tényállásokba épít be, hisz így csupán a jogbiztonság követelményén 
üt sebet. Mindenesetre, alkalmatlan kísérletről akkor van szó, ha a tettes 
cselekménye nemcsak, hogy nem vezetett, hanem eleve nem is vezethetett 
befejezetlenséghez. Természetes, hogy ide soroljuk a különféle 
,,varázseszközöket”, azonban a hétköznapi használati tárgyakkal már nem 
ilyen egyszerű a helyzet. A törvény szövege és a hazai bírói gyakorlat nem 
különböztet meg a jogirodalomban ismert abszolút és relatív alkalmatlan 
                                                 
87 GELLÉR: i. m. 218. o. 
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eszközt. Ebből következően minden olyan esetben, amikor az eszköz bár-
mely okból alkalmatlan a szándékolt eredmény előidézésére, alkalmatlan 
kísérlet címén büntetésének korlátlan enyhítésének van helye. 

Ebből az értelmezésből természetesen a jogkövető állampolgár nem 
tudja előre eldönteni, milyen eszköz alkalmatlan. Figyelemmel kell len-
nünk a potenciális áldozat adottságaira, jellemzőire. Így például, ha a tör-
vényi lehetőséggel élve minimális mértékű áramot vezet a kerítésbe, mely 
az átlag ember életére nem jelent veszélyt, a tolvaj viszont szívbeteg, az 
eszközről nehezen állítható, hogy az élet kioltására nem alkalmas. A másik 
véglet szerint pedig, ami bizonyosan nem alkalmas az élet kioltására, az 
valószínűleg a vagyoni jogokat sem képes hatékonyan megvédeni.  

Érdekes lehet továbbá ad absurdum, hogy bár az élő állat fogalma ne-
hézkesen illeszthető be az „eszköz” fogalma alá, viszont az eb is alkalmas 
az élet kioltására, így bármely más célra tartható kutya a háznál, őrző-védő 
szempontból azonban már semmiképp? 

A második korlát szerint a veszély meglétére felhívó jelzést kell al-
kalmazni, hogy elkerülhető legyen a sérelem. A veszélyre figyelmeztetést 
általában táblákkal szokás megoldani, így a jogalkotó feltehetően táblák 
elhelyezésére utal. Írástudatlanok védelmében célszerű ábrákat tartalmazó 
jelzést alkalmazni, méghozzá minden körülmények közt észrevehető mé-
retben és feltűnő színekkel, az ingatlan minden oldalán, éjjel és köd esetén 
megvilágítva. Szükséges ezen felül, hogy a védelmi eszközt alkalmazó 
személy rendszeresen ellenőrizze, hogy a jelzés megfelel-e még a feltéte-
leknek (nem mosódott el, nem fújta el a szél). Az ironikusnak ható megfo-
galmazás ehelyütt csupán egyetlen célt szolgál: érzékeltetni kívánja a jog-
alkotó messzemenően link hozzáállását a fogalomalkotáshoz, megtépázva 
ezzel a jogbiztonság követelményeit, a bírói gyakorlatra hagyva olyan 
kérdések eldöntését, melyek a jogalkotó és nem a jogalkalmazó feladatait 
képezik. 

A harmadik korlát szerint a felelősségre vonás csak a jogtalan táma-
dó sérelme miatt maradhat el, tehát kívülálló, ártatlan személyeket nem 
lehet veszélybe sodorni. Meggyőződésünk szerint ehhez a feltételhez nem 
is szükséges a komolyabb kommentár, hisz bár fejlődő világunkban na-
gyon sok csodálatos dolog történik, de a legnagyobb csoda még napjaink-
ban is maga az ember: hiszen gondolkodni is képes. Ez pedig az önműködő 
védelmi eszközökről nehezen mondható el. 

Vajon miért gondolja a jogalkotó, hogy a gyengeáram alatt lévő kerí-
tés megkülönbözteti a tolvajt a „tilosban” játszó gyermektől? Vajon hogy 
engedheti meg a jogalkotó, hogy polgáraival elhitesse a látszattal ellentétes 
valóságot, alkalmazhatatlan jogszabályok megalkotásával, logikát nélkülö-
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ző előírásokkal? Javítja-e vajon az új szabályozás az emberek biztonságér-
zetét? Vagy csak újabb illúziót kelt és az ostor majd azok hátán csattan, 
akik a törvény „gesztusára” hagyatkozva megkísérlik a lehetetlent: eleget 
tenni a jogszabály kívánalmainak és a célt is elérni, ti. megvédeni javaikat, 
s majd sorra ítélik el őket különböző testi épség elleni bűncselekménye-
kért? Tarthatunk attól, hogy a közeljövőben minden kérdésünkre választ 
kapunk. 
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