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A büntetés kiszabása során értékelendő alanyi tényezők 

ENYHÍTŐ   SÚLYOSÍTÓ 

      

büntetlen előélet,   büntetett előélet, 

- kivéve fiatalkorú vagy fiatal felnőtt,   - korábbi  intézkedés csak ha  

hivatalos személynél csak ha a    ugyanolyan cselekmény miatt 

cselekmény nem függ össze e    alkalmazták, 

minőségével,   - nagyobb nyomatékú ha az elkövetés  

- kivéve ha korábban intézkedést    rövid idővel a korábbi büntetés után 

alkalmaztak,    vagy ha ugyanolyan vagy hasonló  

- kivéve ha olyan beosztás   cselekmény miatti az új elítélés, 

felhasználásával követi el, melynél a      

büntetlen előélet feltétel,      

- súlytalan a sorozatos elkövetésnél   ha visszaeső, vagy ha a többszörös 

vagy a kimagasló tárgyi súlyú cselekmény   visszaeső egyben különös visszaeső is  

esetében.   DE még ekkor is értékelhető a különös 

                                                                     visszaesés a többszörös mellett illetve  

    az e minőséget megalapozó elítélésen 

    túlmenő büntetett előélet, 

    - fokozott a nyomatéka, ha a sorozatos  

    elítélése vagy életvitele bűnöző  

    életmódra utal, 
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büntetőeljárás hatálya alatti, 

  

felfüggesztett büntetés próbaideje alatti 

  

feltételes szabadság tartama alatti elkövetés,  

  

kegyelem véglegessé válása előtti elkövetés, 

  

gondatlan cselekmény miatti előző 

elítélés csak ha ugyanolyan vagy 

hasonló az újabb bűncselekmény. 

  

külföldön történt elítélés, ha az 

a 1996. évi XXXVIII.tv.47.§.(3) bek-ben  

foglaltaknak megfelel. 
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közlekedési cselekményeknél     

a hosszú időn át kifogástalan                közlekedési szabálysértések, 

közlekedési magatartás,     

    az ittasság súlyos vagy igen 

    súlyos foka, 

ALANYI TÉNYEZŐK     
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14 évet nem sokkal meghaladó   munkakerülő, csavargó életmód, 

életkor, vagy fiatal felnőtt,      

      

idős, nyugdíjkorhatárt     

meghaladó életkor,     

      

tartásra, nevelésre szoruló      

hozzátartozó,     

kivéve ha e kötelezettsének      

nem tesz eleget,     
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iskolázatlanság, alacsony                     felkészültségét, szakmai képzettségét  

műveltség,                                                 vagy iskolázottságát az elkövetéshez  

kivéve ha a cselekmény tilalmazott    használja fel, 

volta belátható pl. emberölés,     

    önhibából eredő ittas vagy bódult állapot, 

beszámítási képesség    nyomatékkal a gátlástalan,  

korlátozottsága,   garázda elkövetések esetén, 

vagy elmeműködésének valamely     

sajátossága a bűncselekmény   iszákos életmód, ha 

elkövetését megkönnyítette,   agresszivitással 

    párosul és az együttélési szabályok 

tartósan vagy kiemelkedően                sorozatos megszegését eredményezi, 

végzett munka,                                            

    vezetői vagy bizalmi beosztás, ha ezt  

köz javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett    felhasználja vagy ezzel összefüggésben követi el, 

tevékenység vagy szolgáltatás,     
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más ráhatására vagy befolyása alatt    kezdeményező, vezető, másokat  

követi el a cselekményt,   bűnelkövetésbe vivő szerep, 

      

    társas, csoportos elkövetés, 

      

    olyan cselekmény elkövetése,  

    amit meg kellett volna akadályoznia, 

      

méltányolható indítóok,   erkölcsileg elítélendő ok,  

      

motívuma a valóságos vagy vélt      

közérdek szolgálata,     

      

önhibáján kívül fennálló nehéz     

anyagi helyzet,     
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eshetőleges szándék    kitartó szándék, 

kivéve,  ha a cselekményt      

eredmény tekintetében gondatlanul     előre megfontolt szándék, 

is el lehet követni,     

      

eredmény tekintetében csak      

gondatlanság terheli,     

      

gondatlan cselekménynél a     a gondatlanság súlyos foka, 

hanyag gondatlanság,     

      

az elkövető önfeljelentése,   az elkövetés után tanúsított elvetemült 

különösen   magatartás, 

ha a felderítés emiatt vált lehetővé,     

az elkövető közreműködése a      

felderítésben,     

      

bűnösségre is kiterjedő beismerő     

vallomás, a részbeni beismerés      

is az lehet,      
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DE tettenérés esetén csak a       

bűnösség elismerésének és a      

megbánásnak van jelentősége,     

      

megbánó magatartás,      

      

az eredmény elhárítására irányuló     

tevékenység,     

      

komoly öngyilkossági kísérlet,     

      

egyéb olyan körülmény, mely a büntetés      

elviselését nehezíti,     

      

betegség, rokkantság akkor is,     

ha az az elkövetés után keletkezett,     
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a cselekmény kísérleti szakban maradt,   olyan elkövetési mód, mely más 

    bűncselekménynél minősítő     

eredménycselekménynél a    körülmény, 

közvetett okozati összefüggés,     

    kitartó,  

      

    gátlástalan,  

      

    garázda,  

      

    fondorlatos, 

      

    a szükségesnél nagyobb gyötrelmet, 

    lelki szenvedést  okozó elkövetési mód, 

      

    az eszköz különösen veszélyes volta, 

    ha a szándékoltnál súlyosabb eredmény 

hosszú időn át állt büntetőeljárás    előidézésére alkalmas, 

hatálya alatt,    DE nem értékelhető, ha erre tekintettel 

nyomatékkal, ha előzetes    minősül súlyosabban a cselekmény, 

fogvatartásban volt.     
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    a közbiztonság veszélyeztetése,  

az eredmény bekövetkeztében    a köznyugalom súlyos vagy tartós  

más okok is közrejátszottak,   megzavarása, 

      

az átlagosnál lényegesen kisebb    az átlagost lényegesen meghaladó 

sérelem vagy veszély,    sérelem vagy veszély,  

      

a kár vagy elkövetési érték az alsó    a kár vagy elkövetési érték a felső 

határhoz közeli,   határhoz közeli, 

      

    a sértett védtelen, idős, beteg, oltalomra 

    szoruló, védekezésre képtelen, terhes nő, 

    az elkövető hozzátartozója, 

      

    a sértett nehéz anyagi  helyzete, 

      

    többszörös minősülés, 
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a sértett felróható közrehatása,   folytatólagosság, 

durva, erőszakos, kihívó, súlyosan sértő      

viselkedése,   bűnhalmazat önmagában nem,  

    csak a kettőnél nagyobb  halmazat, 

a sértett megbocsátása,   több elkövetési magatartást is   

    megvalósít,   

a bűnsegédi elkövetői alakzat,     

TÁRGYI KÖRÜLMÉNYEK     
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    a keretszabály alapvető vagy  

alkalomszerű elkövetés,    több rendelkezését megszegi, 

- kivéve ha ennek létrejöttét a vádlott     

tudatosan idézte elő,   önálló megállapításra nem került  

    cselekmény elkövetése, 

az ellenőrzés lazasága, ha az     

elkövetésben ennek szerepe volt,   korrupciós jellegű elkövetés, 
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a kár vagy annak egy része    elszaporodottság, 

megtérítése, kisebb nyomatékkal,      

ha tőle függetlenül térült meg,       bűnszervezetben való  

    (Btk.137.§.8.pont) elkövetés, kivéve 

elégtételt szolgáltatott, rendezte   ha a büntetést a Btk.98.§.(1) bekezdés 

a konfliktust,   alkalmazásával szabják ki, 

      

az elkövetőt tényleges további    ha az elkövetett gazdasági vagy  

hátrányok érik (sérülés, munkajogi    vagyon elleni bűncselekmény  

következmény),   következtében nagyszámú sértett 

    anyagi helyzete, jövedelmi, 

időmúlás - elévüléshez közeli -,   életviszonya, élet- és megélhetési 

- kivéve ha az elkövetőnek felróható,   körülménye jelentősen megváltozik, 

    rosszabbodik. 



Közlekedés 
Súlyosító körülmények 

 

 

 Kiemelt Kresz szabályszegés 

 Többszörös kresz-szabályszegés  

 Szándékos, durva kresz szabályszegés 

 Minősítéshez megkívánton túli sérülés/vagy több sérült 

 Több közlekedő volt veszélyeztetve, érintve 

 Ha szabálysértés miatt volt bírságolva 

 Büntetett előélet 

 

 

Szándékos bűncselekményeknél (Btk.188.§ bek) 

 

 Ha volt már ittas járművezetés miatt büntetve 

 Az ittasság nagyon súlyos foka 

 Forgalmas időszakban,   

 Ha utas szállít 

 Hosszabb időn át, hosszabb utat megtéve közlekedik 

 Alapesetnél – Btk. 188.§ (1) bek- balesetet okoz 



Közlekedés 
Enyhítő körülmények 

 

 Büntetlen előélet, ha szabálysértés elkövetéséért sem volt bírságolva 

 Kifogástalan közlekedési elő- és utóélet ha régóta közlekedik balesetmentesen 

 Felelősséget elismeri 

 Kárt megtéríti, bármilyen módon segíti a sértettet 

 Kresz szabályszegés gondatlan volta. 

 Hozzátartozó sérült 

 A vádlott saját maga súlyosan megsérül (maradandó fogyatékosságot elérő módon) 

 sértetti közrehatás 

 közvetett okozati összefüggés 

 sértetti megbocsátás 

 nehéz közlekedési szituáció ( pl:nehezen belátható útszakaszon elsőbbség megadása, 

extrém időjárási körülmények – eső, hó, napsütés) 

 

Figyelembe veendő körülmény 

 

 Ittasság foka 

 A sérülés mértéke (maradandó fogyatékosságnál nem mindegy a mérték, és a sértett 

életkora, milyen kihatással lesz a későbbi életére) 

 

Speciális: 

 

Többször alkalmaztuk a Btk 188.§ (2) bekezdés eseteiben a feles feltételes kedvezményt, a 

rendezett családi körülmények és az  eset körülményei – ittasság 0,8 alig meghaladó mértéke, 

enyhe –Kresz 3.§ (1) c) Kresz szabályszegés, közli barát halt meg- lehetővé tették, vagy a 

vádlott maga is maradandó fogyatékossággal gyógyuló sérülést szenvedett 


