
 
 
 
 

Az igényérvényesítés ne legyen 
bűncselekmény 

 
 
 

dr. Tóth M. Gábor  
ügyvéd 



Sajnos egyre gyakrabban előfordul, hogy a vitás felek a büntetőjog 
eszközeivel is igyekszenek nyomást gyakorolni a másik félre. Az 
igényérvényesítés során vagy egy büntetőfeljelentéssel szeretnének 
„nyomatékot adni’ a követelésüknek, vagy éppen bűncselekmény útján 
igyekeznek a jogos vagy jogosnak vélt követelést érvényesíteni, de nem a 
fizetés, hanem börtön lesz az eredménye. Az előadás azt járja körül, hogy 
melyek azok az igényérvényesítési megoldások, amelyek már átléphetik a 
büntetőjog ingerküszöbét. Kevesen tudják például, hogy akár a felelős 
műszaki vezetői nyilatkozat megtagadása is lehet bűncselekmény. 

 



Kényszerítés 
 
 

• Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, 
hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel 
jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény 
nem valósul meg, bűntett miatt három évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő. 

 



Zsarolás 
 
 

• 367. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást erőszakkal 
vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne 
tegyen vagy eltűrjön, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, bűntett 
miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő. 

• (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, 
ha a zsarolást 

• a) bűnszövetségben, 
• b) az élet vagy a testi épség elleni, illetve más hasonlóan 

súlyos fenyegetéssel, 
• c) hivatalos személyként e minőség felhasználásával, 
• d) hivatalos megbízás vagy minőség színlelésével 
• követik el. 

 



Önbíráskodás 
 

•  368. § (1) 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, bűntett miatt 
egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

• (2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha az 
önbíráskodást 

• a) fegyveresen, 
• b) felfegyverkezve, 
• c) csoportosan, 
• d) védekezésre képtelen személy sérelmére 
• követik el. 
• (3) Nem valósul meg önbíráskodás, ha az erőszak vagy a fenyegetés 

alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze. 
 



Vagyon elleni bűncselekmények 

 

• Sikkasztás 
• Aki a rábízott idegen dolgot 

jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal 
sajátjaként rendelkezik, sikkasztást 
követ el. 

 

• Hűtlen kezelés 
• Akit idegen vagyon kezelésével 

bíztak meg, és ebből folyó 
kötelességének megszegésével 
vagyoni hátrányt okoz, hűtlen 
kezelést követ el. 

 

 



Hamis magánokirat felhasználása 

 
• 345. § Aki jog vagy 

kötelezettség 
létezésének, 
megváltozásának vagy 
megszűnésének 
bizonyítására hamis, 
hamisított vagy 
valótlan tartalmú 
magánokiratot 
felhasznál, vétség miatt 
egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel 
büntetendő. 
 



Egyezség 

• Egyezségnek helye van 
bármely ügyben és 
bármely bűncselekmény 
esetén. 

 

• Nincs helye egyezségnek 
az eljárás tárgyát képező 
bűncselekmény 
tényállása és jogi 
minősítése tekintetében. 



Polgári jogi igény 

• A sértett jogosult arra, hogy a 
bírósági eljárásban magánfélként 
polgári jogi igényt érvényesítsen, 
a nyomozás során erre vonatkozó 
szándékát bejelentse. 

 

• A polgári jogi igény biztosítása 
érdekében zár alá vétel is 
elrendelhető. 

 

• Megfelelő jogi képviselettel 
hatékony igényérvényesítés. 

 

 



Köszönöm a figyelmet! 


