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1.

A tantárgy feladata és célja
A tárgy oktatása során a hallgatók megismerkedhetnek az első-, másod- és harmadfokú
bírósági eljárás, a rendkívüli perorvoslatok, valamint a külön és különleges eljárások,
továbbá a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások – előadások anyagával
összefüggő – elméleti és gyakorlati kérdéseivel, továbbá az alapvető jogszabályi
rendelkezésekkel. Cél, hogy a gyakorlat keretében a hallgatók részletesebb magyarázatot
kapjanak az egyes jogintézményekről, megismerjék, és referátumok formájában
feldolgozzák az alapvető szakirodalmat és képesek legyenek a joggyakorlathoz
kapcsolódó feladatokat megoldani.

2.

A tantárgy tematikus leírása
A tárgyalás előkészítése
Az elsőfokú bírósági tárgyalás
A másodfokú eljárás
A harmadfokú eljárás
A perújítás
Eljárás az alkotmányjogi panasz esetén
A felülvizsgálat. Az egyszerűsített felülvizsgálat
Jogorvoslat a törvényesség érdekében. A jogegységi eljárás
A fiatalkorúak elleni eljárás

Katonai büntetőeljárás
Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében
A magánvádas eljárás és a pótmagánvádas eljárás
A bíróság elé állítás
Büntetővégzés meghozatalára irányuló eljárás
Eljárás a távollévő terhelttel szemben. Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében
Biztosíték letétbe helyezésével folyó eljárás
Eljárás egyezség esetén
Eljárás vagyon vagy dolog elvonása, adat hozzáférhetetlenné tétele érdekében.
Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén
Különleges eljárások és a büntetőeljáráshoz kapcsolódó egyéb eljárások

3.

Aláírás feltétele. Félévközi számonkérés módja
A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles
részt venni.
Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlati órákon való részvétel. Három hiányzást
meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez
esetben köteles a hallgató gyakorlatvezetőjénél a gyakorlat vezetője által meghatározott
időpontban beszámolni. A megengedett hiányzás dupláját elérő mulasztás az aláírás
végleges megtagadását vonja maga után.
A félév folyamán egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Annak eredménytelensége
vagy megírásának elmulasztása esetén a hallgatónak a zárthelyi dolgozatot pótolnia kell.
A pótlásra a gyakorlatvezető által meghatározott időben és módon kerül sor.

4.

Számonkérés követelményei
A félév során egy zárthelyi dolgozat megírására kerül sor 2018. április 16. és 20. között,
amellyel maximálisan 40 pont szerezhető. A kérdések megválaszolásához az órákon
elhangzottak ismerete és az írott kötelező tananyag elsajátítása szükséges. További 10
pont adható referátum, kiselőadás tartásáért, vagy más többletteljesítményért (tárgyalás
látogatásáról szóló beszámolóért), valamint 10 pont órai aktivitás alapján. A felsorolt
módon megszerezhető 60 pont alapján a gyakorlati jegy 30 pontig elégtelen (1); 31-37
pont között elégséges (2), 38-44 pont között közepes (3); 45 és 52 pont között jó (4) és
53-tól 60 pontig jeles (5).

5.
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Egyéb tudnivalók:
Kötelező jogszabályok:
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról és a kapcsolódó jogszabályok
A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 117. szoba) és az oktatók –
tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája
keretében zajlik. A hallgató által a megfelelő nyomtatványon beadott felmentési,
kreditbeszámítási kérelmek elbírálására a Kar dékánjának körlevelében adott tájékoztatás

alapján, illetve az abban nem rendezett esetekben a beszámítani kért, korábban teljesített
tárgy tananyagának figyelembe vételével kerül sor.
Miskolc, 2018. február
Büntető Eljárásjogi
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