KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
Büntető eljárásjog egyes kérdései
szabadon választható tantárgy
tárgykód: AJBUESV2JFSZN
jogi felsőoktatási szakképzés, nappali tagozat
2016/2017. tanév 2. félév

Ideje: hétfő 14.00-16.00 óra; helye: A/1 313. terem
Tárgyfelelős: Dr. Jánosi Andrea adjunktus
Tárgyfelelős intézet/tanszék: Bűnügyi Tudományok Intézete/Büntető Eljárásjogi és
Büntetés-végrehajtási Jogi Intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Jánosi Andrea adjunktus
Előtanulmányi kötelezettség: Egyidejű felvétel: Óraszám/hét: 2 óra/hét
Számonkérés módja: beszámoló
Kreditpont: 2
1. A tantárgy feladata és célja
A tantárgy célja, hogy a hallgatók már a törzsanyag részét képező, Büntető eljárásjogi
alapismeretek című tárgy oktatása előtt betekintést nyerhessenek a büntetőeljárás folyamatába,
megismerkedhessenek céljával, szakaszaival, alanyaival, valamint az ezekhez kapcsolódó alapvető
jogszabályi rendelkezésekkel. A szabadon választható tárgy célja, hogy megkönnyítse a hallgatók
számára a mintatanterv 3. félévben szereplő, kötelező tárgy teljesítését.

2. A tantárgy tematikus leírása
1) A büntetőeljárás fogalma, feladata, célja.
2) Történeti kitekintés.
3) Alapelvek a büntetőeljárásban.
4) A bíróságok.
5) A nyomozó hatóságok és az ügyész.
6) A terhelt és a védő.
7) A sértett és egyéb résztvevők.
8) Kényszerintézkedések.
9) Bizonyítás a büntetőeljárásban.
10) A nyomozási szakasz.
11) Az ügyészi szakasz.
12) A bírósági szakasz 1.
13) A bírósági szakasz 2.
14) Jogesetelemzés.
15) Konzultáció.

3. Aláírás feltétele
A tárgy tanrendben (órarendben) előírt foglalkozásain (szeminárium) a hallgató köteles részt venni.
A foglalkozásokon való részvételt a tantárgy felelőse aláírásával igazolja. Három hiányzást
meghaladó mulasztás a félévvégi aláírás megtagadásával jár. Az aláírás megszerzéséért ez esetben
köteles a hallgató a tárgyfelelősnél a tárgyfelelős által meghatározott időpontban beszámolni.
Az aláírás megszerzésének feltétele: a foglalkozásokon való jelenlét.

4. Számonkérés követelményei

A tárgy oktatása beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán elhangzottak
ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. A beszámoló a büntetőeljárás – konzultációk
keretében elhangzott – alapkérdéseit fogja át. A beszámolón nyújtott teljesítmény értékelésére
három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel kerül sor.

5. Kötelező tananyag
- a foglalkozásokon elhangzott tananyag.
6. Ajánlott irodalom
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Egyéb tudnivalók:
A hallgatói ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. 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.
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