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1.

A tantárgy feladata és célja
A szabadon választható tárgy célja, hogy betekintést nyújtson a büntetőeljárás ügyészi
szakaszának és az elsőfokú bírósági eljárásnak egyes területeit érintő elméleti és
gyakorlati kérdésekbe. Az előadás a következő témákat fogja át: a vádemelés, az ügyészi
határozatok, a bírósági eljárás szabályai, különös tekintettel az elsőfokú bírósági eljárásra
és a bíróság határozataira. Az eljárási szabályok elsajátítása mellett a témakör
megismeréséhez szükséges elméleti ismerteket is megszerezhetik a hallgatók, továbbá
megismerkedhetnek a vonatkozó bírósági gyakorlattal.
Felvétele kötelező azoknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy a Rendőrtiszti
Főiskolán diplomát szerzett diplomás levelező tagozatos hallgatóknak, akik mentesítést
kaptak Büntetőeljárási jog 2. tárgyból.

2.

A tantárgy tematikus leírása
- Az ügyész teendői a nyomozás lezárását követően
- A vádemelés feltételei. A vádirat
- A vádemelés részbeni mellőzése
- Közvetítői eljárásra utalás
- A vádemelés elhalasztása
- A bírósági eljárás általános szabályai
- A tárgyalás előkészítése
- Az elsőfokú bírósági tárgyalás
- Az elsőfokú bírósági határozatok

3.

Aláírás feltétele
A tanrendben (órarendben) előírt foglalkozáson (előadás) a hallgató köteles részt venni.
Az aláírás megszerzésének feltétele: az előadáson való jelenlét. Az előadásokon való
részvételt a tantárgy felelőse a NEPTUN rendszerbe bevezetett aláírásával igazolja.

4.

Számonkérés követelményei
A tárgy oktatása írásbeli beszámolóval zárul, amelyen az írásos tananyag és az órán
elhangzottak ismeretéről kell számot adniuk a hallgatóknak. Az írásbeli beszámoló a
vádemelés (ügyészi szak) és az elsőfokú bírósági eljárás alapkérdéseit fogja át. A
kérdések egy része rövidebb, felsorolást, fogalom meghatározást vagy néhány szavas
választ igényel, más részük esszé jellegű. A beszámolón nyújtott teljesítmény
értékelésére három fokozatú (nem felelt meg, megfelelt, kiválóan megfelelt) minősítéssel
kerül sor.
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Egyéb tudnivalók:
Kötelező jogszabályok:
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény X., XI., XII., XIII. fejezetei
A hallgató ügyintézés az intézeti adminisztráción (A/6. épület 127. szoba) és az oktató –
tanszéki honlapon közzétett és a tanszéki hirdetőtáblán kifüggesztett – fogadóórája
keretében zajlik.
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