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Fantoly Zsanett – Lichtenstein András
Büntető eljárásjog II.
– heti 2 h – 13 hét
Tárgyleírás
Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen
készült az Európai Unió támogatásával.
Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014
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Fantoly Zsanett – Lichtenstein András
Büntető eljárásjog II. – heti 2 h – 13 hét
Tárgyleírás
A tantárgy neve:
Büntető eljárásjog II.
Tantárgy oktatói:
Prof. Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi docensi munkakörben foglalkoztatott egyetemi tanár
A tantárgy célja / tantárgyleírás:
A tantárgy az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos, nappali és levelező tagozatos
hallgatói számára kerül meghirdetésre kötelező kurzusként a 8. félévben. A tantárgy a büntető
eljárásjog dinamikus részét öleli fel. A gyakorlati foglalkozások alkalmával a büntetőeljárásról
szóló 2017. évi CX. törvény dinamikus rendelkezéseinek értelmezésére; a jogintézmények
rendszertani besorolására és részletes ismertetésére is sor kerül. Az egyes jogintézmények
lényegét jogeseteken és esettanulmányokon keresztül sajátítják el a hallgatók.
A tantárgy tematikája/témakörök:
I.

A bírósági eljárás általános szabályai
A bíróság eljárásának formái.
Jelenlét a bírósági tárgyaláson.
A tárgyalás nyilvánossága
A tárgyalás vezetése, méltóságának megőrzése, rendjének fenntartása
Jegyzőkönyv, az ügyiratok megismerése
Határozathozatal

II. A tárgyalás előkészítése
Az ügy áttétele; ügyek egyesítése, elkülönítése; az eljárás felfüggesztése; az eljárás
megszüntetése; a vádirat hiányosságainak pótlása; határozat kényszerintézkedésekről; a
vádtól eltérő minősítés; a bíróság
tanácsa elé utalás a tárgyalás
előkészítése során.
Az előkészítő ülés.
A tárgyalás kitűzése, idézés a
tárgyalásra
III.

Az elsőfokú bírósági tárgyalás
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A tárgyalás megnyitása, megkezdése, folytonossága. A bizonyítás felvételének sorrendje.
A bizonyítási indítványok.
A vádlott kihallgatása, korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése. A tanú
kihallgatása, korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése.
A szakértő meghallgatása, kirendelése a tárgyaláson, a szakvélemény felolvasása.
Okiratok, iratok felolvasása. Eljárási cselekményről készült felvétel felhasználása. Bírói
szemle.
A vád módosítása és elejtése.
A bizonyítási eljárás befejezése, újra megnyitása.
Perbeszédek, felszólalások; az utolsó szó joga.
Határozathozatal, a határozat közlése, kihirdetése.
Jogorvoslati nyilatkozatok; fellebbezésre jogosultak; a fellebbezés bejelentése.
A polgári jogi igény érvényesítése és elintézése.
A bűnösséget megállapító ítélet; a felmentő ítélet; az eljárást megszüntető végzés.
IV. A másodfokú bírósági eljárás
Az első fokú ítélet elleni fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. A felülbírálat fogalma és
terjedelme a másodfokú eljárásban. Tényálláshoz kötöttség és bizonyítás a másodfokú
eljárásban.
Súlyosítási tilalom.
Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása. Az elsőfokú bíróság ítéletének
megváltoztatása.
Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése: eljárás megszüntetéssel; új
eljárásra utasítással.
V.

A harmadfokú bírósági eljárás
A harmadfokú bíróság határozataira vonatkozó általános rendelkezések. A másodfokú
bíróság ítéletének helybenhagyása, megváltoztatása.
A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése.

VI. A rendkívüli jogorvoslatok
A perújítási okok. A perújítási eljárás alapvető szabályai.
A felülvizsgálati okok. A felülvizsgálati eljárás alapvető szabályai. Egyszerűsített
felülvizsgálat.
A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat és a jogegységi eljárás alapvető szabályai.
Az alkotmányjogi panasz.
VII.

A külön eljárásokról általában, az egyes külön eljárások főbb jellemzői

A tantárggyal kialakítandó konkrét
tanulási eredmények
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Tudás
Képesség
Attitűd
A tantárgyat az a
A tantárgyat az a A tantárgyat az a
hallgató teljesítheti,
hallgató
hallgató teljesítheti,
aki :
teljesítheti, aki:
aki:
Ismeri és érti a
magyar
büntetőeljárás
menetének
elvi,
dogmatikai hátterét
és a büntetőeljárási
gyakorlatban
felmerülő
problémákat.
Ismeri a büntető
igazságszolgáltatás
jogi
hátterét
és
működésének elveit.
Érti
a
magyar
büntető
igazságszolgáltatás
történeti
fejlődésének
alapvető
intézményeit.
Ismeri a büntető
eljárás hazai tételesjogi szabályozását és
ismerteti
a
vonatkozó európai
uniós források közül
a
témában
meghatározóakat.
Ismeri a büntető
eljárásjogot érintő

Autonómia-felelősség
Reflektív
módon
viszonyul
saját
eredményeihez,
és
elfogadja, beépíti az
Biztosan kezeli a Kész
a
büntető oktatói
büntető
eljárásjog dinamikus visszajelzéseket.
eljárásjogi
részét
képező
terminológiát,
joganyag
Észrevételeivel,
azaz képes a elsajátítására,
konstruktív
büntető
elfogadja
a javaslataival
segíti
eljárásjogi
terminológia
csoporttársai munkáját
terminológia
szakszerű
a közös projectek
világos
és használatának
megvalósítása során.
szakszerű
szükségességét.
használatára.
Fogékony az elmélet
és
a
gyakorlati
Képes a büntető alkalmazás
között
törvénykönyv és a felmerülő problémák
büntetőeljárási
megoldása iránt.
törvény
alkalmazására
Képes
kritikus
konkrét jogesetek gondolkodásra
a
megoldása során.
büntető
eljárásjog
alapvető
A büntetőeljárási jogintézményeit
dogmatika
érintően.
téziseinek
tudományos
megközelítésére
Érdeklődik a büntető
képes. Feldolgozza eljárás folyamata, a
a téma tekintetében büntető
jelentős
igazságszolgáltatás
tudományos
résztvevőinek
műveket, felkutatja joghelyzete iránt.
a
vonatkozó
szakirodalmat.
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fontosabb
alkotmánybírósági
határozatokat
és
kúriai döntéseket.

Képes
a
szakirodalomból
összegyűjtött
releváns ismeretek
rendszerezésére.

Felismeri és érti a
büntetőeljárást érintő A
büntető
jogesetek megoldási eljárásjoggal
módszereit.
kapcsolatos
tételes-jogi
Ismeri az egyes ismereteinek
eljárási
szereplők birtokában képes
jogi státuszát, azok saját álláspontot
jogait
és kialakítani egy –
kötelezettségeit.
egy
szakmai
Alkalmazni tudja a kérdésben és képes
gyakorlatban is a a jogi álláspontját
különböző eljárási megfelelő érvekkel
pozíciókhoz társított alátámasztani,
magatartásformákat. indokolni.
Kreatívan
értelmezi a büntető
eljárásjogot érintő
jogszabályokat a
jogállami értékek
keretei között.
Képes az online
adatbázisok
használatára
a
problémamegoldási
folyamat során.
Képes
a
gyakorlatban
hasznosítani
és
konkrét gyakorlati
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problémákra
átültetve
a
megszerzett tudást.
Igénye van a büntető
eljárásjog
szakirodalmának
áttekintésére.

Önállóan
képes
felismerni a büntető
eljárásjogi problémákat
egy-egy
jogeset
értelmezése kapcsán és
a
problémákat
konstruktívan
megoldja.
Nyitott a jogeseteken Elfogadja a csoportos
keresztül
feladatmegoldások
megvilágított egyes során
a
közös
jogi
problémák munkából
származó
megoldására.
felelősséget.
Igénye van arra, hogy
a gyakorlatban is
részt vegyen egyes
ügyek
megoldásában:
kihallgatásokat
és
tárgyalásokat látogat
hallgatóságként.,
majd a megszerzett
tapasztalatairól
konzultál
az
oktatójával.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog Dinamikus rész. Iurisperitus Bt.
Szeged, 2013.
Ajánlott irodalom:
Bánáti János – Belovics Árpád –Erdei
Árpád – Farkas Ákos – Kónya István: A
büntetőeljárási törvény magyarázata.
HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft.
Budapest, 2017.
A számonkérés és értékelés módja:
kollokvium
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