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Fantoly Zsanett – Lichtenstein András 
Büntető eljárásjog I.  – heti 2 h – 13 hét 

 
Tárgyleírás 

 
 

A tantárgy neve:  

 

Büntető eljárásjog I. 

 

Tantárgy oktatója: 

 

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 7. félévben. A tantárgy a büntető 

eljárásjog statikus részét öleli fel. Az előadás alkalmával a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 

CX. törvény statikus rendelkezéseinek értelmezésére; a jogintézmények rendszertani 

besorolására és részletes ismertetésére kerül sor. Az előadásokon az egyes jogintézmények 

lényegét jogeseteken és esettanulmányokon keresztül (is) sajátítják el a hallgatók. 

 

A tantárgy tematikája/témakörök: 

 

I. A büntetőeljárás alapfogalmai 

Büntetőjog, büntetőeljárás, büntetőeljárási jog 

A büntetőeljárás tárgya tartalma és feladatai 

A büntetőeljárási rendszerek 

A büntetőeljárási jog forrásai, viszonya egyéb jogágakhoz 

 

II. A büntetőeljárás alapelveinek fogalomköre; szervezeti, működési alapelvek 

A büntetőeljárás alapelveinek fogalomköre; szervezeti, működési alapelvek 

Az általános processzuális alapelvek: nyilvánosság, közvetlenség, szóbeliség 

Alapvető rendelkezések a büntetőeljárási törvény I. Fejezetében (felsorolás) 

Az ártatlanság vélelme 

Az alapvető jogok védelme 

A védelem joga 

A büntetőeljárás alapja és akadályai 

Az eljárási feladatok megoszlása 

Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége 

A bizonyítás alapvetései 

A büntetőeljárás nyelve és a 

nyelvhasználat joga 
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A büntetőeljárási törvény hatálya 

 

III. A büntetőeljárás alanyainak fogalma és csoportosítása; az eljáró hatóságok és az 

eljárás résztvevői 

Az elsőfokú bíróság hatásköre 

Az elsőfokú bíróság illetékessége 

Az eljáró bíróság kijelölése 

A bíró kizárása 

Az ügyészség feladata, jogai, hatásköre, illetékessége 

Az ügyész kizárása 

A kizárólagos ügyészségi nyomozás 

A nyomozó hatóságok és feladataik, hatáskörük, illetékességük, tagjainak kizárása 

A terhelt eljárásjogi helyzete 

A védő a büntetőeljárásban; jogai, kötelezettségei 

A sértett; a magánvádló, a pótmagánvádló; a magánfél; a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt; 

a segítők 

A büntetőeljárási cselekvőképesség 

 

IV. A büntetőeljárási cselekmények fogalma, általános szabályai 

A büntetőeljárásban résztvevő személyek joggyakorlása 

A különleges bánásmód 

A büntetőeljárásban kezelt adatok védelme 

Az eljárás ügyiratainak megismerése és zárt kezelése 

A minősített adat felhasználása 

Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken: az idézés és az értesítés, a mulasztás 

jogkövetkezményei, előállítás, elővezetés, elfogatóparancs 

Telekommunikációs eszköz használata 

Az eljárás rendjének biztosítása 

Kézbesítés szabályai 

Határidő és határnap, a mulasztás és az igazolás 

Kifogás az eljárás elhúzódása miatt, a bűnügyi költség, az egyesítés és az elkülönítés 

Az elektronikus kapcsolattartás 

 

V. A bizonyítás meghatározása; bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz, bizonyíték, 

bizonyító erő 

A bizonyítási eszközök csoportosítása; a 

bizonyítékok csoportosítása 

Bizonyítási rendszerek 

A bizonyítékok értékelése; a bizonyítás 

elvei 

A bizonyítás tárgya, a bizonyítás 

törvényessége 

A tanúvallomás és akadályai 
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A tanú kihallgatása; az írásbeli tanúvallomás 

A szakértőre és a szakvéleményre vonatkozó alapvető törvényi rendelkezések 

A tolmács; a pártfogó felügyelői vélemény 

A tárgyi bizonyítási eszköz, irat, okirat és az elektronikus adat 

A terhelt vallomása, kihallgatása 

Bizonyítási cselekmények: a szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a 

felismerésre bemutatás, a szembesítés, műszeres vallomásellenőrzés 

 

VI. A leplezett eszközök és az eljáró hatóságok adatszerző tevékenysége 

A leplezett eszközök csoportosítása és alkalmazásuk általános, közös, illetve különös szabályai 

Az adatszerző tevékenység 

 

VII. A kényszerintézkedések fogalma és csoportosítása  

Az őrizet 

A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános szabályai 

A távoltartás és a bűnügyi felügyelet 

Az óvadék 

A letartóztatás 

Az előzetes kényszergyógykezelés 

A kutatás és a motozás; a lefoglalás 

Zár alá vétel 

Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele 

 

VIII. A nyomozásra vonatkozó általános rendelkezések, a nyomozás feladata; a 

jegyzőkönyv és a feljegyzés; határozatok és jogorvoslatok a nyomozás során 

A nyomozás megindítása, a feljelentésre, elintézésére, kiegészítésére, elutasítására, a 

magánindítványra vonatkozó szabályok 

A felderítés és a vizsgálat 

A nyomozás felfüggesztése 

A nyomozás megszüntetése 

Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése 

Egyezség a bűnösség beismeréséről 

A közvetítői eljárás 

A feltételes ügyészi felfüggesztés 

A bíróság eljárása a vádemelés előtt, a nyomozási bíró feladata, döntési jogköre, illetékessége, 

eljárása, döntései és a jogorvoslat 

 

IX. A vádemelés 

A vád, vádemelés, vádképviselet fogalma; 

a vádirat 

Vádemelés egyezség esetén 
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A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények 

 
Tudás Képesség Attitűd Autonómia-

felelősség 

A tantárgyat az a 

hallgató teljesítheti, aki: 

 

Ismeri és érti a 

büntetőeljárási 

jogintézmények 

(alapelvek, alanyok, 

bizonyítás, 

kényszercselekmények) 

elvi, dogmatikai 

hátterét és azok 

gyakorlati problémáit. 

 

Ismeri a büntető 

igazságszolgáltatás jogi 

hátterét és 

működésének elveit. 

 

Érti a magyar büntető 

igazságszolgáltatás 

történeti fejlődésének 

alapvető intézményeit. 

 

Ismeri a büntető eljárás 

hazai tételes-jogi 

szabályozását és 

ismerteti a vonatkozó 

európai uniós források 

közül a témában 

meghatározóakat. 

 

Ismeri a büntető 

eljárásjogot érintő 

A tantárgyat az a 

hallgató 

teljesítheti, aki: 

 

Biztosan kezeli 

a büntető 

eljárásjogi 

terminológiát, 

azaz képes a 

büntető 

eljárásjogi 

terminológia 

világos és 

szakszerű 

használatára. 

 

 

Képes a büntető 

törvénykönyv és a 

büntetőeljárási 

törvény 

alkalmazására 

konkrét jogesetek 

megoldása során. 

 

A büntetőeljárási 

dogmatika 

téziseinek 

tudományos 

megközelítésére 

képes.  

 

A tantárgyat az a 

hallgató teljesítheti, 

aki: 

 

Kész a büntető 

eljárásjog statikus 

részét képező 

joganyag 

elsajátítására, 

elfogadja a 

terminológia 

szakszerű 

használatának 

szükségességét.  

 

Fogékony az elmélet 

és a gyakorlati 

alkalmazás között 

felmerülő 

problémák 

megoldása iránt. 

 

Képes kritikus 

gondolkodásra a 

büntető eljárásjog 

alapvető 

jogintézményeit 

érintően. 

 

 

Érdeklődik a büntető 

eljárás folyamata, a 

büntető 

Reflektív módon 

viszonyul saját 

eredményeihez, és 

elfogadja, beépíti az 

oktatói 

visszajelzéseket. 

 

Észrevételeivel, 

konstruktív 

javaslataival segíti 

csoporttársai 

munkáját a közös 

projectek 

megvalósítása során. 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

6 
Szegedi Tudományegyetem 

Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

fontosabb 

alkotmánybírósági 

határozatokat és kúriai 

döntéseket. 

 

Felismeri és érti a 

büntetőeljárást érintő 

jogesetek megoldási 

módszereit. 

 

Feldolgozza a 

téma tekintetében 

jelentős 

tudományos 

műveket, 

felkutatja a 

vonatkozó 

szakirodalmat. 

 

Képes a 

szakirodalomból 

összegyűjtött 

releváns 

ismeretek 

rendszerezésére. 

 

A büntető 

eljárásjoggal 

kapcsolatos 

tételes-jogi 

ismereteinek 

birtokában képes 

saját álláspontot 

kialakítani egy –

egy szakmai 

kérdésben és 

képes a jogi 

álláspontját 

megfelelő 

érvekkel 

alátámasztani, 

indokolni. 

 

Kreatívan 

értelmezi a 

büntető 

eljárásjogot érintő 

jogszabályokat a 

igazságszolgáltatás 

résztvevőinek 

joghelyzete iránt. 
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jogállami értékek 

keretei között. 

 

Képes az online 

adatbázisok 

használatára a 

probléma-

megoldási 

folyamat során. 

 

Képes a 

gyakorlatban 

hasznosítani és 

konkrét gyakorlati 

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 

keresztül 

megvilágított egyes 

jogi problémák 

megoldására. 

Elfogadja a csoportos 

feladatmegoldások 

során a közös 

munkából származó 

felelősséget. 

 

 

Kötelező irodalom: 

Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog Statikus 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 


