Igazságügyi Igazgatás alapszak Záróvizsga tételsor
2016/2017 tanév
Záróvizsga-időszaka 2017. május 29- június 9.
Igazgatási modul:
1. Az igazságszolgáltatás célja, feladatai, alapelvei
2. A magyar bírósági szervezetrendszer bemutatása, a Kúria feladatai
3. Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács feladatai
4. A polgári per és a büntetőeljárás elhatárolása. A büntető és a polgári ügyszak eltérései
5. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok a bírósági szervezetben. Feladatok, sajátosságok.
6. A bíróságok belső szervezeti felépítése. Az egyes szervezeti egységek feladatai
7. A Bírósági Integrált Informatikai Rendszer. Az elektronikus kapcsolattartás és az
elektronikus iratkezelés szabályai
8. A bírósági iroda ügyviteli feladatai 1. Beadványok átvétele, iratok érkeztetése, kezdőirat
bemutatása, jegyzőkönyv, hiánypótlás.
9. A bírósági iroda ügyviteli feladatai 2. Lajstomozás, ügycsoportok, az ügyelosztás
módszerei, az ügyek számozása, soron kívüli eljárás.
10. A bíró, a bírósági titkár, a bírósági fogalmazó, a bírósági ügyintéző
11. Az ügyfélfogadás és a felvilágosítás-adás, másolatok készítése, betekintés az iratokba.
12. A bíróság vezetői és feladataik. Az elnöki ügyek
13. A bírósági gazdasági hivatal és az irattár feladatai
14. Az igazságügyi statisztika főbb jellemzői. Az eljárások gyorsítására, hatékonyságára
vonatkozó intézkedések
15. A bírósági közvetítés
16. Az ügyvédek jogállása, feladatai
17. Az ügyészségi szervezetrendszer bemutatása. Az ügyészség feladatai.
18. A közjegyzők jogállása, feladatai
19. A bírósági végrehajtók jogállása, feladatai
20. Az Alkotmánybíróság
Eljárásjogi modul:
1. Alapelvek a büntetőeljárásban
2. A büntetőeljárásban eljáró hatóságok
3. A büntetőeljárásban résztvevő személyek
4. A bizonyításelmélet kérdései
5. A személyi jellegű bizonyítási eszközök
6. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések
7. Az egyéb kényszerintézkedések
8. A nyomozási szak
9. A vádemelés
10. Az igazság elérése a büntetőeljárásban
11. A polgári eljárás fogalma, alapelvei
12. A polgári perben eljáró bíróságok hatásköre és illetékessége
13. A polgári per szereplői: a felek, a beavatkozó. A képviselet szabályai
14. A keresetlevél fogalma, tartalmi elemei. A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli
elutasítása
15. A bizonyítás az elsőfokú eljárásban – tanú, szakértő, okiratok
16. A bíróság határozatai. A végzés és az ítélet. Az ítélet joghatásai
17. A jogorvoslat és a perorvoslat. A perorvoslatok típusai. A fellebbezési eljárás szabályai
18. A személyállapoti perek közös szabályai, a házassági perek speciális szabályai
19. A közigazgatási perek
20. A bírósági végrehajtás – a végrehajtás feltételei, elrendelése, foganatosításának módjai.
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