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programterv 

A bűnügyi tudományok alapvető kérdése, hogy hogyan értelmezzük 

és üldözzük a bűnt, mi és miért minősül büntetendőnek, mi a 

szankció feladata és értelme, és hogyan jelenik ez meg a közösség, 

a társadalom, valamint a közvetlen érintettek, a sértett és az elkövető 

viszonylatában. Hazánkban a XXI. században a tágabb értelemben 

vett büntetőjogi szabályozás legnagyobb kihívása volt az új anyagi 

és eljárási kódexek megalkotása, amelyek megfelelnek egyrészről a 

nemzetközi és uniós követelményeknek, illetve a társadalmi 

elvárásoknak. A kriminológiai szemlélet mind a jogalkotás során, 

mind a jogalkalmazásban fontos bázis. Empirikus eredményekre 

támaszkodva vizsgálja a szankciók hatékonyságát, a Szabó András 

értelmezésében vett „okos” vagy „igazságos” büntetés dilemmáját, 

hidat teremtve a társadalom és polgárai érdekei, illetve a sérelmek 

orvoslása valamint a társadalom által kívánt megtorló büntetés 

érvényesülése között. Ezzel összefüggésben vizsgálandó az új Btk 

szankciórendszere, illetve a büntetéskiszabásban a bírósági 

mérlegelést szűkítő szabályok. Az eljárásjog területén 

bekövetkezett szemléletváltás legjellemzőbb példája a 

konszenzuális elemek előtérbe kerülése a büntetőeljárásban, így az 

egyezség a nyomozás, illetve az előkészítő ülés során milyen új 

megoldási lehetőséggel szolgál a hatékony büntetőeljárás területén. 

Jelen konferencia a bűnügyi tudományok széles spektrumán tekinti 

át a közelmúltban bekövetkezett kodifikációs termékeket és annak 

joggyakorlati hatásait. 
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A Büntetőjogi Tanszék és a Kriminológiai Tanszék a 

Büntetőeljárásjogi Tanszékkel együttműködve a Magyar Tudomány 

Ünnepén megnyitja konferencia sorozatát. 

 A bűnügyi tudományok új kihívásai a XXI. században I.   

Bűn és büntetés  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Oktatási központ 112-113 terem 2019. november 7.  09:00-16:00 

A rendezvény a  hivatásos állományú kollégák részére kredit pontos eseménynek minősül. 

Minden érdeklődőt várunk szeretettel! 
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10.15  – 10.30Az NKE RTK dékánjának köszöntője 

Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok egyetemi tanár, dékán 

 

 

10.30  – 10.55 Posztmodernkori büntetések 

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, tanszékvezető 

10.55  – 11.20 Új tendenciák a magyar büntetőjogban? 

Dr. Polt Péter tanszékvezető, egyetemi tanár 

11.20  – 11.45 Kérdések és válaszok az új büntetőeljárási törvény kapcsán 

Dr. Fantoly Zsanett egyetemi tanár, tanszékvezető 

11.45  – 12.10  A hazai bűnügyi helyzet aktualitásai 

Dr. Szelei Pál r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető 

 

12.10 – 13.00 Ebédszünet 

 
13.00  - 13.20 Értékközpontúság a honi- és az európai büntetés-végrehajtási jogban 

Dr. Pallo József bv. ezredes egyetemi docens, tudományos dékánhelyettes 

13.20 – 13.40 Gondolatok a ius puniendi és a gyanú korrelációjáról 

Dr. Horgos Lívia tanársegéd 

13.40 – 14.00 E-trust avagy az informatika szürke zónája 

Dr. Kiss Tibor r. őrnagy tanársegéd 

14.00 -  14.20  A befektetők sérelmére elkövetett bűncselekmények 

Dr. Hollán Miklós egyetemi docens 

 

14.20 – 14.40 Kávészünet 

 
14.40 -  15.00 A vietnámi drogmaffia Magyarországon 

Dr. Sivadó Máté r. alezredes adjunktus 

15:00 - 15:20 A magyar rendőrség modernizációja. A közösségi rendőrségi modell  

Dr. Berei Róbert r. alezredes tanársegéd 

15.20  – 15.40 A jogszabályalkotás jelenkori dilemmái 

Dr. Pallagi Anikó adjunktus 

 

15.40  – 16.00 A konferencia zárása, felmerült kérdések megvitatása 

 
  

Program 
09.00  – 10.15 Megérkezés, regisztráció, a konferencia megnyitása 

Helyszín: Oktatási Központ 112-113 terem 

Levezető elnök: Dr. Blaskó Béla egyetemi tanár 
 
 

 
 

A konferencián a részvétel regisztrációhoz kötött. A részvételi szándékot az alábbi regisztrációs linken lehet jelezni:  

http://bit.ly/bunesbuntetes 
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