
 

A Magyar Tudomány Ünnepe 

2019. november 4-30. 

„ É r t é k t e r em t ő  t u d omány ”  

A rendezvény címe 
A bűnügyi tudományok új kihívásai a 21. században I. - 

Bűn és büntetés 

A rendezvény típusa konferencia 

Tudományterület bűnügyi tudomány 

A rendezvény időpontja 
2019. november 7. 

9.00 – 16.00 óra 

A rendezvény helyszíne 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Oktatási Központ 112-113. terem 

1083 Budapest, Üllői út 82. 

Szervező intézmény(ek) 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Sivadó Máté (mate.sivado@uni-nek.hu, +36 432 9000/19 133) 

A rendezvény honlapjának 

elérhetősége 

https://www.uni-nke.hu/kutatas/magyar-tudomany-

unnepe/magyar-tudomany-unnepe-2019  

Szinopszis, összefoglaló,  

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. 

 

Program: 

9.00 – 10.00 Regisztráció 

10.00 – 10.15 Dékáni köszöntő 

10.15 – 10.30 Megnyitó 

10.30 – 13.00 Előadások 

13.00 – 14.00 Ebédszünet 

14.00 – 15.30 Előadások 

15.30 – 16.00 A konferencia zárása 

(A részletes program egyeztetés alatt) 
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