Beszámoló
az Óriás Nándor Szakkollégium bűnügyi tagozatának tevékenységéről

A bűnügyi tagozat első ülését 2013. 03. 13-án tartotta. Ennek keretében felvázoltuk a
kutatási terveket. Egy kisebb, és egy hosszabb időt igénylő, átfogóbb projektben állapodtunk
meg. A rövidebb távú célkitűzésünk a büntetőjogi felelősséget enyhítő és súlyosító
körülmények kigyűjtése a büntető bírósági határozatokból, ezek rendszerbe foglalása,
következtések levonása. Hosszú távú projektünk, melyet az őszi szemeszterben szeretnénk
bemutatni, az erőszakos többszörös visszaesés büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi és
kriminológiai vetületeinek kutatása. (Pl.: az erőszakos bűnözés és a visszaesés okai, kezelése;
a tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés előnyei és hátrányai; a „három csapás” és a
bírói függetlenség viszonya)
Szükségesnek tartjuk megismerni és feldolgozni az elmúlt években megjelent,
legfrissebb büntetőjogi témájú szakcikkeket. Ezért kigyűjtésre kerültek a Magyar Jog és a
Jogtudományi Közlöny című folyóiratokból

a megfelelő tanulmányok,

amelyeket

felosztottunk egymás között, és a következő ülésen prezentálni fogjuk őket a tagozattársaink
felé. Így naprakészek leszünk a legújabb szakirodalom tekintetében.

A bűnügyi tagozat második ülésére 2013. 04. 03-án került sor. Megbeszéltük, hogy
milyen módon tudunk hozzájárulni a Szakkollégium közös kutatási projektjéhez, amely a „Az
Alkotmánybíróság

jogfejlesztő

joggyakorlata,

különös

tekintettel

az

ítéletek

hivatkozhatóságára” címet viseli. A szemeszter végéig leltárt készítünk a büntetőjogi témájú
alkotmánybírósági határozatokról, évek szerinti felbontásban. A tagozat minden tagja négy
különböző évet fog feldolgozni, majd összesítjük eredményeinket. Ezen kívül listát készítünk
a vonatkozó szakcikkekről is. Az érdemi következtetések levonását már az őszi szemeszterre
tervezzük. A feladat könnyebb teljesíthetősége érdekében mentorunk, Hornyák Szabolcs tanár
úr kutatás-módszertani bevezetőt tartott.
Az ülésen elhatároztuk, hogy részt veszünk az ELTE Bibó István Szakkollégiuma által
szervezett konferencián, melynek témája az új büntető törvénykönyv. A konferencia 2013. 04.
12-én volt az ELTE Állam- és Jogtudományi karán. Az eseményen a tagozat minden tagja
részt vett, és mindenki hasznosnak érezte az ott szerzett ismereteket. A konferenciának három
nagyobb blokkja volt, amelyek egyenként négy előadást foglaltak magukban.
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1.) Mit várunk az új Btk.-tól?
Előadók:
-

Dr. Kónya István, a Kúria elnökhelyettese, a Kúria Büntető Kollégiumának elnöke

-

Dr. Láng László, főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség

-

Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

-

Prof. Dr. Tóth Mihály, a Magyar Büntetőjogi Társaság Elnöke, egyetemi tanár (PTE
ÁJK)

2.) Az emberi élethez és méltósághoz való jog és az új Btk., különös tekintettel a büntetési
rendszerre és a jogos védelemre
Előadók:
-

Prof. Dr. Bárd Károly, egyetemi tanár (Közép Európai Egyetem)

-

Dr. habil. Gellér Balázs, egyetemi docens (ELTE ÁJK)

-

Dr. habil. Belovics Ervin, a Legfőbb Ügyész helyettese, tanszékvezető egyetemi
docens (PPKE JÁK)

-

Dr. Kadlót Erzsébet, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára

3.) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények megújuló szabályozása
-

Dr Vaskuti András, bíró, Kúria

-

Dr. Sinku Pál, főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség

-

Dr. Szomora Zsolt, egyetemi docens (SZTE ÁJK)

-

Dr. Virág György, az ESZTER Alapítvány vezetője

A bűnügyi tagozat 2013. 04. 25-én a kalocsai Dózsa György Szakközépiskolában
előadásokat fog tartani középiskolások számára a következő témákban:
1. Viktimológiai alapismeretek (Nagy Eszter)
2. A fiatalkorú bűnözés okai és kezelése (Péter-Szabó Petra)
3. A jogos védelem (Kaiser Kristóf)
4. Bevezetés a büntetés-végrehajtási jogba (Mészáros Orsolya)
5. A bizonyítási eljárások, különös tekintettel a helyszíni szemlére és a felismerésre
bemutatásra (Pintér Rómeó)
6. A büntető eljárásjogi kényszerintézkedések (Dezső Lili)
Vagyis a tagozat büntető anyagi jogi, büntető eljárásjogi, kriminológiai és kriminalisztikai
témákkal is készül.
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Hasonló előadás-sorozatot tervezünk az egyetem 90 éves fennállását ünneplő őszi
ÓNSZ napokra is, csak ott egyetlen bűncselekményt vagy bűncselekménycsoportot fogunk
körüljárni a különböző bűnügyi tudományok szemszögéből.

Készítette: Dezső Lili

Pécs, 2013. 04. 14.
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