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Finkey Ferenc Büntetőjogi Kutatóműhely tevékenysége 2020/21. 

tanév II. félévében 
 

Kutatás1  

címe: Családon belüli erőszak 

Konferencia 2021. június 

A Kutatóműhely tagjai közül Domokos Andrea, Garai Renáta és Domokos Andrea végezték 

el kutatásukat: 

- Prof. Dr. Domokos Andrea – A pandémia hatása a családon belüli erőszakra 

- dr. Garai Renáta – A kapcsolati erőszak elmúlt 8 éve a joggyakorlat tükrében 

- dr. Papp Petra – A nők elleni családon belüli erőszak, mint az emberi jogok 

megsértése 

 

2021. június 11-én online konferenciát tartottunk, ahová két vendéget is meghívtunk.  

- dr. Galajda Ágnes – Az erőszaktól a büntetésig – a bizonyítási eljárás problémái 

-  Dr. Pallagi Anikó – A szexuális cselekmény születése a magyar büntetőjogban 

A kutatás eredményei: A COVID-19 világjárvány alatt egyértelműen azt mutatják a 

statisztikai adatok, hogy megnőtt a családon belüli erőszak. A kriminológiában ismert 

jelenség, hogy természeti katasztrófák, járványok alatt növekszik  a családon belüli erőszak. 

Arról is vannak statisztikai adatok, hogy az ebola járvány alatt  súlyosbodott a nők és a 

gyermekek elleni erőszak, nőtt az emberkereskedelem, a gyermekházasságok, a szexuális 

kizsákmányolások  száma. 

A konferencia előadások utókiadványban jelennek meg, Az utókiadványban szerepel továbbá 

Miskolczi-Bodnár Péter és Homicskó Árpád bevezető, köszöntő előadása, illetve Domokos 

Andrea, a kutatás és a konferencia szervezőjének Zárszava is. 

 

Kutatás2  

címe: „A természet- és környezet büntetőjogi védelme”  

Valamennyi kutatásban résztvevő folyamatosan végzi a kutatást, adatgyűjtést, anyaggyűjtést. 

Egymással konzultálunk, a kutatás folyamatáról beszámolunk egymásnak.  

Konferenciát szervezünk kutatási eredményeink bemutatására 2021 végén.  

Kötetet jelentetünk meg – kb 8 ív terjedelemben. 

Tervünk a kötetre: 

 

- Alpár Vera: „A hulladékgazdálkodás szabályozása” 1 ív 

 



ÁJK_SA_20141210_mód_DVI_20141213 

 

Oldal 2 / 2 

 

- Birher Nándor: "A természet és teremtésvédelem etikája és a szankciók"  - 1 ív 

 

- Czine Ágnes: „A környezet és a természet alkotmányos és büntetőjogi védelme, 

különösen vizeink oltalmazása” – 1 ív 

 

- Dobrocsi Szilvia: „Jogi személyek büntetőjogi szankcionálása a környezet- és 

természetkárosítást eredményező cselekményekkel összefüggésben.” – 1 ív 

 

- Domokos Andrea: „Az állatok védelme, erkölcsi és jogi kérdések” – 1 ív 

 

- Garai Renáta: „A hulladékgazdálkodás rendjének megsértése, a jogellenes 

szemétlerakások és az ellene való küzdelem” – 1 ív 

 

- Havasi Sára: „Az ügyészség közérdekvédelmi feladatai, különös tekintettel a 

környezetvédelemmel kapcsolatos ügyészi feladatokra” – 1 ív 

 

- Papp Petra: „Az ózonréteg nemzetközi és hazai jogi védelme” – 1 ív 

 

 


