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A Finkey Ferenc Bűnügyi Tudományok Kutatóműhely 2020 őszén a Bv kódex gyakorlatban 

történő hatályosulása témájában kutatott. Névadónk, Finkey Ferenc, a bűnügyi tudományok 

„polihisztora” a büntető anyagi jog, eljárási jog mellett a pönológia tudósa is volt. Büntetés-

végrehajtási témájú reformgondolatai nagy lökést adtak a XX. század elején a tudománynak és 

törvényhozásnak egyaránt. Az új Bv Kódex (2013. évi CCXL. tv) alapelvei nagyban 

hasonlítanak Finkey száz évvel korábban megfogalmazott eszméihez a nevelés, javítás, 

reintegráció területén.  

Három publikációnk jelent meg a kutatások összefoglalásaként: 

 

Domokos Andrea - Fábryné Keszler Nikolett: Régi-új kihívások a büntetés-

végrehajtásban 

In: Miskolczi-Bodnár Péter (Miskolczi Bodnár Péter Polgári jog és kereskedelmi jog) 

KRE/Állam- és Jogtudományi Kar/Kereskedelmi Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék (szerk.) 

Sorozatszerkesztő: Homicskó Árpád Olivér (Homicskó Árpád Olivér jogtudomány) 

KRE/Állam- és Jogtudományi Kar/Munkajogi és Szociális Jogi tanszék 

Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete 

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp 59-80 (2021) 

( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 34) 

Befoglaló link(ek): ISBN: 9786155961540 

Az Európai Uniós követelmények, a nemzetközi elvárások és a XXI. századi Magyarországon 

megjelenő felfogások közül soknak megvan a csírája a XIX. század végi és a XX. század eleji 

magyar büntetési elméletekben.  Református büntetőjogász elődeink felismerték, hogy a 

bűnöző egyént nemcsak megbüntetni kell, hanem egy komplex rendszerben biztosítani 

szükséges, hogy visszatérjen a társadalomba és ott lehetőséget kell számára adni teljes értékű 

életre. A kutatás során református büntetőjogászok: Tóth Lőrinc, Finkey Ferenc és Balogh Jenő 

gondolatait és az új Bv Kódex ezeknek megfelelő mai törvényi szabályozását vetjük össze.  

 



1. | Befoglaló link(ek): ISBN: 9786155961540 

A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a büntetőeljárás lezáró szakaszát jelentő büntetés-

végrehajtást milyen új technológiák segítik a feladatai ellátása során, mely területein 

alkalmazzák a legújabb technikákat, illetve hogyan segítik a fogvatartottakkal szembeni 

intézkedések megtételét, vagy éppen a reintegrációt. 

A tanulmány áttekintést igyekszik adni a hazai eredményeken kívül néhány külföldön 

megvalósult jó gyakorlatról is. A terület jellegéből adódóan nem kizárólag jogi szabályozásról 

adunk áttekintést, hanem a hatóságokat segítő technikai és technológiai megoldásokról és 

szolgáltatásokról egyaránt. 

Domokos Andrea - Lajtár István - Havasi Sára: A biztonságos fogva tartás alapelvei 

pandémia idején 
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Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete 

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp 81-101 

(2021) ( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 

34) 

A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy a COVID-19 világjárvány Magyarországon 

mennyiben érintette a büntetés-végrehajtást Magyarországon. Miként valósulnak meg a 

fogvatartás általános alapelvei, garanciái különleges jogrendben.  

 

Szárliget, 2021. január 5.                                          Prof. Dr. Domokos Andrea 

 

 

 

 

Domokos Andrea -  Havasi Sára: A digitalizáció a büntetés-végrehajtás szolgálatában 
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Oktatók és hallgatók közös tanulmánykötete 

Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, pp 125-149 

(2021) ( Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum Iuridico-Politicarum, ISSN 2063-4757 ; 

34) 


