
 

 
 

Szakmai, tudományos és oktatási tevékenység méltatása 
 
Farkas Ákos László 1980-ban szerzett jogi doktori diplomát az ELTE Állam-és 
Jogtudományi Karán. A jogi szakvizsgát 1994-ben tette le. Angol nyelvből 
középfokú (1982), német nyelvből felsőfokú (1994) állami nyelvvizsgával 
rendelkezik.  

Az egyetem elvégzését követően két éven át a Jászberényi Városi Ügyészségen 
dolgozott fogalmazóként. A Miskolci Egyetem – akkor még – Állam- és 
Jogtudományi Intézetének Büntetőjogi Tanszékére 1982. szeptember 1-jén került, 
ahol 1985-ig tanársegédi, majd 1995-ig adjunktusi beosztásban dolgozott. A 
Miskolci Egyetemre 1995. július 1-jétől docensi, 2002. július 1-jétől egyetemi tanári 
kinevezést kapott. 2000. július 1-jétől további jogviszonyú egyetemi docensként, 
2003. július 1-től 2010. december 31-ig további jogviszonyú egyetemi tanárként 
dolgozott a Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet, a későbbi Állam-
és Jogtudományi Kar Büntető Eljárásjogi Tanszékén. 

1990 szeptemberétől munkatársa, 1995 szeptemberétől 2001. december 31-ig 
további jogviszony keretében főmunkatársa volt az Országos Kriminológiai 
Intézetnek. 1984 és 1990 között ellátta az ME ÁJK Dékáni Hivatalának vezetését. 
Ügyvédként a Miskolci 10. számú Ügyvédi Iroda tagja. 

1995. július 1-jétől 2006. június 30-ig látta el a Bűnügyi Tudományok 
Intézetének igazgatóhelyettesi megbízását, ettől kezdve 2017. június 30. napjáig az 
Intézet igazgatója, 1995. július 1-jétől 2005. december 31-ig a Büntető Eljárásjogi 
és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék vezetője volt.  

A „Büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai” című 
kandidátusi értekezését 1995. június 30-án az elérhető maximális eredménnyel (21 
pont) védte meg. A kandidátusi fokozatot 1995. december 4-én nyerte el. 

Habilitációs előadásait 2001. szeptember 26-án tartotta meg. A Miskolci 
Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága egyhangú döntésével vette 
fel az egyetem habilitáltjai közé. 

Az egyetemi oktatói pályafutása kezdetén büntető anyagi jogból 
szemináriumokat vezetett és egyes témákban előadásokat tartott, majd 1997 
szeptemberétől büntetőeljárási jogot, valamint szabadon választható tárgyakat 
oktat a titkos nyomozási eszközök és a büntetőjogi együttműködés az Európai 
Unióban témakörökben. 1998-ban megszervezte és 2006-ig vezette a Soros 
Alapítvány és a COLPI által támogatott büntetőjogi jogi klinikai programot. A 
2009/2010-es tanév 2. szemeszterétől a külföldi ERASMUS hallgatók számára 
”European Criminal Law” című tantárgya került meghirdetésre. 
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A Karon a 2001/2002. tanév II. félévétől a főiskolai szintű igazságügyi 
ügyintéző, mai elnevezéssel igazságügyi igazgatási alapképzés szakfelelőseként 
dolgozott, 2017-ig. Jelenleg is elnöke a Jogász Szak Kreditátviteli Bizottságának. 

Az 1980-as évek végéig tudományos tevékenysége az alkoholizmus és a 
bűnözés kapcsolatának vizsgálatához, illetve a kínai büntetőjoghoz kötődött. 
Amióta a Büntetőeljárási jog tárgy oktatásával foglalkozik, tudományos kutatásokat 
is ezen a tudományterületen folytat a következő témakörökben: a büntető 
igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának kérdései, az EU bűnügyi 
együttműködési rendszere, a rendőrség és az ügyészség kapcsolata a 
nyomozásban, a titkos nyomozási eszközök alkalmazása és az összehasonlító 
büntetőeljárás. 

Kutatásait „A falra akasztott nádpálca, avagy a büntető igazságszolgáltatás 
hatékonyságának korlátai” című, 2002-ben az OSIRIS Kiadónál megjelent 
monográfiában összegezte. Másik kutatási területéhez, az EU bűnügyi 
együttműködési rendszeréhez kapcsolódóan Magyarországon elsőként, szintén az 
OSIRIS Kiadó gondozásában, 2001-ben jelent meg kismonográfiája a „Büntetőjogi 
együttműködés az Európai Unióban” címmel.  

Több hazai és nemzetközi tudományos kutatási programban vett részt, amelyek 
eredményeként számos publikációja jelent meg.  

Kutatási tevékenysége körébe tartozik az 1992-1996 között „Az eljárás 
egyszerűsítése és gyorsítása, különös tekintettel a külön eljárásokra és a 
fiatalkorúakkal szembeni eljárásra” címmel folytatott OTKA T07017 kutatás; a 
Horváth Tibor professzor által vezetett, 1991-1994 között folyt „A magyar 
büntetőpolitika perspektívái az európai integrációban” című OTKA 2426; az 1995-
1997 között végzett „A magyar büntetőjogrendszer főbb fejlesztési irányai” című 
OTKA T0167911 számú kutatás; az 1997-2000 közötti, Lévay Miklós tanszékvezető, 
illetve intézetigazgató által vezetett „A büntetőjogi együttműködés az Európai 
Unióban, különös tekintettel az EU pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló 
intézményekre” című FKFP 0779/1997. számú kutatás és magyar részről az 
ugyancsak Lévay Miklós szervezésével folyt, a Warwicki Egyetem Jogi Kara és a 
Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kara közötti Magyar-Brit Kutatási, 
Tudományos Együttműködési Csereprogram részeként a Magyar Ösztöndíj 
Bizottság és a British Council által, a 1996-1999 időszakra támogatott, 
„Összehasonlító Kriminológia és Büntető Igazságszolgáltatás” című kutatási 
program, illetve a 2006-2010. január 31. között az általa vezetett „Nemzetközi és 
Európai Büntető Igazságszolgáltatás” című OTKA kutatási program.  

Az elmúlt években öt nemzetközi kutatási programban vett részt. Az egyik 
2003-2004-ben az EU AGIS program által támogatott, a londoni Institute of 
Advanced Legal Studies (Dr. Helen Xanthaki és Dr. Constatin Stefanou) által 
koordinált „Feasibility of a common database on investigation and prosecution” 
című kutatási program; a második a 2004-2006 között folyó, a müncheni Bernd 
Schünemann professzor által vezetett, az EU AGIS program által támogatott Ein 
Gesamtkonzept für die Europäische Stafrechtspflege/A Program for European 
Criminal Justice kutatási program; a harmadik a 2007-2009 között az EU6 
Keretprogram által támogatott, a Firenzei Egyetem (Emilio Santoro professor), által 
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koordinált, magyar részről Róth Erika tanszékvezető által vezetett „Crime 
Repression Costs in Context” című kutatási projekt; a negyedik a 2009-2010-ben 
folyó, az EU OLAF által finanszírozott és a Freiburg im Breisgau-ban működő Max-
Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Marianne Wade) 
által koordinált EuroNeeds („Mechanisms, Structures and the Development of 
European Criminal Law”) kutatási projekt. Továbbá projektvezetője a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara főszervezésével, a 2014-2020 közötti 
kutatási időszakra vonatkozó és hat uniós országra kiterjedő (Ausztria, 
Görögország, Magyarország, Németország, Olaszország és Románia) Hercule III. 
projektnek. 

Tudományos, szakmai-közéleti tevékenységei körében törzstagja és 
témavezetője a Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Doktori 
Iskolájának. Részt vesz a nappali és levelező tagozatos, illetve az egyéni tanrend 
szerinti szervezett doktori képzésre felvételt nyert PhD hallgatók oktatásában. 
Számos esetben volt doktori szigorlati bizottság elnöke, tagja, illetve PhD dolgozat 
bíráló bizottság elnöke. Több PhD disszertáció témavezetői feladatait is ellátta. 
Tagja volt az Egyetemi Habilitációs Bizottságának, 2019. június 30. napjáig. 

Egyik alapítója és elnöke a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért 
Egyesületnek. Elnökségi tagja a Magyar Rendészettudományi Társaságnak, tagja a 
Magyar Jogász Egyletnek, a MTA Miskolci Területi Bizottság Jogi Szakbizottságának 
és elnöke a Bűnügyi Tudományi Munkabizottságnak, illetve tagja az Országos 
Rendőrfőkapitányság Tudományos Technikai és Innovációs Tanácsának. 2004-2006 
között a Korrupciómentes Közéletért Tanácsadó Testületnek, 2007-2008-ban a 
Magyar Köztársaság Kormánya Korrupcióellenes Koordinációs Testületének tagja 
volt.  

1997-1999 között tagja volt a Börtönügyi Szemle Szerkesztő Bizottságának. 
Tagja a Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testületének, a Rendészet című folyóirat 
szerkesztő bizottságának, az AGORA International Journal of Juridicial Sciences 
folyóirat Tudományos Tanácsának. 

1994-től 1996-ig az IM által delegált tagja volt az Európa Tanács keretében 
alakult ’Project Group on Europe in a time of change: crime policy and criminal 
law’-nak. Ugyanebben az időszakban 1994 és 1998 között tagja volt az IM 
Büntetőeljárási Kodifikációs Bizottságának, amelyben tevékenyen közreműködött a 
korábbi büntetőeljárási törvény, az 1998. évi XIX. törvény kidolgozásában. 2013-
2014. között az új büntetőeljárási törvény Kodifikációs Bizottságának tagja, 2014. 
szeptembertől a Büntetőeljárási Kodifikációs Tanácsadó Testület tagja.  

2005 óta tiszteletbeli szakértője (honorary expert) az Észtországi Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottságnak és többször vett részt észt felsőoktatási intézmények 
akkreditációjában. 

A Miskolci Egyetem Jogi Kara és az Istambuli Kültür Egyetem között Bahri 
Öztürk professzor dékánsága és Farkas Ákos professzor dékánsága alatt szoros 
szakmai együttműködés alakult ki. A két egyetem között megkötött Erasmus 
megállapodás alapján 2010-től a Miskolci Jogi Kar oktatói és diákjai 
Törökországban is szerezhetnek a mobilitási program keretében nemzetközi 
tapasztalatokat. Továbbá a Miskolci Jogi Kar oktatói, PhD hallgatói és diákjai 
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minden, az Izmirben – német, török és magyar elméleti szakemberek, gyakorló 
jogászok és joghallgatók részvételével – megrendezésre kerülő emberi jogi nyári 
egyetemre rendszeresen meghívást kapnak. 

2013. augusztus 15-től megbízott, 2014. július 1-től 2018. június 30-ig 
kinevezett dékánja az Állam-és Jogtudományi Karnak. A szakmai kitüntetések és 
díjak köréből kiemelendő, hogy az Ünnepelt 2009-ben Signum Aureum Facultatis, 
2014-ben Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója és 2017-ben „Jogi Kultúráért"-díj 
kitüntetésben részesült. 


