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Dr. Madai Sándor középiskolai tanulmányait követően a Debreceni Egyetem Jog- és
Államtudományi Intézetében folytatta felsőfokú tanulmányait. A III. évfolyamtól
kezdve demonstrátorként segítette az oktató- és kutatómunkát, IV., illetve V. évesként
köztársasági ösztöndíjas volt. A XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián
legjobb opponensnek járó díjat, míg a XXVI. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián különdíjat kapott. 2002-től részt vett a Juristischer Wissenstransfer
zwischen Deutschland und Ungarn című, a DAAD és a MÖB által támogatott, a
Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézetének Jogtörténeti Tanszéke és a
Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt am Main,
Németország) között létrejött kutatási programban. Hallgatóként végzett tudományos
és oktatást segítő tevékenységének elismeréseként a Debreceni Egyetem Jog- és
Államtudományi Intézetének Tanácsa Domokos Lajos-Díjjal tüntette ki. 2003. június
28-án summa cum laude minősítéssel avatták az állam- és jogtudományok doktorává.
Ezt követően a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntetőjogi és
Kriminológiai Tanszékén kezdett dolgozni egyetemi tanársegédként; jelenleg a
Tanszék egyetemi adjunktusa. Kezdetben a jogászképzésben a Büntetőjog Általános
Része köréből tartott előadásokat, szemináriumokat, később azonban bekapcsolódott
az Általános Rész mellett a Különös Rész, valamint a Kriminológia című tárgy
oktatásába mind nappali, mind levelező tagozaton. Az előadások tartása mellett
szemináriumi foglalkozásokat is vezet. Aktívan részt vesz az igazgatásszervező
szakon, a Tanszék által jegyzett tárgyak oktatásában, írásbeli és szóbeli
vizsgáztatásában egyaránt. 2006-tól a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Tanácsának tagja.
2003-tól levelező tagozatos PhD hallgató volt a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, ahol
2006-ban szerezte meg az abszolutóriumot, a következő évben pedig a jogi szakvizsgát
tette le jeles minősítéssel.
Kutatási területei közé tartozik a csalás, illetve a csalárd típusú magatartások
büntetőjogi értékelése, valamint az orvosi műhiba egyes büntetőjogi kérdései.
Kutatásainak eddigi eredményeit 2005-ben és 2006-ban is a pályakezdő kutatók
számára alapított díj odaítélésével ismerte el a Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Területi Bizottsága. A tudományos közéletben történő szerepvállalására
jellemző, hogy alapító tagja, s – alapításától kezdve – titkára a Magyar Büntetőjogi
Társaságnak, valamint tagja a Magyar Jogász Egylet Hajdú-Bihar Megyei
Szervezetének, illetve a Magyar Kriminológiai Társaságnak.

