
Virág György 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Családon belüli erőszak a COVID-19 első hulláma alatt  

Konferencia előadás nemzetközi rendezvényen 

november 3., online 
A konferencia címe:  Mapping the Victimological Landscape of the Balkans  
Szervező: Balkan Criminology  
Az előadás címe:  Introduction 

BŰNÖZÉSKUTATÁSI ÉS ELEMZÉSI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY 

Nagy László Tibor 
Előadás egyéb hazai rendezvényen  

március 6., online 
Esemény típusa: szakirányú továbbképzés 
Szervező: NKE–Testnevelési Egyetem 
Az előadás címe: Rendezvények jogi minősítése, kockázatelemzés I. 

április 9., online 
Esemény típusa: szakirányú továbbképzés 
Szervező: NKE–Testnevelési Egyetem 
Az előadás címe: Rendezvények jogi minősítése, kockázatelemzés II. 

április 10., online 
Esemény típusa: sportjogi szakjogász képzés 
Szervező: Debreceni Egyetem 
Az előadás címe: Sportrendezvények biztosítása és minősítése 

Bolyky Orsolya 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

szeptember 18., Lurdy Konferenciaközpont, Budapest 
A konferencia címe: „A vélemény számít?” – I. Országos igazságügyi pszichológus és pszichiáter 

szakértői konferencia 
Szervező: Magyar Pszichológiai Társaság–Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2. 

Tagozata 
Az előadás címe:  Az igazságügyi elmeorvosi és pszichológusi szakértői vélemények 

figyelembevétele emberölési ügyekben – kutatási tapasztalatok 
szeptember 30., Hungexpo Vásárközpont, Budapest 

A konferencia címe:  „Egy a természettel” – Vadászati és Természeti Világkiállítás 
Szervező: Hungexpo Zrt. Magyarország 
Az előadás címe:  A lőfegyverrel okozott vadászati balesetek jellegzetességei és okai, valamint 

megelőzésük lehetőségei (társelőadók: Sárik Eszter, Szinay Attila) 
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Póczik Szilveszter 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  A COVID-19 pandémia egyes kriminológiai és társadalmi aspektusai 

Ritter Ildikó 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

február 11., online 
A konferencia címe:  Alkoholfogyasztás a kutatások tükrében 
Szervező: Corvinus Egyetem–Kommunikáció és Szociológia Intézet / Szociológia és 

Társadalompolitika Tanszék  
Az előadás címe:  Alkoholfogyasztás és bűnözés 

április 27., online 
A konferencia címe:  Kábítószer-probléma és járványhelyzet 
Szervező: Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Szövetsége 
Az előadás címe:  A pandémia hatása a kábítószer-bűnözésre 

augusztus 31., ORFK, Budapest 
A konferencia címe:  III. Országos Kábítószer Ellenes Fórum 
Szervező: ORFK 
Az előadás címe:  Kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos kutatások 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Karanténban a drogpiac? A COVID-19 pandémia hatásai a globális 

drogpiacra 

Sárik Eszter 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

szeptember 30., Hungexpo Vásárközpont, Budapest 
A konferencia címe:  „Egy a természettel” – Vadászati és Természeti Világkiállítás 
Szervező: Hungexpo Zrt. Magyarország 
Az előadás címe:  A lőfegyverrel okozott vadászati balesetek jellegzetességei és okai, valamint 

megelőzésük lehetőségei (társelőadók: Bolyky Orsolya, Szinay Attila) 
november 24., online 

A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 
november, „Pandémia és bűnözés” 

Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  A Covid-járvány elleni védekezéssel összefüggő büntetőjogi változások 

Solt Ágnes 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

január 8., online 
A konferencia címe:  „Családon belüli erőszak – gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai” 

szakmai műhely Csongrád-Csanád megye és Bács-Kiskun megye 3 
járásában 
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Szervező: BM Felzárkóztatási Főosztály Gyermekesély program TEF országos szakértő 
Az előadás címe:  Családon belüli erőszak és a rendszer válaszai 

január 12., online 
A konferencia címe:  „Családon belüli erőszak – gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai” 

szakmai műhely Szécsény-Bátonyterenye-Salgótarján járásokban 
Szervező: BM Felzárkóztatási Főosztály Gyermekesély program TEF országos szakértő 
Az előadás címe:  Gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai  

február 17., online 
A konferencia címe:  „Legyen jobb a gyerekeknek!” 
Szervező: BM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Gyermekesély 

Főosztály 
Az előadás címe:  Bántalmazás és kiskorú veszélyeztetése – kutatás ismertetése és 

képzéssorozat a járásokban 
szeptember 16., Művelődési Ház, Heves 

A konferencia címe:  Gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai 
Szervező: BM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Az előadás címe:  Gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai 

november 4., online 
A konferencia címe:  „Kezünkben a jövő!” 
Szervező: BM Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság, Gyermekesély 

Főosztály, Barcsi járás integrált gyermekprogramja projekt, Barcsi Gyermekjóléti 
Központ 

Az előadás címe:  Gyermekbántalmazás és a kiskorú veszélyeztetése 
november 18., online 

A konferencia címe:  „Van segítség! – Központban az áldozat” 
Szervező: IM, Veszprémi Áldozatsegítő Központ 
Az előadás címe:  Gyermekbántalmazás és a kiskorú veszélyeztetése 

november 19., ELTE ÁJK, Budapest 
A konferencia címe:  „Újrakezdés? Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban – az 

elmúlt három év tapasztalatai és kutatási eredményei” 
Szervező: ELTE ÁJK Kriminológiai és Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi 

Tanszékei, valamint a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport 
(FECSKE) 

Az előadás címe: A kapcsolattartás mint reintegrációs eszköz – egy empirikus kutatás 
tapasztalatai 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

március 4., online 
Esemény típusa: előadás 
Szervező: PPTE 
Az előadás címe:  A családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai 

szeptember 30., Bibó István Szakkollégium, Budapest 
Esemény típusa: előadás 
Szervező: Bibó István Szakkollégium 
Az előadás címe: A családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás és a rendszer válaszai 

november 29., ELTE TáTK, Budapest 
Esemény típusa: előadás 
Szervező: Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 
Az előadás címe: Kriminológiai kutatások 
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BÜNTETŐ JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 

Deres Petronella 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

szeptember 19–22., online 
A konferencia címe: A Belső Biztonsági Alap BBA-5.3.3/10. számú, Szakmai továbbképzések és 

szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett, határon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelem keretében 

Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Előadás címe: Asset Recovery (Farkas Krisztinával és Kármán Gabriellával közösen) 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Kiberbűnözés – Helyzetkép a Covid19 időszakából 

Farkas Krisztina 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

szeptember 19–22., online 
A konferencia címe: A Belső Biztonsági Alap BBA-5.3.3/10. számú, Szakmai továbbképzések és 

szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett, határon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelem keretében 

Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Előadás címe: Asset Recovery (Deres Petronellával és Kármán Gabriellával közösen) 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

március 22–23., online 
Esemény típusa: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Expert 

evaluation – nemzetközi workshop 
Szervező: OKRI 
Előadás címe: Preliminary results of OKRI’s researches II: Regarding budget fraud on 

financial support from the European Union’s resources  
november 22–23., online 

Esemény típusa: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: 
Tapasztalatcsere különböző országok esetein keresztül – kétnapos tréning 

Szervező: OKRI 
Előadás címe: 1. nap szekciómoderátor; 2. nap levezető elnök és szekciómoderátor; 

esetösszefoglalás 
https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-
2021-november-22-23-online 

Garai Renáta 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

május 28., online 
A konferencia címe:  Új kutatások a kriminálpolitikában 
Szervező: Magyar Kriminológiai Társaság és az MKT PhD-szekciója 
Az előadás címe:  A családon belüli erőszak „szövődményei”, különös tekintettel a 

gyermektartási kötelezettség elmulasztására  
június 11., online 

A konferencia címe:  A családon belüli erőszak aktuális kérdései 

https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-2021-november-22-23-online
https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-2021-november-22-23-online
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Szervező: KRE 
Az előadás címe:  A kapcsolati erőszak elmúlt 8 éve a joggyakorlat tükrében 

november 16., online 
A konferencia címe:  Szakmai Tudományos Konferencia, Magyarország Ügyészsége 1871–2021 
Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Az előadás címe:  A nemzeti dohányboltokban elkövetett bűncselekmények – tanulságok és 

megoldások 
november 17., online 

A konferencia címe:  Nemzeti TABAK EXPO Online 2021 
Szervező: MDKSZ / ORFK  
Az előadás címe:  A nemzeti dohányboltok veszélyforrásai 

november 18., online 
A konferencia címe:  „Van segítség!” Központban az áldozat 
Szervező: IM 
Az előadás címe:  Kapcsolati erőszak: tények és tévhitek a joggyakorlat tükrében 

november 26., online 
A konferencia címe:  A természet, környezet büntetőjogi védelme  
Szervező: KRE ÁJK 
Az előadás címe:  A hulladékproblematika jelene és jövője – merre tovább? 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

február 10., online 
Esemény típusa: felvilágosító kampánysorozat 
Szervező: Civil bántalmazottak közösségi oldalon lévő zárt csoportja 
Előadás címe: A családon belüli erőszak büntetőjogi vonatkozásai (a jogalkotó tűréshatára, 

a büntetőjogi beavatkozás lehetőségei) 
március 1., MDKSZ székhely, Tata 

Esemény típusa: továbbképzés 
Szervező: Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége 
Előadás címe: A Nemzeti Dohányboltban elkövetett bűncselekmények legfrissebb 

tapasztalatai, különös tekintettel az ezzel kapcsolatos eljárásrendekre 
március 12., online 

Esemény típusa: felvilágosító kampánysorozat 
Szervező: Civil bántalmazottak közösségi oldalon lévő zárt csoportja 
Előadás címe: A családon belüli erőszak szankcionálása, és a helyszínre érkező rendőrök 

kötelező intézkedései 
március 29., NDN Zrt., Budapest 

Esemény típusa: képzés, továbbképzés 
Szervező: Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 
Előadás címe: A nemzeti dohányboltok elleni bűncselekmények számokban. A bűnmegelőzés 

és áldozatvédelem sarokpontjai 
április 7., online 

Esemény típusa: Garai Renáta – PhD kutatóhelyi vita 
Szervező: KRE ÁJK Doktori Iskola 
Előadás címe: A kapcsolati erőszak „szövődményei” – egy nóvum hatása és joggyakorlata 

június 2., online 
Esemény típusa: Garai Renáta – PhD nyilvános vita 
Szervező: KRE ÁJK Doktori Iskola 
Előadás címe: A kapcsolati erőszak „szövődményei” – egy nóvum hatása és joggyakorlata 
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június 16., online 

Esemény típusa: képzés, továbbképzés, szakmai egyeztetés 
Szervező: Gyermekjóléti Szolgálat 
Előadás címe: Merre tovább gyermekvédelem? Intézkedési lehetőségek és kötelezettségek 

a kiskorúak védelme érdekében  
július 16., Siófoki Járási Ügyészség, Siófok 

Esemény típusa: „Súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, BBA-
5.3.3/10-2019-00007 számú projekt keretében a „V4 országok igazságügyi 
képzése a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás témakörében” 

Szervező: Siófoki Járási Ügyészség 
Előadás címe: A kapcsolati erőszak elmúlt 8 éve a joggyakorlat tükrében 

augusztus 26., ORFK, Budapest 
Esemény típusa: szakmai együttműködés 
Szervező: ORFK 
Előadás címe: A nemzeti dohányboltok specialitása és a bűnmegelőzés lehetőségei 

november 10., online 
Esemény típusa: képzés, továbbképzés, szakmai egyeztetés 
Szervező: Védőnői Szolgálat 
Előadás címe: „A segítők segítése” – Mikor, miért, kinek? Intézkedési lehetőségek és 

kötelezettségek a kiskorúak védelme érdekében 
Konferencia előadás nemzetközi rendezvényen 

november 10., online 
A konferencia címe: Gewalt in der Familie  
Szervező: Die ungarischen Opfer in Deutschland  
Az előadás címe: Die strafrechtliche Regelung der häuslichen Beziehungsgewalt in Ungarn – 

eine neue Strafhandlung im Spiegel der Rechtspraxis 

Kármán Gabriella 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

szeptember 18., Lurdy Konferenciaközpont, Budapest 
A konferencia címe: „A vélemény számít?” – I. Országos igazságügyi pszichológus és pszichiáter 

szakértői konferencia 
Szervező: Magyar Pszichológiai Társaság–Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 2. 

Tagozata 
Az előadás címe:  Az igazságügyi pszichológus és pszichiáter szakértői vélemények a büntető 

jogalkalmazás tükrében – kutatási beszámoló 
szeptember 19–22., online 

A konferencia címe: A Belső Biztonsági Alap BBA-5.3.3/10. számú, Szakmai továbbképzések és 
szakmai idegen nyelvi képzések a súlyos és szervezett, határon átnyúló 
bűnözés elleni küzdelem keretében 

Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Előadás címe: Asset Recovery (Deres Petronellával és Farkas Krisztinával és Kármán 

Gabriellával) 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  A Covid-19 járvány hatása az egészségügyi termékekkel való visszaélésekre 
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Szabó Judit 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

augusztus 26–28., Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campus, Székesfehérvár 
A konferencia címe:  Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése 
Szervező: Magyar Pszichológiai Társaság– Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és 

Digitális Tanulási Központ–Pszichológia és Viselkedéstudomány Tanszék OKRI–
MKT Viktimológiai Szekciója 

A poszter címe:  Az érzelmi tünetek és a figyelmi torzítás kapcsolata: a reaktív agresszió 
moderátor hatása serdülők klinikai mintájában (társszerzők: Szabó Edina, Pelle 
Johanna, Halász József, Kökönyei Gyöngyi) 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Családon belüli erőszak a COVID-19 első hulláma alatt 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

november 17., online 
Esemény típusa: Combatting Cybercrime, Corruption and Money Laundering c. szakjogász 

képzés 
Szervező: PPKE JÁK 
Az előadás címe: A gyermekpornográfiáról 

Tilki Katalin 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

október 12., online 
A konferencia címe:  Természetkárosítás a jogalkalmazók aspektusából 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  A természetkárosítás bűncselekménye felderítésének és vizsgálatának 

kérdései 
https://okri.hu/images/stories/esemenyek/2021/termeszetved_konf_2021.10.12/005_Tilki_Katalin.pdf 

KUTATÁSSZERVEZÉSI, DOKUMENTÁCIÓS ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA 

Barabás A. Tünde 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

január 28., online 
A konferencia címe:  Az erőszak ezer arca  
Szervező: NKE Szent György Szakkollégium 
Az előadás címe:  Az áldozattá válás kriminológiai aspektusai 

február 22., online 
A konferencia címe:  A bűncselekmények áldozatainak napja 
Szervező: OKRI–MKT Viktimológiai Szekció–NKE RTK Kriminológiai Tanszék 
Az előadás címe:  Bűnözés és áldozattá válás a Covid idején 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Áldozattá válás pandémia idején 

https://okri.hu/images/stories/esemenyek/2021/termeszetved_konf_2021.10.12/005_Tilki_Katalin.pdf
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Előadás egyéb hazai rendezvényen  

március 22–23., online 
Esemény típusa: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: Expert 

evaluation – nemzetközi workshop 
Szervező: OKRI 
Előadás címe: Introduction of the CRITCOR project  

április 19., online 
Esemény típusa: projektmegbeszélés (társelőadó: Kiss Anna) 
Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Az előadás címe: „A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, BBA-

5.3.3/10-2019-00007 sz. projekt keretében, a „V4 országok igazságügyi képzése 
a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás témakörében” című 
képzéshez tartozó tanulmánykötet (Kiss Annával közösen) 

június 21–22., online 
Esemény típusa: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: 

Preliminary results – nemzetközi workshop 
Szervező: OKRI 
Előadás címe: Case studies 

augusztus 11., online 
Esemény típusa: projektmegbeszélés (társelőadó: Kiss Anna) 
Szervező: Legfőbb Ügyészség 
Előadás címe: „A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, BBA-

5.3.3/10-2019-00007 sz. projekt keretében, a „V4 országok igazságügyi képzése 
a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás témakörében” című 
képzéshez tartozó tanulmánykötet (Kiss Annával közösen) 

november 22–23., online 
Esemény típusa: Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption: 

Tapasztalatcsere különböző országok esetein keresztül – kétnapos tréning 
Szervező: OKRI 
Előadás címe: A résztvevők üdvözlése és a program bemutatása 

https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-
2021-november-22-23-online 

Windt Szandra 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

november 24., online 
A konferencia címe:  „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” – A Magyar Tudomány Ünnepe, 2021. 

november, „Pandémia és bűnözés” 
Szervező: OKRI 
Az előadás címe:  Az emberkereskedelem jelensége a Covid-19 árnyékában 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

február 24., online 
Esemény típusa: szemléletformáló tréning 
Szervező: Belügyminisztérium 
Előadás címe: Az emberkereskedelem bűncselekményének kriminológiai jellemzői a 

Magyarországon lefolytatott büntetőügyek alapján  
április 20., online 

Esemény típusa: kerekasztal-beszélgetés 
Szervező: ELTE ÁJK Kriminológia TDK 
Az előadás címe: Az emberkereskedelem szociológiai és kriminológiai jellemzői 

https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-2021-november-22-23-online
https://hu.critcor.okri.hu/index.php/esemenyek/napirendek/78-jm-sample-data/174-trening-2021-november-22-23-online
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április 21., online 
Esemény típusa: szemléletformáló tréning 
Szervező: Belügyminisztérium 
Előadás címe: Az emberkereskedelem bűncselekményének kriminológiai jellemzői a 

Magyarországon lefolytatott büntetőügyek alapján  
 
június 23., ORFK Nemzetközi Oktatási Központ, Budapest 

Esemény típusa: szemléletformáló tréning 
Szervező: Belügyminisztérium 
Előadás címe: Az emberkereskedelem bűncselekményének kriminológiai jellemzői a 

Magyarországon lefolytatott büntetőügyek alapján  
november 2., BVOP Oktatási Központ, Pilisszentkereszt 

Esemény típusa: szakvonalvezetői képzés 
Szervező: ORFK 
Előadás címe: A munkáltatással összefüggésben elkövetett emberkereskedelem jellemzői 

KÖZVETLEN IGAZGATÓI ALÁRENDELTSÉG ALATT 

Kiss Anna 
Konferencia előadás hazai rendezvényen 

február 26., Állatorvostudományi Egyetem, Budapest 
A konferencia címe: Állatkínzás elleni konferencia 
Szervező: Állatorvostudományi Egyetem 
Az előadás címe:  Az állatkínzó indítéka és személyisége 

november 8., Polgármesteri Hivatal, Óbuda 
A konferencia címe: Óbuda-Békásmegyer Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer 

keretében tartott bűnmegelőzési célú szakmai és lakossági fórum  
Szervező: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 
Az előadás címe:  A távoltartás jogintézményének elméleti kérdései 

november 8., online 
A konferencia címe:  intézményi közös konferencia (online) 
Szervező: Miskolci Egyetem Bűnügyi Tudományok Intézete és az MTA Miskolci Területi 

Bizottság Bűnügyi Tudományi Munkabizottsága 
Az előadás címe:  A különleges bánásmód új szabályai 

Előadás egyéb hazai rendezvényen  

április 7., online 
Esemény típusa: kerekasztal-beszélgetés 
Szervező: MJÁT–OKRI–ÜOE 
Az előadás címe: A „Barnahus-módszer” megjelenése a büntetőeljárásban 

április 19., online 
Esemény típusa: projektülés 
Szervező: Legfőbb Ügyészség–OKRI 
Az előadás címe: „A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, 

BBA-5.3.3/10-2019-00007 sz. projekt keretében, a „V4 országok igazságügyi 
képzése a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás 
témakörében” című képzéshez tartozó tanulmánykötet (Barabás A. Tündével 
közösen) 
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augusztus 11., online 

Esemény típusa: projektülés 
Szervező: Legfőbb Ügyészség–OKRI 
Az előadás címe: „A súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem az ügyészségen” című, 

BBA-5.3.3/10-2019-00007 sz. projekt keretében, a „V4 országok igazságügyi 
képzése a cyberbűncselekmények, a korrupció és a pénzmosás 
témakörében” című képzéshez tartozó tanulmánykötet (Barabás A. Tündével 
közösen) 

 
Konferencia előadás nemzetközi rendezvényen 

május 27., Strasbourg (online) 
A konferencia címe: HEUII Procedural Safeguards in Criminal Proceedings and Victims’ Rights 
Szervező: COE HELP Strasbourg 
Az előadás címe: The implementation of the national course: sharing of expectations, 

presentation of the national page, planning, evaluation 
 

 


