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A 2019. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottai 

 

Büntetőjogi terület általános tagozaton: 

 

I. díj: társszerzőkként 

Dr. Garai Renáta az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa és 

Dr. Béda Anikó nyíregyházi járási ügyészségi ügyész 

A pályamű címe: A kapcsolati erőszak elmúlt 6 éve – avagy egy nóvum hatása és joggyakorlata 

 

II. díj: társszerzőkként 

Dr. Fülöp Ádám nyíregyházi járási ügyészségi alügyész és 

Dr. Rimóczy István nyíregyházi járási vezetőhelyettes ügyész  

A pályamű címe: Nem elég, ha törvényes! – A büntetőjogi szankció célszerűségének növekvő 

jelentősége az ügyészségi jogalkalmazásban   

 

III. díj: társszerzőkként 

Dr. Garai Renáta az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa és 

Dr. Csapucha Bernadett az Országos Kriminológiai Intézet tudományos segédmunkatársa 

A pályamű címe: A költségvetési csalás elméleti és gyakorlati kérdései – az Európai Unió forrásaiból 

származó pénzügyi támogatásokra elkövetett költségvetési csalások 

 

Büntetőjogi terület ifjúsági tagozaton: 

 

I. díj: 

Dr. Knyazoviczky Zóra balassagyarmati járási ügyészségi alügyész 

A pályamű címe: Fiatalkorúság a büntetőjogban – a fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi jogi 

szabályozás története, a büntethetőségi korhatár megítélésének változása és a hatályos szabályozás a 

nemzeti jogban 

 

II. díj: 

Dr. Csordás Tamás miskolci járási ügyészségi alügyész 

A pályamű címe: A kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének aktuális 

bizonyítási problémái 

 

III. díj nem lett kiadva. 

 

Büntetőjogi terület joghallgatói tagozaton: 

 

I. díj: 

Gula Krisztina Petra az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

A pályamű címe: A kényszergyógykezelés aktuális büntetőjogi és gyakorlati kérdései 

 

II. díj: 

Bodnár Beáta a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

A pályamű címe: A környezet büntetőjogi védelmének aktuális kérdései 

 

III. díj: 

Kőhalmi Máté István a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 
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A pályamű címe: Fiatalkorúság a büntetőjogban – a fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi jogi 

szabályozás története, a büntethetőségi korhatár megítélésének változása és a hatályos szabályozás a 

nemzeti jogban 

 

 

 

Büntetőjogon kívüli terület általános tagozaton: 

 

I. díj nem lett kiadva. 

 

II. díj:  

Dr. Juszkó Mónika Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi ügyész 

A pályamű címe: Az ügyészség szakterületeinek együttműködése a környezetvédelem területén a 

környezetvédelmi ügyész szemszögéből 

 

III. díj: 

Hadaróné dr. Izsáki Mariann Komárom-Esztergom megyei főügyészhelyettes 

A pályamű címe: Az általános ügyészi perbeli részvétel dogmatikája 

 

 

Büntetőjogon kívüli terület ifjúsági tagozaton: 

 

I. díj nem lett kiadva. 

 

II. díj: 

Dr. Dobos Ádám György kisvárdai járási ügyészségi alügyész 

A pályamű címe: A büntetés-végrehajtási mediáció bevezetése utáni elsődleges gyakorlati 

tapasztalatok 

 

III. díj:  

Dr. Hernádi Máté Csongrád Megyei Főügyészségre kirendelt szegedi járási ügyészségi alügyész 

A pályamű címe: Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárások 

lefolytatása során felmerült problémák ismertetése Csongrád megye gyakorlatán keresztül 

 

 

Büntetőjogon kívüli terület joghallgatói tagozaton: 

 

I.díj:  

Vincze Martina a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

A pályamű címe: Az ügyész közérdekvédelemmel kapcsolatos feladatai, különös tekintettel a civil 

szervezetekre vonatkozó kodifikáció változásaira 

 

II. díj:  

Kis Balázs Ádám az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

A pályamű címe: Kógencia és diszpozitivitás a Ptk. Harmadik Könyvében – a jogi személyek 

szabályozásának elméleti és gyakorlati problémái, változások a 2016. évi CLXXIX. törvény módosító 

rendelkezései nyomán 

 

III. díj:  

Balázs Barbara a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 
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A pályamű címe: A cselekvőképességet érintő gondnokság elrendelésének a szükségessége, a 

bíróságok által mérlegelt szempontok, az ítélkezési gyakorlat és változásai 

 

Dicséret: 

Csáti Veronika a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar hallgatója 

A pályamű címe: A javítóintézeti nevelés végrehajtása és annak törvényességi felügyelete 

 

 

Ügyészek Országos Egyesülete különdíja 

 

társszerzőkként: 

dr. Cseke Gábor miskolci járási ügyészségi ügyész és 

dr. Csekéné dr. Kovács Anita miskolci járási ügyészségi alügyész 

A pályamű címe: Bíróság elé állítás – jogfejlesztő javaslatok az új Be. tükrében 


