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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kollégák!

Örömmel köszöntöm Önöket az ügyészi szervezet nevében, a
Kriminálexpo egyik védnökeként a rendezvény idei programjain. A
Kriminálexpot 1991. óta folyamatosan, szinte minden évben
megrendezi az Ügyészek Országos Egyesülete, ezért immáron
hagyományként tartjuk számon.
Az idei rendezvényen több aktuális kérdésről esik majd szó. A programok közül kiemelném
például a Büntetés-végrehajtási Szervezet konferenciáját, amely a többi közt az elítéltek
társadalomba történő visszavezetéséről, a reintegrációról szól. A rendezvényen résztvevők a
legjobb büntetés-végrehajtási szakemberektől tájékozódhatnak például arról, hogy melyek
azok a legmodernebb és leghatékonyabb módszerek, amelyek segítségével a fogvatartottak
szabadulásuk utáni visszaesése megakadályozható. A téma aktualitását az adja, hogy az
átfogó igazságügyi reform részeként 2015 elején léphet életbe az új büntetés-végrehajtási
kódex.
Szeretném felhívni a figyelmet az ügyészi etika témakörének fontosságára. A Nemzetközi
Ügyészi Egyesület – amelynek Magyarország Ügyészsége is a tagja - 1999. április 23-án,
Amszterdamban fogadta el és szeptember 10-én, Pekingben tette közzé, az ügyészek szakmai
felelősségéről, az ügyészek alapvető jogairól és kötelességeiről szóló alapelveit. Az ebben
lefektetett célkitűzéseket, amelyek a tisztességes, hatékony, pártatlan és eredményes ügyészi
eljárás előmozdítását, valamint a büntető igazságszolgáltatás alapelveinek érvényre juttatását
és magas színvonalú működtetésének elősegítését tartalmazzák – Magyarország ügyészsége
is irányadónak tartja.
A rendezvényen a korrupció elleni küzdelem aktuális kérdéseiről is szó esik. Ennek a
témának örök aktualitása van. Magyarország Ügyészsége és a legfőbb ügyész következetesen
és minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel fellép valamennyi bűncselekmény, így a
társadalomra különös veszélyt jelentő korrupciós cselekményekkel szemben.
A sokoldalú programlehetőségekkel kapcsolatban kívánom, hogy a résztvevők számára
informatív legyen ez a kétnapos szakmai rendezvény.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a szervezőknek, előadóknak és a kiállítóknak!

2014. november

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész
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Tisztelt Látogató!

Mai világunk egyre inkább a virtuális kapcsolatokra épül.
Ennek következtében egyre nagyobb feladat a közönséget
megszólítani: jöjjenek, nézzék meg, hallgassák meg, próbálják ki,
kérdezzenek.
Mai világunk egyre inkább a virtuális kapcsolatokra épül.
Ilyen formán nemcsak öröm, de - a szakmai partnereink és a nagyközönség támogatása miatt
- egyben megtiszteltetés is, hogy az első rendezvényünk után immár a huszadik alkalommal
kerülhet megrendezésre a Kriminálexpo!
A jubileumi alkalomra tekintettel visszatérünk arra a helyszínre, ahol elkezdtük 1991-ben, a
Villányi Úti Konferencia Központba.
Az elmúlt majd negyed évszázad alatt rendezvényünkön párhuzamosan több önálló szakmai
terület alakult ki, amely lehetőséget nyújtott a sokszínűség mellett a komplex szemléleti mód
kialakítására is. A kezdetben kizárólag bűnüldözés-orientáltságú rendezvényen ma már jelen
van a bűnmegelőzés és a magánbiztonság, de önálló helyet vívott ki magának az informatika
is.
A Kriminálexpo rendezvényein belül megszervezésre került (nemzetközi) konferenciák,
plenáris ülések, szekcióülések, kerekasztal-megbeszélések számtalan, a bűnüldözés, a köz- és
a magánbiztonság, illetve az üzleti élet biztonságával kapcsolatos, akkor éppen aktuális
kérdéskört érintették.
Ugyanakkor a szakmai érdeklődőkön túl a rendezvény nyitott a szélesebb közönség irányába
is, hiszen minden rendezvényünkön helyet kaptak az olyan programok is, melyeken a
látogató egyrészt megtapasztalhatta, hogy hogyan hasznosulnak a köz érdekében az egyes
hatóságokon keresztül a bűnmegelőzésre, a bűnüldözésre szánt költségvetési kiadások,
másrészt – interaktív módon, a szakkiállításon - megismerkedhetett a biztonságtechnikai,
informatikai fejlesztések új irányaival, az üzleti élet biztonságával kapcsolatos törekvésekkel,
az érintett civil szervezetek munkájával, továbbá bepillantást nyerhetett a bűnüldözés és az
igazságszolgáltatás kulisszái mögé.
Rendezvényeinkkel szemben elvárható a szakmai igényesség, a szakmai sokszínűség, mely a
szervezők és közreműködők részéről összehangolt és lelkiismeretes munkát kíván meg. Ezért
az önkéntes, elhivatott munkáért ezúton is köszönetemet fejezem ki!

2014. november
Tisztelettel:
dr. Matécsa Artemon
Ügyészek Országos Egyesületének elnöke
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KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2014
20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési,
igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás

Az Ügyészek Országos Egyesülete – a Legfőbb Ügyészség társrendezésében –
immár 20. alkalommal idén 2014. november 17-19. napja a Villányi úti
Konferenciaközpontban (Budapest, Villányi út 11-13.) „Kommunikáció a
biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” címmel, ismét
megrendezi a KRIMINÁLEXPO IT-SEC nemzetközi konferenciát és
szakkiállítást.
A rendezvényen – a kiállításon és a konferencián – a rendészeti, bűnüldözési és
igazságszolgáltatási, illetve a témában érintett egyéb állami és szakmai szervek, az
üzleti és civil élet szereplői egyaránt megjelenhetnek, bemutatkozhatnak, szakmai
álláspontjukat ismertethetik, ez pedig a közös összehangolt fellépés előfeltétele.
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KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2014
„Kommunikáció a biztonságos Magyarországért”
20. nemzetközi biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési, bűnüldözési,
igazságszolgáltatási konferencia és szakkiállítás

TÁRSRENDEZŐK:
Legfőbb Ügyészség
Ügyészek Országos Egyesülete

VÉDNÖKÖK:

dr. Polt Péter
legfőbb ügyész

dr. Darák Péter
a Kúria elnöke

dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter

Papp Károly
r. altábornagy
rendőrségi főtanácsos
országos rendőrfőkapitány

Dr. Vida Ildikó
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke

Csóti András
bv. vezérőrnagy bv. főtanácsos
a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka

Dr. Bendzsel Miklós
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke

7

PROGRAMOK IDŐRENDBEN
2014. november 17. hétfő
10.00 – 11.00.

Megnyitó és a kiállítás megtekintése

Aula

11.00 – 12.30.

Plenáris ülés

13.00 – 16.00.

Az ügyészek és a bírák képzése,
különös tekintettel az etikai kihívások kezelésére
VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium
300-as terem, földszint

300-as terem, földszint

2014. november 18. kedd
09.00 – 12.45

Az igazságügy a jövő szolgálatában: tudományos és
gyakorlati módszerek az igazságszolgáltatás fejlesztésében
IM konferencia
423 terem, IV. emelet

09.40 – 15.30

A legjobb gyakorlatok a fogvatartotti reintegráció terén
BVOP konferencia
200-as terem, galéria

09.00 – 17.00

Az információs társadalom védelme a kiberbűnözés ellen
HISEC konferencia
420/421 terem, IV. emelet

10.00 – 13.45

A korrupció elleni küzdelem aktuális kérdései
OKRI konferencia
418/419 terem, IV. emelet

14.00 – 16.00

20 éves az Ügyészek Lapja

14.00 – 16.00

JogérvényesÜLÉS – a szellemi tulajdon védelmében
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület konferencia
423 terem, IV. emelet

418/419 terem, IV. emelet

2014. november 19. szerda
09.00 – 12.00

Gyermek- és ifjúságvédelem, fókuszban az internetezés
veszélyei; drogprevenció; Országos Rendőr-főkapitányság
420/421 terem, IV. emelet

09.30 – 15.00

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara konferenciája
423 terem, IV. emelet
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A KONFERENCIÁK RÉSZLETES
PROGRAMJA
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PLENÁRIS ÜLÉS

Időpontja:

2014. november 17.

A konferencia helyszíne:

Villányi úti Konferenciaközpont
300-as terem, földszint
(1114 Budapest, Villányi út 11-13..)

PROGRAM

Levezető elnök:
Dr. Lajtár István,
Legfőbb ügyészségi tanácsos
közjogi legfőbb ügyész helyettes

Résztvevők:
Dr. Kónya István,
a Kúria elnökhelyettese
Adatvédelem ás információs biztonság a Büntető Törvénykönyv tükrében
Dr. Patyi Gergely,
az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára
Igazságügyi kormányzati eszközökkel a jövő igazságszolgáltatásáért - a
szakmai kooperációban rejlő lehetőségek
Dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának koordinációs ügyekért felelős helyettes
államtitkára
A közigazgatási elektronikus információs rendszerek és azok biztonsági
kérdései
Dr. Bendzsel Miklós,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke
A hamisítás ellen - eredmények és kihívások nemzeti tükörben
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VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium
A konferencia címe:

Időpontja:
A konferencia helyszíne:

„Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése
felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és
nemzetközi tapasztalatok”
2014. november 17.
Villányi úti Konferenciaközpont
300-as terem, földszint
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

PROGRAM
Levezető elnök:
dr. Matécsa Artemon ÜOE elnök
dr. Diófási Ágnes ÜOE nemzetközi kapcsolatok alelnöke

13.00-13.10

Megnyitó

13.10-13.30

A Legfőbb Ügyészség képzési terve összeállításának szempontjai,
különös tekintettel az etikai elvárások oktatására, gyakorlati
tapasztalatok. Együttműködés az EJTN, az ERA és a Visegrádi
Országok nemzetközi együttműködésének keretein belül.
dr. Széplaki-Nagy Gábor osztályvezető ügyész, LÜ Nemzetközi és
Európai Ügyek Főosztálya

13.30-13.50

Tájékoztató
„A
Bírósági
Integritás
Munkacsoport”
tevékenységéről. Etikai kihívások és azok kezelése.
dr. Pecze Tünde bíró, Fővárosi Törvényszék, a munkacsoport tagja.

13.55-14.15

Az ügyészi etika oktatása, az ügyész megjelenése a
tárgyalóteremben és azon kívül. Az ügyészségi fogalmazók,
alügyészek képzésének, és az ügyészek továbbképzésének
irányai, gyakorlati tapasztalatokkal.
dr. Palásti Márta osztályvezető ügyész, Fővárosi Főügyészség

14.15-14.30

kávészünet

14.30-14.55

Az ügyész internetes megjelenésével kapcsolatos magyar és
nemzetközi tapasztalatok. Az ügyészek közösségi oldal
használatának felméréséről kiadott kérdőív válaszainak
összesítése, tapasztalatok.
dr. Kökényesi-Bartos Attila csoport vez. ügyész, Pest
M.Főügyészség; dr. Losonczi-Molnár Melinda ügyész, Fővárosi
Főügyészség

14.55-15.05

kérdések és válaszok

15.05-15.45

A meghívott ügyészi egyesületek képviselőinek tájékoztatója
saját oktatási rendszerükről és annak aktuális kérdéseiről.
Előadók: Külföldi egyesületek egy-egy képviselői:
Matula ZDENEK elnök, Cseh Ügyészek Uniója
Oleksandr SHYNALSKIY elnök, Ukrán Ügyészi Egyesület
Branislava VUCKOVIC egyesületi képviselő, Szerb Ügyészek és
Alügyészek Egyesülete (és további képviselők)

15.45-15.55

kérdések és válaszok

15.55-16.00

Konklúzió, zárszó

A külföldi egyesületi kollégáktól elsősorban az alábbi kérdésekre kérjük a választ:
1./ Milyen szintű jogforrás rendelkezik abban az országban, amelynek egyesületi
képviselője az ügyészségi képzésről, az ügyészek továbbképzéséről?
2./Melyek a minimális képzettségre és a legrövidebb szakmai gyakorlatra vonatkozó
elvárások az önálló intézkedési joggal rendelkező ügyész kinevezésénél?
3./ A továbbképzésen való részvétel kötelező elvárás-e az ügyészi státusz
megőrzéséhez?
4./Az ügyészi szervezet előmozdítja-e az ügyészek továbbképzését pld.: szabadidő
biztosításával, illetve a hivatali szervezeten kívüli képzések támogatásával?
5./Az igazságügyi szakmai képzések rendszere azonos-e a bírák és az ügyészek
számára?
6./A szakmai képzés olyan szorosan vett területein kívül, mint amilyen a büntetőjog,
polgári- és közig. jog (stb) van-e más fő területe a képzésnek (etika, társadalmi
kapcsolatok, közösségi oldalak használata, (stb.)?
7./ Vannak-e tapasztalataik/problémáik, az ügyészek Internetes megjelenésével
kapcsolatban? Mondana néhány példát?
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6TH INTERNATIONAL SEMINAR FOR PROSECUTORS
Title:
Date:
Scene:

Language:

“Training of prosecutors and judges with focus on ethical
challenges”
17th November 2014 /Monday/
Conference and Educational Center, Villányi Street.
Conference room 300, ground floor
(11-13 Villányi Street, 1114 Budapest)
English and Hungarian with simultaneous translation
PROGRAM

Chair:
Artemon dr. MATÉCSA president, Hungarian Association of Prosecutors
Ágnes dr. DIÓFÁSI vice-president, Hungarian Association of Prosecutors
13.00-13.10

Opening of the Sessison

13.10-13.30

Basic Principles at Compiling Annual Training Program of
Prosecutors Offices.The Place of Ethics in Education-plan.
Cooperation via EJTN, ERA and with Visegrád Countries.
Approach of the Office.
Gábor dr SZÉPLAKI-NAGY department leader, Office of Prosecutor
General, Department of International and European Affairs

13.30-13.50

The Activity and Experiences of 'Judicial Integrity Working
Group'.Challenges.
Tünde dr PECK judge, Budapest Metropolitan Tribunal

13.55-14.15

Prosecutor in the Courtroom and outside of it.Directions of
Education of Trainees and Deputy Prosecutors. Trends in
Training of Prosecutors. Practical Approach and Experiences.
Márta dr PALÁSTI department leader, Budapest Metropolitan
Prosecutor's Office

14.05-14.30

coffee break

14.30-14.55

Presence and Appearance and of Prosecutor on the Net.
Hungarian and International Experiences. Summary of
'Questionnaire on Internet Usage Habits of Prosecutors'.
Attila dr.KÖKÉNYESI-BARTOS division leader, Pest County Pp O,
Melinda dr. LOSONCZI-MOLNÁR prosecutor, Bp Metropolitan
Prosecutor's Office

14.55-15.05

Questions and answers
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15.05-15.45

Speeches of invited representatives of prosecutors' associations
outside Hungary on the topic of the Seminar.
Speakers: one representative of each association present
Zdenek MATULA president, Union of Czech prosecutors
Oleksandr SHYNALSKIY president, Ukrainian Association of
Prosecutors
Branislava VUCKOVIC representative, Association of Prosecutors
and Deputy Prosecutors of Serbia

15.45-15.55

Questions and answers

15.55-16.00

Closing rermarks, conclusions.

Colleagues are kindly asked to speak about the following topics in 10 -12 minutes:
1./ What source of law regulates the training, post-graduation training of
prosecutors?
2./ What are the minimum educational and shortest practice requirements to be
promoted to full authorized prosecutors on their first assignments?
3./ Is post-graduation compulsory requirement to preserve a legal status of
prosecutors?
4./ Does the Prosecution Service facilitate post-graduation of prosecutors by i.e.
providing free time, financial support of outside courses etc.?
5./ Are the frames of the judicial training system equal or unified for judges and
prosecutors?
6./ Above the strict legal fields such as the criminal- civil-public (etc.) law what
other major areas are included in the training, i.e. ethics, public relations, social
media usage etc.?
7./ Do you face problems of appearance of prosecutors in the Internet on social
networking sites? Examples please.
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AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM KONFERENCIÁJA
A konferencia címe:

Időpontja:
A konferencia helyszíne:

9.00-9.10
9.10-9.35

„Az igazságügy a jövő szolgálatában: tudományos
és gyakorlati módszerek az igazságszolgáltatás
fejlesztésében.”
2014. november 18.
Villányi úti Konferenciaközpont
423 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

PROGRAM
Köszöntő
dr. Kaleta Gábor sajtófőnök, Miniszteri Kabinet
Megnyitó - Bevezető előadás
dr. Márkusfalvi-Tóth Ádám igazságügyi szolgáltatásokért felelős
helyettes államtitkár

Joggyakorlat-elemzés
9.35-9.55
Joggyakorlat-elemezés a Kúrián a jogegységesítés szolgálatában
dr. Orosz Árpád tanácselnök, Kúria
9.55-10.15
az Országos Bírósági Hivatal előadása
10.15-10.35
Tudományos módszerek a joggyakorlat-elemző munkában
dr. Juhász Zoltán főreferens, Igazságszolgáltatási Kapcsolatok
Főosztálya
10.35-11.00

kávészünet

Igazságügyi Hivatal
11.00-11.30
Egy hivatal az igazságügyért - az Igazságügyi Hivatal
dr. Szeiberling Tamás főigazgató, Igazságügyi Hivatal
Igazságügyi szakértői tevékenység
11.30-11.50
Szakértői bizonyítás a közigazgatási perekben
dr. Tóth Kincső tanácselnök, Kúria
11.50-12.10
Az igazságügyi szakértői tevékenység törvényességi felügyelete
dr. Szekér Judit főosztályvezető, Igazságügyi Felügyeleti Főosztály
12.10-12.30
A szakértői bizonyítás neuralgikus kérdései a büntetőeljárásban –
különös tekintettel a szakértői vélemények beszerzésére és
értékelésére
dr. Varga Éva Csilla jogi szakreferens, Igazságszolgáltatási
Kapcsolatok Főosztálya
12.30-12.45
Együttműködés a jogegységért – együttműködés az
igazságügyért
dr. Szabolcsi László főosztályvezető, Igazságszolgáltatási
Kapcsolatok Főosztálya
Zárszó

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA
KONFERENCIÁJA
A konferencia címe:

„A legjobb gyakorlatok a fogvatartotti reintegráció
terén.”

Időpontja:

2014. november 18.

A konferencia helyszíne:

Villányi út Konferenciaközpont
200-as terem, galéria
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

PROGRAM

Levezető elnök:
Schmehl János bv. dandártábornok, biztonsági és fogvatartási helyettes
09.40–09.45

Köszöntő
dr. Tóth Tamás bv. dandártábornok, általános helyettes, BvOP

09.45 –10.25

Visszatérés a bűn útjáról – elméleti és gyakorlati
megközelítésben
Prof. Dr. Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet
igazgatója

10.25–11.05

A neveléstől a reintegrációig: a fejlődés útja a legjobb
gyakorlatok tükrében
Csóti András bv. vezérőrnagy, országos parancsnok

11.05–11.25

kávészünet

11.25–12.05

Reintegráció az előzetes letartóztatásban
dr. Bánáti János elnök, Magyar Ügyvédi Kamara

12.05 – 13.05 ebéd
13.05 – 13.35 Előadás
Lajtár József bv. vezérőrnagy, gazdasági és informatikai helyettes,
BvOP
13.35 – 14.05 A zsúfoltság csökkentésének útjai a börtönépítésen túl
dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető Titkársági és Jogi
Főosztály, BvOP
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14.05 – 14.25 kávészünet
14.25 – 14.45 A zsúfoltság csökkentésének útjai a börtönépítésen túl II.
dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, főosztályvezető, Fogvatartotti
ügyek Főosztálya, BvOP
14.45 – 15.05 A szexuális bűncselekményt elkövetett fogvatartottak
kezelésének tapasztalatai
dr. Huszár László bv. dandártábornok, főosztályvezető, Stratégiai
Elemzési és Tervezési Főosztály, BvOP
15.10

Zárszó
Schmehl János bv. dandártábornok, biztonsági és fogvatartási
helyettes
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HISEC 2014 KONFERENCIA
A konferencia címe:

„Az információs társadalom védelme a
kiberbűnözés ellen”

Időpontja:
A konferencia helyszíne:

2014. november 18.
Villányi úti Konferenciaközpont
420/421 terem, IV. emelet
(1114 BudapestVillányi út 11-13.)

PROGRAM
9.00-9.15:

Dr. Papp György, Vodafone:
Megnyitó

9.15-10:15:

ORFK előadása

10:15-10:45:

Az informatikai fenyegetések trendjei az IoT (Internet of
Things) korában
Hadarics Kálmán, Dunaújvárosi Főiskola, Dr. Leitold Ferenc,
Veszprog Kft,

10:45-11:15:

szünet

11:15-11:45:

Az informatikai rendszerek védelme az új Büntető
Törvénykönyvben
dr. Pázsit Veronika, szakmai tanácsadó, Igazságügyi Minisztérium,
Büntetőjogi Jogalkotásért, Felelős Helyettes Államtitkárság

11:45-12:15:

A titkos adatszerzés és a titkos információgyűjtés, mint az
informatikai bűncselekménye felderítésének egyik lehetősége
dr. Gyaraki Réka r. fhdgy., BRFK Korrupciós és Gazdasási Bűnözés
elleni Főosztály:

12:15-12:45:

Informatikai bűnesetek, vagy bűnesetek ahol informatikai
eszköz van
Som Zoltán NKE KTK, Papp Gergely Zoltán NKE KTK:

12:45-13:30:

szünet

13:30-14:00:

Bűnüldözés az internet világában
Bartók Albert NAV Bűnügyi Főosztály

14:00-14:30:

Kik vannak a spájzban?
Török Szilárd NISZ külső IT biztonsági szakértő
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14:30-15:00:

Bizalom, biztonság, sérülékenység
Erdősi Péter Máté szakértő

15:00-15:30:

szünet

15:30-16:00:

Informatikai szakértés egyes kérdései Magyarországon
dr. Simon Béla NKE RTK

16:00-16:30:

Kibertámadások a kibertéren kívül - avagy a pokolba vezető út
is jószándékkal van kikövezve...
Oroszi Eszter GRID CEE Zrt, Dr. Leitold Ferenc Veszprog Kft.

16:30-17:00:

Informatikai bűncselekmények és problémáik az új Btk-ban
Dr. Szádeczky Tamás TÜV Rheinland
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AZ ORSZÁGOS KRIMINOLÓGIAI INTÉZET KONFERENCIÁJA
A konferencia címe:

„A korrupció elleni küzdelem aktuális kérdései”

Időpontja:

2014. november 18.

A konferencia helyszíne:

Villányi úti Konferenciaközpont
418/419 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.

PROGRAM

10.00-10.20:

Megnyitó
Dr. Virág György az OKRI igazgató-helyettese

10.20-11.00:

Dr.
Ligeti
Miklós
TIM
(jogi
igazgató)
Dr. Sinku Pál Legfőbb Ügyészség (főosztályvezető legfőbb
ügyészségi ügyész)

11.00-11.20:

kávészünet

11.20-12.00:

Dr. Finszter Géza Belügyi Szemle (főszerkesztő-helyettes)
Dr. Kiss Anna OKRI (OKRI-ba delegált legfőbb ügyészségi ügyész)

12.00-12.30:

ebédszünet

12.30-13.45:

Kerekasztal-beszélgetés, melyen a témával kapcsolatban az
előadókkal
kötetlenebb
beszélgetésre
nyílik
lehetőség.
Moderátor: Dr. Ibolya Tibor Fővárosi Főügyészség (fővárosi
főügyész)
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20 ÉVES AZ ÜGYÉSZEK LAPJA
Időpontja:

2014. november 18.

A konferencia helyszíne:

Villányi úti Konferenciaközpont
418/419 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.

PROGRAM

Az Ügyészek Lapja születésnapja alkalmából rendezett ünnepi ülésen a lap
múltjáról, jelenéről és jövőjéről esik majd szó. A meghívottak között szerepelnek
többek között a folyóirat volt főszerkesztői, valamint azok az alkotó ügyészek,
akiknek a munkáiból rendezett kiállítás a Kriminálexpo ideje alatt mindenki számára
megtekinthető lesz.
A délutáni program első részében az Ügyészek Lapja múltjáról esik szó, ezen belül
arról a korábbi rovatról, mely interjúk keretében bemutatta a szabadidejükben alkotó
ügyészeket, majd ezt követően arra a kerekasztal-beszélgetésre invitáljuk az
érdeklődőket, ahol arról folyik majd a disputa, milyen követelményeknek kell
megfelelnie a XXI. század hajnalán a lapban megjelentethető tanulmányoknak,
tudományos cikkeknek.
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A HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI TESTÜLET KONFERENCIÁJA
A konferencia címe:

„JogérvényesÜLÉS a szellemi tulajdon
védelmében”

Időpontja:

2014. november 18.

A konferencia helyszíne:

Villányi úti Konferenciaközpont
423 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

13.30-14.00:

Köszöntő
Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
elnökének, a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület elnökhelyettesének

14.00-14.30:

A "VÉD"jegy mint a szellemi tulajdonvédelem fontos eszköze
Szép Erika SZTNH, Védjegy Főosztály

14.30-15.00:

Hamisítás – ellen– a hétköznapokban (ki mit tehet, tegyen a
biztonságosabb mindennapokért)
Dr. Horváth Péter ProArt, igazgató

15.00-15.30:

kávészünet

15.30 -16.00:

Szellemi alkotások védelme - a (büntető) igazságszolgáltatás
mostohagyermeke
(Szemelvények
a
jogérvényesítés
mindennapjaiból
a
jogosultak
szemszögéből)
Dr. Bérczes László Bérczes Ügyvédi Iroda

16.00-16.30:

A NAV rendészeti szakterületének szerepvállalása a hamisítás
elleni küzdelemben
dr. Szokolovszki Anikó főhadnagy, NAV, Rendészeti Főosztály

16.30-17.00:

Új eszköz a műtárgyhamisítás ellen Magyarországon: a Kétséges
eredetiségű kulturális javak adatbázisa
Dr. Kármán Gabriella a HENT Műtárgyhamisítás elleni
munkacsoportjának vezetője, OKRI; Einspach Gábor, Magyar
Műkereskedők és Galériák Országos Szövetsége, elnök

17.00-17.30:

JogérvényesÜLÉS - a szellemi tulajdon védelmében
Kerekasztal beszélgetés az előadókkal, további vendégek a HENT
munkacsoportjainak vezetői (Gláser Tamás, Ipari és Kereskedelmi
szekció,
Székely
Krisztina,
Gyógyszerhamisítás
elleni
munkacsoport)
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AZ ORSZÁGOS-RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG KEREKASZTAL
BESZÉLGETÉSE
A konferencia címe:

„Gyermek- és ifjúságvédelem, fókuszban az
internetezés veszélyei, drogprevenció”

Időpontja:

2014. november 19.

A konferencia helyszíne:

Villányi úti Konferenciaközpont
420/421 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

Moderátor:
Monostoriné Vass Anikó r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia célkitűzései gyermek és ifjúságvédelem
területén.
Egerek és Enterek: Dr. Tóth József pszichológus, pszichoterapeuta
Cyberbulling, avagy bántalmazás virtuális térben: Papp Zsuzsanna, Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány
Média és gyermekvédelem: dr Katonáné dr. Pehr Erika PTEÁJK c. egyetemi
docens, jogtanácsos, Európa jogi szakjogász
A közösségi portál jelentősége a bűnmegelőzésben: Oláh László r. alezredes ,
BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője
Zsarublog mint a bűnmegelőzés egyedi új iránya: Nagy Pál őrnagy, Csongrád
Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Designer drogok megjelenése, terjedése az Interneten: Készenléti Rendőrség
Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Elleni
Osztály képviselője
Rendőrségi prevenciós programok az iskolákban: Csonka Györgyi nyá. r.
ezredes, ORFK Bűnmegelőzési Osztály,
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A SZEMÉLY- ÉS VAGYONVÉDELMI MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI
KAMARA KONFERENCIÁJA
Időpontja:
A konferencia helyszíne:

2014. november 19.
Villányi úti Konferenciaközpont
423 terem, IV. emelet
(1114 Budapest, Villányi út 11-13.)

A konferencia fővédnöke:

Dr. Hatala József r. altábornagy
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke

A konferencia védnöke:

Német Ferenc
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara elnöke

9.00

A fővédnököt köszöntő, a megnyitó beszéd megtartására felkérő
védnöki bevezető
Német Ferenc, SzVMSzK elnöke

9.00 – 9.15

Fővédnöki megnyitó
Dr. Hatala József r. altábornagy, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
elnöke

I. rész
Levezető elnök dr. Bökönyi István SzVMSzK Szakmai Kollégium Jogi Szekció
vezető
9.15 – 9.35

Az informatika fejlődése és a magánbiztonsági szolgáltatások
Kálmán László rendészeti osztályvezető, Richter Gedeon NyRt.

9.35 – 10.00

A jogi környezet változásainak hatása a magánbiztonsági
szolgáltatásokra
Dr. Borai Ákos Magánnyomozó, Hori-Zone Kft.

10.00 – 10.25 A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek
képzésének helyzete a magyarországi felsőoktatásban
Dr. Christián László PhD Tanszékvezető NKE Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti Tanszék
10.25 – 10.40 szünet
10.40 – 11.10 A személy- és vagyonőrök 2012. évi CXX. törvény által előírt
vizsgáztatásának tapasztalatai, az öt évenkénti kiegészítő
képzésre és vizsgáztatásra vonatkozó felkészülés
Birtalan Géza oktatási, képzési szakmai elnökhelyettes SzVMSzK
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11.10 – 11.30 Az informatikai rendszerek biztonsága
Otti Csaba Óbudai Egyetem
11.30 – 11.50 A beléptető kártyák adatbiztonsága
Filkorn József Seawing Kft.
11.50 – 13.00 ebédszünet
Ebédlehetőség a Villányi úti Konferenciaközpont éttermében, a
résztvevők saját költségére
II. rész
Levezető elnök Rohánszky Mihály SzVMSzK Szakmai Kollégium Magánnyomozói
Szekció vezető
13.00 – 13.20 A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai különös tekintettel
az új Btk-ra
Dr. Mészáros Bence Adjunktus NKE Magánbiztonsági Éa
Önkormányzati Rendészeti Tanszék
13.20 – 13.40 Információk a kartellről
Füzesi Géza Gazdasági Versenyhivatal
13.40 – 14.00 A magánnyomozó, mint adatkezelő
Dr. Keszey Gábor adatvédelmi osztályvezető Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság
14.00 – 14.15 szünet
III. rész
Levezető elnök Dr. Pongor Sándor SzVMSzK Szakmai Kollégium Szakértői
Szekció vezető
14.15 – 15.15 Kérdések, kiegészítések, észrevételek, javaslatok
Konzultáció az SzVMSzK Országos Szervezet tisztségviselői, az
ORFK Bűnmegelőzési Osztály képviselője, a konferencia előadói és
résztvevői között
15.15 – 15.25 Védnöki zárszó
Német Ferenc Elnök SzVMSzK
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Mag hirdetés
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A KRIMINÁLEXPO
KIÁLLÍTÓI ÉS TÁMOGATÓI
ABC SORRENDBEN
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Büntetés-végrehajtás
végrehajtás Országos Parancsnoksága
Koordinációs Főosztály

1054 Budapest, Steindl Imre utca 8.
Tel.: 06-1/3018100, Fax.: 06-1/332-4778
4778
E-mail: sajto@bvop.hu
Web: www.bvop.hu
A Büntetés-végrehajtási
végrehajtási Szervezet a külön törvényben meghatározott szabadság
elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, kényszerintézkedéseket, a szabálysértés
miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást végrehajtó
állami, fegyveres rendvédelmi szerv, amelynek m
működését a Kormány a
belügyminiszter útján irányítja.
A Bv. szervezet jelenleg 31 büntetés-végrehajtási
végrehajtási intézettel rendelkezik. Emellett 5
intézményt is működtet,
ködtet, (kórház, oktatási központ, rekreációs központ, Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet). A szervezet 12 gazdasági társasággal
rendelkezik, amelyek a fogvatartottak munkáltatását szervezik. A büntetés
büntetésvégrehajtási szervezet központi vezetőő szerve az Országos Parancsnokság, élén az
országos parancsnokkal.

Legfőbb Ügyészség

1372 Budapest, Pf. 438.
Tel.: 06-1/354-5500
Web: www.mku.hu

A MAGYAR ÜGYÉSZSÉG SZERVEZETE ÉS F
FŐBB FELADATAI
Magyarországon az ügyészség független és különálló alkotmányos szervezet, mely
csak a törvényeknek van alárendelve.
Az ügyészséget a legfőbb
bb ügyész vezeti és irányítja, akit az Országgy
Országgyűlés választ
kilenc évre. A legfőbb
bb ügyész a jogszabály értelmében beszámol az
Országgyűlésnek; tevékenységérőll éves jelentést terjeszt az Országgy
Országgyűlés elé.
Az ügyészi szervezet felépítése:
a) Legfőbb Ügyészség;
b) Fellebbviteli Főügyészségek;
c) Megyei főügyészségek,
d) Járási ügyészségek.
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Magyarország Alaptörvényének és az ügyészi szervezet jogállásáról szóló új
törvénynek a hatálybalépése a katonai ügyészi szervezetnek az ügyészség
szervezetébe való beépülését eredményezte.
Jóllehet, az ügyészség szervezetéhez tartozik, de nem ügyészi szerv, hanem az
ügyészség tudományos és kutatóintézete az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI),
melynek célja a kriminológia és a bűnözés kutatása, valamint a büntetőtudományok
elméletének és gyakorlatának fejlesztése.
A büntető igazságszolgáltatás résztvevőjeként, az ügyészség érvényesíti az állam
büntetőhatalmát. Tevékenységi körében az ügyészség a büntetőjog eszközeivel
fellép a bűncselekmények és más törvénytelen cselekmények vagy mulasztások
miatt, és segíti a törvénysértő cselekmények megelőzését is.
Közérdekvédő tevékenysége keretében, az ügyészség közreműködik annak
biztosításában, hogy a törvényi rendelkezéseket megtartsák. Ha törvénysértés
történik, az ügyészség a törvényben írt esetekben és módon intézkedik a
törvényesség védelmében. Ha törvény másképpen nem rendelkezik, az ügyészség
köteles fellépni, ha az Alaptörvényben, törvényekben vagy más, közjogi természetű
szabályokban foglalt kötelezettségei ellenére, a törvénysértés megszüntetésére
kötelezett hatóság nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, vagy az ügyész
azonnali intézkedései szükségesek a törvénysértésből eredő sérelmek
megelőzéséhez.

Mag ICS Holding Zrt.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
1063 Budapest, Szív u. 60.
Tel.: 06-1/472-3401, Fax: 06-1/472-3455
E-mail: sajto@nav.gov.hu
Web: www.nav.gov.hu
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) standján az internetes gazdasági és pénzügyi
bűncselekményekről tájékozódhat a Kriminálexpo közönsége. Bemutatkozik a NAV
különleges nyomozócsoportja, amely a szerzői jogok megsértésével közzétett
tartalmak forrását deríti fel. Eredményei nemzetközi szinten is elismertek, komoly
szerverközpontok leleplezése, letöltő oldalak felszámolása kötődik a speciálisan
képzett pénzügyi nyomozókhoz.
A NAV egyébként nem csak a jogsértő felületek miatt figyeli a világháló
eseményeit. A revizorok folyamatosan követik az aukciós oldalak kereskedelmét és
ellenőrzik azokat az eladókat, akik rendszeresen és üzletszerűen árusítanak az
interneten.
A kiállítás ideje alatt folyamatosan láthatók a NAV rajtaütésein készült
filmfelvételek, és a bűnügyi szervezet munkatársai válaszolnak az érdeklődők
kérdéseire.
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Sipos Szilvia
Katona József Színház
1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 6.
Tel.: 06-20/9462424; 06-20/2654043

A KriminálExpo vendégei számára kedvezményes jegyárusítást tartunk színházunk
november, december, januári előadásaira!
Várjuk Önöket sok szeretettel!

A rendezvény hivatalos érembeszállítója:
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ALKOTÓ ÜGYÉSZEK – ÜGYÉSZSÉGI
ALKOTÓK
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Dr. Balogh Anna
Budapesti VIII. kerületi Ügyészség
Gyermekkoromtól figyeltem édesapát barkácsolás, édesanyát kézimunkázás közben,
amit ellestem, saját ötleteim megvalósítására használtam fel; babaruhát,
kesztyűbábot, babaházat fabrikáltam. Komolyabban, mintegy tíz éve dolgozom
textillel, a mesés foltvarrás (ötletadó Halász Edit azonos című könyve) 2008 óta
nyújt tág teret a képzeletemnek, ad lehetőséget, hogy a szigorú keretek között
folytatott ügyészi munka mellett fantáziám is szárnyalhasson.

Dr. Ben-Belgacem Anikó
Kecskeméti Járási Ügyészség
Gyermekkoromtól kezdve szeretek festeni, rajzolni, szeretem a klasszikus festők
kiállításait, egyik hobbym így a képzőművészet. Grafikáim már gimnáziumi éveim
alatt jelentek meg kiállításokon.
Az utóbbi néhány évben kezdtem temperával és akvarellel festővászonra dolgozni.
Tulajdonképpen az ecsetvonásaim, az ecsetkezelésem hasonló a grafikában használt
ceruza vonásaimhoz, apró kis vonalakból állnak össze a képeim. Emiatt készítettem
néhány karcképet is, ami szintén ezen a kis vonalkázós technikán alapul.
A képek témáját túlnyomórészben az általam korábban látott helyszínek, épületek
adják, amiket az agyamban is, és valóságban is lefényképeztem, és így utóbb
készülnek el a festmények, grafikák.
Élvezetet nyújt számomra,- és sokszor meglepetést is –, amint a kezem nyomán
előbukkannak a képek, megjelenik az a táj, az az érzés, amit a valóságban láttam,
tapasztaltam. Számomra ilyenkor szinte megszűnik a külvilág, teljesen kikapcsol és
feltölt ez a hobby.
Az már csak „hab a tortán „, ha alkotásaim másoknak is tetszenek, és esetleg sikerül
a képeken keresztül átadnom a természet szépségét.
Dr. Benczúr Csaba
Kecskeméti Járási Ügyészség
1973-ben született Kecskeméten. 20 éve foglalkozik irodalmi művek
megalkotásával. Első novellája 1991-ben jelent meg. Országos díjat nyert a Forrás
című folyóirat prózaíró pályázatán 1997-ben. 1998-2000. években helyi lapokba írt
elsősorban publicisztikai jellegű cikkeket. Regényrészleteket és novellát publikált a
Remény című folyóiratban. Jogi tanulmánya jelent meg a gyermekbűnözésről az
Ügyészek Lapjában 2006-ban, újabb tanulmánya pedig a nőies erőszakról 2011-ben
a Magyar Jog című folyóiratban. Verse jelent meg 2011-ben egy antológia kötetben.
Megjelent regényei:
Auschwitz - ma (2004. - Antológia Kiadó)
Hol van az Isten? /Vukovártól Szarajevóig/ (2005. - BT Press Kiadó)
Új, magyar horogkereszt (2009., Bába és Társa Kiadó)

32

Az ordító nyúl (2009., Novum Kiadó)
Hírös holokauszt (2013., BT Press Kiadó).
A Hírös Holokauszt című regényének második kiadása a Holokauszt Emlékév
alkalmából Magyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatásával jelent meg 2014-ben. A regényt a kecskeméti
gimnáziumok iskolai könyvtárai, valamint a kecskeméti végzős gimnazisták ingyen
megkapják a szerző és a kiadó által tartott rendhagyó történelemórák során.

Bondár Józsefné
Berettyóújfalui Járási Ügyészség
Munkát kerestem, de próbáltam az időt hasznosan eltölteni (prédikálás,
kertészkedés, virágok magról való szaporítása, stb.)
Nem tanultam sem a rajzolást, sem a festészetet, iskoláskoromból maradt meg ezek
szeretete.
Először csak skicceket csináltam, a családom biztatására pedig ecsetet ragadtam.
A kis unokámnak festettem először törpét, tigrist („tigrincs”-et, ahogy ő nevezi),
Dambót, az elefántot, majd próbálkoztam csendélettel, különböző újságok képeinek
utánzásával, majd jött tájkép.
Teljesen kikapcsolódtam miközben készült egy-egy kép, céllal vagy csak úgy. Az
öröm forrása volt, vártam a pillanatot, amikor újra kezembe vehettem az ecsetet,
átértékelődött bennem a munkanélküliség miatti értéktelenség érzése,
sikerélménnyel töltött el. Ha pedig megdicsérték az elkészült képet és tetszett
másoknak is, az volt a hab a tortán.

Bognárné Rábel Mária
Veszprémi Nyomozó Ügyészség ny. irodavezető
A foltvarrás és én
Egész fiatalkorom óra a tanulás, majd a munka mellett mindig volt egy olyan
tevékenység, amivel hobbiszinten foglalkoztam. Így horgoltam, kötöttem, subáztam.
1997-ben megismerkedtem a patchwork-kal, vagyis a foltvarrással, és azóta is lelkes
művelője vagyok.
Magyarországon 25 éve ismerik a foltvarrást, akkor alakult meg a Foltvarró Céh, és
Veszprémben is indult egy foltvarró klub, amelynek azóta is tagja vagyok.
Egy pár mondat a foltvarrásról. Régészeti leletek tanúsága szerint Kínában
selyemdarabkákból már több száz évvel ezelőtt készítettek képeket. Angliában már
1700-as években készültek patchwork technikával ágytakarók, majd innen került át
Amerikában, ahol nagyon hamar elterjedt. Kezdetben a foltvarrást praktikus okokból

33

alkalmazták. Az elhasználódott ingek, ruhák még el nem kopott részeiből készítettek
ágyakarókat.
Mára ez nagyon sokat változott, modern varrógépek, eszközök és csodálatos
textíliák segítik a foltvarrót.
Ma már az internet is rengeteg ötlettel segíti a foltvarrást, azonban szívesen
elmegyek a különböző foltvarró táborokba is, majd az ott tanultakat megpróbálom
hasznosítani.
Ma már nyugdíjas vagyok, így egy kicsi több időm van a hobbimra. Szívesen
készítek táskákat, különböző használati tárgyakat, de az aktuális ünnepeket is az
általam készített faliképekkel, asztali díszekkel várom.

Boruzs Imréné
Berettyóújfalui Járási Ügyészség
Családi hagyományként, már igen fiatalon, szinte gyermekként szüleim hatására
mindig kézimunkáztam. Felnőtt fejjel találtam rá a gobelin képek varázslatos
világára. Készítése kikapcsolódást, hasznos időtöltést jelent számomra, emellett
nagy örömmel tölt el, hogy munkáim egyre nagyobb számban díszítik szobánk falát.
Az itt bemutatott munkáim csak töredéke az általam készített képeknek, talán ezek a
legkedvesebbek számomra, amit most szeretettel osztok meg a kiállítás látogatóival.

Dr. Dani Zsuzsanna
Baranya Megyei Főügyészség
A horgolás családi hagyomány. A varrás, hímzés, horgolás szeretete a nagyanyjáról
szállt anyjára, majd tőle tanulta el ezen nőies kikapcsolódási formát. A kézimunka a
sötét téli esték látszólagos tétlenségébe csempész kreatív foglalatosságot, amit
megfűszerez a lekvárfőzés zamata, illata, mivel a horgolás mellett a különleges
lekvárokkal (például: tök, füge, kökény, naspolya) is szívesen kísérletezik. A
fülbevalókat a hókristály formája ihlette, de a tavasz színeibe öltöztette.
Dr. Lőrinczy Judit
Pécsi Járási Ügyészség
A festés, rajzolás gyermekkora óta az élete része, vele együtt változik.
Kikapcsolódás, de több is annál: kifejezésmód, sok irányú kommunikáció Judit, a
képei és a nézők között. Olajjal, akvarellel, akrillal egyaránt dolgozik, a technikát
főleg a téma és a kedv határozza meg; mindegyikben más lehetőségek rejlenek. A
szürrealista mesevilág éppúgy érdekli, mint a csendélet, vagy a "tájleírás".
A Kriminálexpón látható olajképek egy horvátországi nyaralás emlékeiből
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táplálkoznak, Split hangulatos házaiból és Trogir esőáztatta kikötőjéből.
A festés mellett régóta ír, főként fantasztikus témájú novellákat, amelyek részben a
Galaktika Magazinban jelennek meg. 2013-ban adták ki a sztálingrádi csatában
játszódó második világháborús fantasy regényét, az Ingóköveket.

Mile Judit
Zala Megyei Főügyészség
1991 óta vagyok a Zala Megyei Népművészeti egyesület tagja.
Mindig is érdekelt a szövés, azon belül a különböző technikák elsajátításának a
megszerzése.
Bepillantást nyertem a fonás, a felvetés, a vászon, a gyapjú szövés rejtelmeibe.
Az elfelejtett festőnövényekkel „gaznak nevezett”, elhagyott helyeken termő,
virágok begyűjtése, megszárítása után kísérleteztem a gyapjú fonal megfestésével.
A jelen kiállításra beadott „fogazással” díszített szőnyegemet is ezzel az eljárással
készítettem.
A világos drapp színt a lórom nevű növénnyel, míg a rozsdabarnát a vöröshagyma
héjával, a sötétbarnát a diófa levelének, burkának festőlevével megfestett gyapjú
fonallal szőttem meg.
1996-ban az ország egyik legnagyobb közösségi megmozdulásaként, társadalmi
munkában részt vettem egy honfoglalás kori jurta elkészítésében. A munka 3
hónapig tartott, mely során rengeteget szőttem, nemezeltem társaimmal.
„Több mint 10 éve álmodoztunk róla, hogy egyszer majd mi is építünk egy jurtát,
egy hajlékot, egy napkeletit, hogy számot adunk a tudásról, amit az ősök ránk
bíztak, felmutatjuk, hogy 1100 év múltán is itt a Kárpát-medencében élnek emberek,
akik őrzői az ősi kézműves kultúrának.
A Honfoglalás 1100. évfordulóján épített jurtánk hitvallás magyarságunkról,
közösségi kultúránkba vetet hitünkről. Öröm és nyugalom tölti el szívünket, hogy
híd lehetünk a múlt és a jövő között, hogy az ősök fogták a kezünket és bátorították
lelkünket, hogy a felvállalt feladatot elvégezzük.”
Részlet az 1996. augusztus 17-én kiadott „JURTA AVATÁS” meghívójából.
Többek közül most kettő szalagot küldtem el a kiállításra, melyet én terveztem és
szőttem. A hagyományostól eltérő „TERME” szövés elsajátítása számunkra már egy
elfelejtett technika volt, melyet újra meg kellett tanulni.
A szalag színeinek különböző jelentése van:
Sárga a nap, melegség szimbóluma.
Piros éppúgy lehet az élet, mint a halál jele; mindkét esetben a vérrel asszociálható.
Népszokásokban a húsvéti piros tojás a termékenység jelképe.
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Kék az égbolt, a tenger színe.
Fehér a tisztaság jelképe.
Hullám motívum, a víz az élet, a mozgás, az állandó változás szimbóluma.
Paulovics Zoltán
Zala Megyei Főügyészség
1959-ben születtem Zalaegerszegen, majd Egerváron cseperedtem fel békés falusi
környezetben, miközben rengeteget rajzoltam és farigcsáltam nagyapám
műhelyében.
Az általános iskolában Molnár Erzsébet rajztanárom vezetésével készültünk
pályázatokra s vettünk részt több-kevesebb sikerrel. Ez idő alatt legsikeresebb
munkáim a faintarziák voltak, melyekből egy példány még megtalálható az iskola
falán.
Középiskolában Borbás György irányításával folytattam a megkezdett munkát,
valamint Szabolcs Péter szobrász szakkörében is tevékenykedtem. Barátommal
képregény sorozatokat készítettünk az iskola életét feldolgozva a diáktársak nagy
megelégedettségére és kiváltva a tanári kar döbbenetét. Ez idő tájt kezdtem el
fényképezéssel foglalkozni, a képeket saját laborunkban dolgoztam fel, majd a
közelmúltban a digitális technikára áttérve folytattam a számomra fontos
benyomások megörökítését. Több pályázaton szerepeltem sikeresen, s e mellett
kiállításokon is részt vettem.
Jelenleg a család és munka mellett sajnos kevés idő jut e tevékenységekre, de az
utóbbiakban a szabadidőm egy részét azért rá tudom fordítani kedvenc
időtöltéseimre, s bizakodva várom az „egyre távolabbi mindenre ráérős” nyugdíjas
éveket.

Dr. Petrányi Katalin
Kecskeméti Járási Ügyészség
Amióta az eszemet tudom, mindig bíbelődtem valamivel. Ez irtó tapintatos
magatartás a szűkebb környezetemet illetően, hiszen sem a gyöngyfűzés, sem a
kötés vagy hímezgetés nem túl hangos otthoni tevékenység. Nem úgy, mint a
zongorázás! Zongorát nem kaptam gyerekkoromban, de gyöngyöket kilószámra –
hálás szüleimtől.
Egy zongorát azóta beszereztem, viszont terveim szerint még sokáig fogok jelenlegi
lakásomban élni, így – a jószomszédi viszony megőrzése érdekében – nem tragikus
klimpírozással szórakoztatom közönségemet, hanem magam, családom és barátaim
örömére továbbra is rendszeresen mókolok valamivel – stresszoldásképpen. A női
lelkemben megbúvó szarka transzba esik a csillogó divatékszerektől, de valahogy a
bolti darabok egyikéből ez hiányzott, a másikon meg az volt felesleges, így hát
leginkább magam készítem el a hétköznapokban viselt kiegészítőimet. Ennek során
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számos módszert kipróbáltam, kezdve a féldrágakő gyöngyök és fémszálak
keresztezésén, a dekupázson és gyurmázáson át a reciklálásig.
Az utóbbi időben – ex-néptáncosként – ismét a népművészet felé fordultam,
„kincses ládám” számos matyó és kalocsai motívumot rejt – ez utóbbiakban
szívesen ötvöztem a bizsuk iránti rajongásomat másik szenvedélyemmel, a
hímzéssel, melyet családom nőtagjai tanítgattak nekem még zsenge ifjúkoromban.
Természetesen számos alkalommal futok zátonyra egy-egy új próbálkozásnál, majd
hosszasan tűnődöm: ugyan mire gondolhatott a szerző, amikor a kókuszhéjdarabot
selyemszalaggal tekerte át és fűzte amorf kígyóvá?, de nem tántorodom el, hisz
büszkeséggel tölt el, amikor a kolléganők elismerő pillantásokkal szemlélik legújabb
műveimet, és sóvárogva megjegyzik, hogy vészesen közeleg a szülinapjuk...

Dr. Pocsai Edit
Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség
Gobelin és vert csipke: mindkettő időt, türelmet és figyelmet igénylő alkotófolyamat
eredménye.
Gyakran az idő, türelem és figyelem szorításában élünk, máskor pedig épp ahhoz
segítenek, hogy az adott minták, motívumok könnyed és lehelet finom képként,
csipkeként kerüljenek ki kezünk alól.
Amíg készülnek megtanuljuk tisztelni az időt, türelemmel várunk a végeredményre
és minden egyes apró öltésnek, orsón lévő szálnak figyelmet szentelünk.
Aztán az elkészült gobelin és csipke az alkotás folyamatában összegyűlt örömünket
vetíti másokra: arra, aki ajándékba kapja, vagy arra, aki egyszerűen csak
szemlélőként tekint rájuk.
Ennek az örömnek a megosztására kezdtem el 8 évvel ezelőtt tűgobelint varrni,
elsősorban virágcsendéleteket, a digitális fényképek révén pedig a tájképfotókat
"varrom át" textilképpé.
A kézimunka minden technikája érdekel.
5 éve Debrecenben találkoztam a vert csipke művészetét velem megismertető és
azóta is mesteremnek számító Kiss Mihályné Magdi nénivel.
A vert csipke bonyolultabb technikája miatt nagyobb kihívást jelent számomra, de
épp nehézsége vonzza érdeklődésemet.
A csipkekészítők hitvallásával ajánlom minden kedves érdeklődő figyelmébe
munkáimat:
"A csipke a textilkézművesség királynője, mindig szolgál, mert szépségével
megmutatja a dolgos kezek ügyességét és a készítők kitartó türelmét."
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Dr. Sztrikinácz Nóra
Miskolci Nyomozó Ügyészség
6 évvel ezelőtt kezdtem festeni. Soha nem tanultam,autodidakta módon sajátítottam
el a festészet alapjait. Spontán festek,ritkán tervezem vagy rajzolom meg előre a
képet. Művészakril festékkel dolgozom,vászonra. A festés számomra a legjobb
stresszoldó, az önkifejezés módja.

Tóth Magdolna
Berettyóújfalui Járási Ügyészség
Gyermekkoromban sokat nézegettem egy 8-10 m tűgobelint, ami egy „Vizimalmot”
ábrázol és a XIX. Század végéről származik.
Édesanyám mesélte, hogy ahol felnőtt ott volt a Weincheim kastély és ez onnan
származik. Milyen szép képek és bútorkárpitok voltak.
Az 1990-es évek végén megjelent az előnyomott minta kiskereskedésekben. Én
2002-ben kezdtem édesanyám biztatására, aki előnyomott mintákat varrt és láttam,
hogy milyen szépek.
De nekem sokkal jobban tetszett az egyedi vagy amiből csak 1-2 darab van. Így
elkezdtem olyan mintákat keresni, de sajnos olyat nem leltem.
Ezért a leszámolós képeket próbáltam meg és nagyon megtetszett egyedisége,
szívesen készítek én is saját mintákat ma már.
Megfogott benne a gobelin festőisége, mert sajnos a festészethez nincs tehetségem.
Igaz a gobelint régen emlegették tűfestészetnek is.
Ha belegondolok, tényleg olyan, mint a festészet, mert ahogy haladok a varrással
úgy alakulnak, finomodnak a formák.

Vörösné Nagy Veronika
Legfőbb Ügyészség
Apai nagyapám és édesapám ihletésére lettem én is lelkes amatőr fotós. 2001-ben
kezdtem komolyabban a fényképezéssel foglalkozni. Részt vettem Stalter György
fotóművész "Művészet és Mesterség" tanfolyamán, természetfotózást pedig Zsila
Sándor és Korbely Attila fotóművészektől tanultam. Több társammal együtt közös
kiállításunk volt a Marczibányi téri Művelődési Központban és a Vista Galériában.
Néhány év után - a gyermekvállalással - az alkotás más területei felé fordultam
(jelenleg elsősorban textillel kézműveskedem); de ismét tervezem elmélyedni ebben
a szép és feltöltődést jelentő hobbiban.
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