
 

 

 

A 2013. évi Kozma Sándor tudományos pályázat 

 díjazottjai 

 

 

2013-ban a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő 

pályázók részesültek elismerésben: 

 

 

Büntetőjogi témakörben általános tagozaton 
 

I. díj (150.000 Ft) 

Dr. Ott István 

főhadnagy 

budapesti nyomozó ügyészségi vezető ügyész 

 

„A jogos védelem a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben” 

című pályamunkájáért, 

 

 

II. díj (100.000 Ft) 

Dr. Kurucz Ágota 

Pest megyei főügyészségi ügyész 

 

„A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények megváltozott szabályai a  

Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben, az ezekkel kapcsolatos  

jogértelmezési kérdések” 

című pályamunkájáért, 

 

 

III. díj (80.000 Ft) 

Steigler Lászlóné dr. Rédei Rita   

Bács-Kiskun megyei főügyészségi csoportvezető ügyész 

 

„A bűncselekményből eredő vagyoni előny elvonásának anyagi és eljárásjogi eszközei” 

című pályamunkájáért. 

 

 

 

Büntetőjogi témakörben ifjúsági tagozaton 
 

I. díj (150.000 Ft) 

Dr.  Zsadányi Ildikó Ágnes  

mátészalkai járási ügyészségi alügyész 

 

 „’Gyermekbarát igazságszolgáltatás’ – magyar jogi szabályozás  

a nemzetközi egyezmények tükrében” 

című pályamunkájáért, 
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II. díj (100.000 Ft) 

Dr. Imre Péter  

balassagyarmati járási ügyészségi fogalmazó 

 

„A jogos védelem a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben” 

című pályamunkájáért, 

 

 

III. díj (80.000 Ft) 

Dr. Neparáczki Anna Viktória 

budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi fogalmazó 

 

 „A terrorista csoport fogalma, rendszerbeli helye és szerepe a Büntető Törvénykönyvben” 

című pályamunkájáért, 

 

 

Különdíj (60.000 Ft) 

Dr. Antali Dániel Gábor 

békéscsabai járási ügyészségi fogalmazó 

 

 „’Lehet’ és ’kell’ büntetőeljárás jogunkban, avagy a büntető igazságszolgáltatás 

gyorsításának további lehetőségei” 

című pályamunkájáért. 

 

 

 

Büntetőjogi témakörben joghallgatói tagozaton 
 

I. díj (150.000 Ft) 

Papp Zsanett Diána 

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának hallgatója 

 

 „Offshore: Legális és illegális lehetőségek tárháza?” 

című pályamunkájáért, 

 

 

II. díj (100.000 Ft) 

Varga Ramóna 

a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója 

 

„A jogos védelem dogmatikai és gyakorlati megítélése, különös tekintettel  

az új Btk. rendelkezéseire” 

című pályamunkájáért, 
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III. díj (80.000 Ft) 

Nagy Éva 

a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója 

 

„Változások a gazdasági büntetőjogban; a 2012. évi C. törvény szerkezeti és 

 tartalmi újításai” 

című pályamunkájáért, 

 

 

III. díj (80.000 Ft) 

Nemes András  

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója 

 

„A zsúfoltság hatása a magyar fogvatartottak körülményeire” 

című pályamunkájáért. 

 

 

 

Büntetőjogon kívüli témakörben általános tagozaton 
 

(Arra alkalmas pályamű hiányában senki sem részesült díjazásban.) 

 

 

 

Büntetőjogon kívüli témakörben ifjúsági tagozaton 
 

(I. díj nem került kiosztásra.) 

 

 

II. díj (100.000 Ft) 

Dr. Keller Ágnes  

a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Ügyészség fogalmazója 

 „A külföldi tulajdonba került magyar termőföld tulajdonjogának visszaszerzésére irányuló 

ügyészi intézkedési lehetőségek” 

című pályamunkájáért, 

 

 

(III. díj nem került kiosztásra.) 
 

 

 

Büntetőjogon kívüli témakörben joghallgatói tagozaton 
 

(I., II. és III. díj nem került kiosztásra.) 
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Dicséret (50.000 Ft) 

Váradi Tibor  

a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója 

 

„Az ügyészi keresetindítás gyakorlata fogyasztóvédelmi ügyekben” 

című pályamunkájáért. 

 

 

Ügyészek Országos Egyesülete Különdíj (60.000 Ft) 

Dr. Lőrinczy Judit 

pécsi járási ügyészségi ügyész 

 

„A családon (kapcsolaton) belüli erőszak hálójában - gondolatok az önálló tényállásról és a 

cselekvés lehetséges irányairól” 

című pályamunkájáért. 


