
A 2017. évi Kozma Sándor Tudományos Pályázat díjazottai 
 
2017-ben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő 
pályázók részesültek elismerésben: 
 

BÜNTETŐJOGI TÉMAKÖRBEN 
 

Általános tagozaton: 
 

I. díj: 
Nem került kiosztásra. 

 
II. díj: 

Az állatkínzás büntetőjogi megítélése – Észrevételek és ajánlások az állatvédelmi rendszer 
reformjára 

Dr. Perlaky Szilvia budapesti II. és III. kerületi ügyészségi ügyész 
 

III. díj: 
Régi-új szempontok a rablás és a zsarolás elhatárolásához, különös tekintettel a vis absoluta és a 

vis compulsiva fogalmaira 
Dr. Deák Zoltán kecskeméti járási és nyomozó ügyészségi ügyész 

 
 

Ifjúsági tagozaton: 
 

I. díj: 
Az európai bűnügyi együttműködés fejlődése és tendenciái, különös tekintettel a Lisszaboni 

Szerződésre 
Dr. Kis Krisztián salgótarjáni járási és nyomozó ügyészségi alügyész 

 
II. díj: 

Fegyverek közt elnémul a törvény – A büntetőügyek tanúinak védelme az eljárás előtt, alatt és 
után 

Dr. Halmos-Józsa Katalin budapesti XIV. és XVI. kerületi ügyészségi alügyész 
 

III. díj: 
A bíróság elé állítás kontra tárgyalás mellőzése az új Be. tervezetének tükrében 

Dr. Farkas Helga salgótarjáni járási és nyomozó ügyészségi alügyész 
 
 

Joghallgatói tagozaton: 
 

I. díj: 
A mulasztással való elkövetés egyes dogmatikai kérdései 

Gubis Philip, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 
 

II. díj: 
Az indokolási kötelezettség és megsértése a büntetőeljárásban, különös tekintettel a strasbourgi és a 

magyar bírói gyakorlatra 
Iván Károly, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar hallgatója 



 
III. díj: 

Rendőri jelentésben: „Én voltam!” 
Kulcsár Eszter Adrienn, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

 
 

BÜNTETŐJOGON KÍVÜLI TÉMAKÖRBEN 
 

Általános tagozaton: 
 

I. és II. díj: 
Nem került kiosztásra. 

 
III. díj: 

A fogvatartottak vallásgyakorlásának szabályozása a büntetés-végrehajtási jogban, külön 
figyelemmel a börtönpasztoráció létjogosultságára a reintegráció során 
Dr. Csizmár János Borsod-Abaúj-Zemplén megyei főügyészségi ügyész 

 
Dicséret (90 000 Ft pénzjutalommal): 

Míg az erőszak el nem választ – A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, 
avagy egy nemperes eljárás ügyészi feladatai 

Dr. Molnár Mária címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, 
ny. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főügyészségi csoportvezető ügyész 

 
 

Ifjúsági tagozaton: 
 

I. díj: 
Nem került kiosztásra. 

 
II. díj: 

Segítség?! A fiatalkorúak szabadságelvonással járó szankcióinak (re)szocializáló és (re)integráló 
kötelezettsége 

Dr. Brunda Anett budapesti XI. és XXII. kerületi ügyészségi fogalmazó 
 

III. díj: 
Büntetni vagy megjavítani? – A fiatalkorúak szabadságvesztésének és javítóintézeti nevelésének 
összehasonlítása a Bv. kódex szabályozása alapján, különös tekintettel a reintegrációt elősegítő 

eszközökre 
Dr. Kazuska Melinda encsi járási ügyészségi alügyész 

 
 

Joghallgatói tagozaton: 
 

I. díj: 
Mennyit ér a „Bocsánat!”? – avagy sérelemdíj a munkaviszonyban és az ügyészségi szolgálati 

viszonyban 
Kótai Mária, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 

 
 



II. díj: 
A személyes adatok védelméhez fűződő jog és az emberi méltóságból fakadó személyiségi jog 

kapcsolata, avagy az alperesi adatkezelés megítélése, felek általi és bírói minősítése személyiségi 
jog megsértése iránt indított perben 

Balázs Barbara, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar hallgatója 
 

III. díj: 
Nem került kiosztásra. 

 


