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MEGHÍVÓ 
Hatékony állami válaszok a gyűlölet-bűncselekményekre 
 
A rendezvény időpontja: 2017. november 21. 
A konferencia helyszíne: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
 
Helyszín NKE Ludovika Főépület V. ea. (239) P terem 

9.00 – 9.30  Regisztráció 

9.30 – 9.45 Megnyitó 
Prof. Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Doktori Iskolájának vezetője 

9.45 – 10.45  Mit kérdezhet a rendőr? – adatvédelmi kérdések gyűlölet-bűncselekmények 
tanújának kihallgatásakor 
Dombos Tamás ügyvivő, Háttér Társaság 
Dr. Osztopáni Krisztián vizsgáló, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
Dr. Nyitrai Péter r.alezredes, osztályvezető, ORFK Jogi Főosztály, Normaalkotási 
Osztály  
moderátor: Dr. Pap András László egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar 

10.45 – 11.45 Mik az előítélet indikátorai?  
Szontagh Vera doktoranda, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék 
Dr. Markó Attila r. ezredes, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi 
Főosztály Közterületi és Őrszolgálati Osztály osztályvezetője 
Dr. Tóth Zsanett legfőbb ügyészségi ügyész, Legfőbb Ügyészség 
moderátor: Dr. Héra Gábor, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Doktori Iskola 

11.50 – 13.00 Ebédszünet - helyszíne: Zsibongó 
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Helyszín NKE Oktatási épület O-212-2013 MULTI 
13.00 – 13.50  A gyűlölet-bűncselekmények nyomozásának jellemző hibái a strasbourgi 

sztenderdek alapján  
Dr. Kirs Eszter egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem 
Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar 
Dr. Horváth Péter fellebviteli főügyészhelyettes, Győri Fellebviteli Főügyészség  
Dr. Dénes Veronika bíró, a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírája 
moderátor: Dr. Ivány Borbála ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság 

13.50 – 14.40 A rendőrség alapjogvédelmi kötelezettsége gyűlöletincindensek esetén – a 
„Gyöngyöspata-per” ítélete 
Dr. Szajbély Katalin főosztályvezető helyettes, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala  
Dr. Jovánovics Eszter projektvezető, Társaság a Szabadságjogokért Egyenlőség 
Projekt  
moderátor: Dr. Balogh Lídia, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Jogtudományi Intézete/ Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Doktori Iskola 

14.40 – 14.55 Kávészünet 
14.55 – 15.45 Múlt, jelen és jövő  

– 5 éves a gyűlölet-bűncselekmények elleni rendőrségi szakvonal 
Nagygyőr Csilla r. alezredes, kiemelt főreferens, a gyűlölet-bűncselekmények elleni 
szakvonal országos koordinátora 
Szücsi-Faragó Julianna r. alezredes, a gyűlölet-bűncselekmények elleni szakvonal 
volt országos koordinátora (2014-2015) 
Boross Zsigmond Attila r. alezredes, a gyűlölet-bűncselekmények elleni szakvonal 
volt országos koordinátora (2012-2014)  
Demeter Áron emberi jogi szakértő, Amnesty International Magyarország 
moderál: Prof. Dr. Kozáry Andrea egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar 

15.45 – 16.00  A konferencia zárása 
Prof. Dr. Pap András László egyetemi tanár,  
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Rendészettudományi Kar 
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