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Tájékoztató felhívás 

 

MISZK Kriminalisztikai Szakmai Tagozat 

Kriminalisztikai Szakmai Konferencia 

Budapest, 2017. október 31. 

„KÖZÖSEN AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÉRT, A BŰNÜLDÖZÉSÉRT” 

 

 

Tisztelt szakértő Hölgyek, Urak! 

 

A kriminalisztikai szakmai tagozat nevében tájékoztatni kívánlak Benneteket, hogy szakmai 

konferenciát kívánunk rendezni, melyre ezúton a szervezők nevében meghívunk benneteket. 

A tájékoztatás célja az elsődleges információ szolgáltatás, valamint szakmai előadás megtartá-

sára történő felkérés megtétele. 

A tervezett konferencia a kriminalisztikai területen a második lesz. Az előző szakmai 

konferencia 2015 decemberében került megtartásra, a MISZK, valamint az ORFK Oktatási és 

Kiképző Központ munkatársai szervezésében. A szakmai találkozó rendkívül sikeres volt, 

melyet igazol a 120 fő látogató, a szakma megjelent kiválóságai, valamint a magas színvonalú 

előadások. A megkezdett munkát kívánjuk folytatni a 2017-ben megrendezendő második kri-

minalisztikai konferencián. 

A szakértői konferencia célja, hogy lehetőséget biztosítson a meghívottaknak, iga-

zságügyi szakértőknek, bűnügyi technikai szakembereknek, az oktatásban résztvevő munka-

társaknak, a nyomozóknak arra, hogy a nyomozati munka területén, az igazságügyi szakértői 

munkához kapcsolódóan megismerkedjenek a legújabb információkkal, a különböző szakterü-

letek kérdéseivel.  

A kriminalisztikai szakmai területekhez közvetlenül kapcsolódókon kívül a rendezők 

meg kívánják hívni a rendezvényre más nagyon fontos, meghatározó intézmények, szakmák, 

így az Igazságügy Minisztérium, a bírói testület, valamint az ügyészség tisztelt képviselőit is. 

A szervezők teret kívánnak biztosítani arra, hogy egy szakmai konferencia keretében a 

kriminalisztikai szakértés területén dolgozó szakértők, valamint a kapcsolódó, fontos megha-

tározó szakterületek munkatársai eszmecserét folytassanak azon kérdésekről, melyek maguk-

ba foglalják a szakterület friss kihívásait, valamint lehetőség teremtődjön arra, hogy a kirende-

lő ”felhasználó” megfogalmazza az igazságügyi szakértő felé a gondolatait, elvárásait. 

Az előzetes egyeztetés alapján a konferencia megrendezésére, a szakmai programok 

kialakítására a MISZK, valamint az NSZKK szakemberei vállalkoznak.  

Várjuk a szakmai tagozat tagjainak javaslatait, valamint azon szakértők jelentkezését, akik 

előadást tartanának a szakmai konferencián. 

A szervezők alapvető célja, hogy egy széles réteget megszólító, szakmailag tagolt, sokszínű 

hallgatóságot invitáló, szakmailag kiemelkedő színvonalú konferencia kerüljön megrendezés-

re. 
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Tervezett előadások témái 

 A kriminalisztikai szakértő a bíró, ügyész, nyomózó szemében 

 Új akkreditált kriminalisztikai vizsgálatok  

 Az adatbázis használata a nyomszakértői vizsgálatoknál  

 Fegyverszakértői adatbázis szerepe a kriminalisztikai vizsgálatokban  

 Kriminalisztikai vizsgálatok szerepe az igazságszolgáltatásban  

 Forenzikus szakértői területek  

 Kriminalisztikai szakértői területen a nyom-nyom összehasonlítás eredmé-

nye. 

 Fegyverszakértői szakterület aktuális kérdései 

 Nyomszakértői szakterület aktuális kérdései 

 Írás szakértői szakterület aktuális kérdései 

 Okmány szakértői szakterület aktuális kérdései 

 Daktiloszkópiai szakterület aktuális kérdései 

 

 

Felhívás  

a konferencián történő előadás tartásra 

 

Tisztelt szakértő Hölgyek, Urak nagytisztelettel felhívlak benneteket, hogy a konferen-

cián szíveskedjetek szakmai előadóként részt venni. 

Kérem, hogy aki előadóként megtiszteli a konferenciát, az szíveskedjen jelentkezését 2017. 

szeptember 13-ig megküldeni a luczaypa@gmail.com e-mail címre. 

Kérem, hogy az előadás időtartamát 15 percre szíveskedjetek tervezni. A jelentkezés 

tartalmazza a személyes adatokat (név, szakterület email cím, telefonszám) valamint az 

előadás rövid összefoglalását (kb. egy oldal). 

Nagy örömömre szolgálna, ha minél több előadói jelentkezés, szakmai előadás színesítené, 

emelné a konferencia színvonalát. 

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatosan szolgálhatok bővebb információkkal, akkor 

állok rendelkezésre (06- 20-9-679-837). 

 

Budapest, 2017. július 29. 

Tisztelettel: 

 

                                                                        Luczay-Pénzes Attila igazságügyi szakértő sk. 
                                                                              Magyar Igazságügyi szakértői Kamara 

                                                                                             Kriminalisztikai Szakmai Tagozat 

                                                                                                                     Elnöke 

mailto:miszk@miszk.hu
mailto:luczaypa@gmail.com

