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Tudományos minősítés: 

PhD (Doctor of Philosophy) tudományos fokozat summa cum laude minősítéssel ,Pécsi 

Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola, 2012. június 19., tudományos 

dolgozat címe: Az emberkereskedelem, mint a szervezett bűnözés megjelenési formája„ 

 

Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 

 jogász, egyetem, kar, helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, diploma minősítése, 

megszerzésének éve: cum laude, 1981. március 28.  

 jogi szakvizsga minősítése, megszerzésének éve: 1984. április 19.  

 másod-diploma: gazdasági büntető szakjogász, egyetem/főiskola, kar, 

helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet, 

Budapest, diploma minősítése, megszerzésének éve: kiváló (5), 2001. 

december 12.  

 

Munkahely, beosztás: Alkotmánybíróság, alkotmánybíró, 2014.11.15.- 

 

Beosztások: 

 bírósági fogalmazó – Szentendrei Városi Bíróság 1981. április 1. – 1982. 

december 31.  

 bírósági fogalmazó – Pesti Központi Kerületi Bíróság 1983. január 1. – 

1984. április 30.  

 bírósági titkár – Pesti Központi Kerületi Bíróság 1984. május 1. – 1984. 

június 30.  

 bíró – Pesti Központi Kerületi Bíróság 1984. július 1. – 1992. augusztus 31.  

 bíró – Budakörnyéki Bíróság 1992. szeptember 1. – 1993. február 14.  

 bírósági elnökhelyettes – Budakörnyéki Bíróság 1993. február 15. – 1994. 

január 31.  

 bírósági elnök – Budakörnyéki Bíróság 1994. február 1. – 1999. október 

31.  

 büntető kollégiumvezető – Pest Megyei Bíróság 1999. november 1. – 

2003. március 31.  

 büntető kollégiumvezető – Fővárosi Ítélőtábla 2003. április 1. – 2014. 

november 14.-ig, bíró, büntető ügyszak, 

 

Szakmai tevékenységek, tagságok:  

 a BÜSZ Vizsga Bizottság tagja, Pest Megyei Bíróság, (1996-2003)  

 fogalmazók képzése, vizsgáztatása, Pest Megyei Bíróság, (1996-2003); 

Fővárosi Ítélőtáblán 2003. évtől jelenleg is  

Személyes adatok: 
Név: Dr. Czine Ágnes 

E-mail: czine.agnes@kre.hu 



 a Magyar Jogászegylet Pest Megyei Szervezetének vezetőségi tagja, 

(1998-2004)  

 a Bírói Tanács tagja, Pest Megyei Bíróság, (2003. évig)  

 az Igazságügyi Minisztérium Jogi Szakvizsga Bizottságának a tagja, 2003. 

évtől jelenleg is 

 fogalmazók versenyvizsgáztatása a Magyar Igazságügyi Akadémián 

2010. évtől jelenleg is 

 záróvizsga-bizottsági tag a Pázmány Péter Katolikus, a Károli Gáspár 

Református, valamint a Szegedi József Attila Egyetem Jog- és 

Államtudományi Karán, 2005. évtől 

 nemzeti trénerbíróként uniós képzésben való részvétel, szervező: 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, (1999-2004) a 

jogharmonizációs folyamat figyelemmel kísérése 

 

 az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének elnöke 2006. évtől jelenleg is 

(2016. évben lett újraválasztva) 

 a Bírósági Határozatok szerkesztője, (2003 - 2009)  

 az Ítélőtáblai Határozatok szerkesztője 2004. évtől  

 a Magyar Büntetőjogi Társaság tagja  

 a Szervezett Bűnözés Elleni Hatékonyabb Fellépésért Egyesület tagja 

2005.év 

Nemzetközi Szervezetekben való részvétel 

Alkotmánybíróvá történő választásáig az Európai Igazságügyi Hálózat 

(European Judicial Network) kinevezett magyarországi kontaktpontja 

A CEPEJ -The European Commission for the Efficiency of Justice- 

magyarországi képviselője  

 

Egyéb szakmai tevékenység:  

Az elmúlt 20 évben a büntető anyagi- és eljárásjogi és büntetés-végrehajtási és számos 

háttérjogszabály véleményezésében való részvétel 

A Kúria 3 jogelemző csoportjában való részvétel 

 

Egyetemi Oktatói tevékenység, előadások: 

 a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának 

Deák Ferenc Továbbképző Intézetében, a másoddiplomás képzés 

keretében, Kriminalisztikai és Jogi szakokleveles közgazdász képzés 

keretében büntető anyagi és eljárásjog oktatása, (2003. évtől)  

 a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 

nappali tagozatos, valamint levelezős hallgatók részére büntető 

eljárásjog tantárgy előadója, tantárgyjegyző, valamint szeminárium 

anyagi és eljárásjogból, rendszeresen tárgyaláslátogatásokat szervez a 

hallgatók részére a Fővárosi Törvényszéken, a Pesti Központi Kerületi 

Bíróságon, a büntető eljárásjogi tantárgy keretében rendszeresen 

perszimulációs tárgyalást rendez a hallgatók részére 

 

 Nyelvismeret:  

 német, államilag elismert, középfokú C-típusú nyelvvizsga, 2000. 

október 26.  

 angol, államilag elismert, alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga, 2012. 

május 9.  



 

Számítástechnikai ismeret: 

 számítógép-kezelő alapfokú: 1997. június 27.  

 ECDL – 151 628, 2006. április 12.  

 

Külföldi tanulmányutak, konferenciák (helyszín, időpont, szervező, téma): 

 Svájc (Lugano, Locarno, Bellinzona), 1993. június, szervező: a Magyar 

és a Svájci Igazságügyi Minisztérium, egyhetes tanulmányút a szervezett 

bűnözés témakörében  

 Svájc, 1994. május, szervező: a Magyar és a Svájci Igazságügyi 

Minisztérium, 3 hetes tanulmányút a svájci igazságszolgáltatási rendszer 

tanulmányozása, a svájci gazdasági bűncselekmények, korrupció, 

szervezett bűnözés témakörében, tárgyalások hallgatása (Laufen)  

 Bischofsgrün (Németország), 1995. július, szervező: a Bajor és a Magyar 

Igazságügyi Minisztérium, I. bajor – magyar igazságügyi találkozó, téma: 

A szervezett bűnözés elméleti és gyakorlati kérdései, a szervezett 

bűnözés elleni hatékony fellépés  

 Trier, 1997. június 30. - július 5., szervező: Német Bíróakadémia, téma: 

Täter-Opfer-Ausgleich (TOA) Tettes-Sértett-Kiegyezés projekt 

Németországban  

 Wustrau, 1998. szeptember hó 20-26., szervező: Német Bíróakadémia, 

német bírákkal egy hetes tanfolyam, téma: A német gazdasági 

bűncselekmények gyakorlati kérdései  

 Bonn, Frankfurt, Mainz, 2000. október 22. - november 11., 3 hetes 

hospitációs képzés, szervező: Deutsche Stiftung für internationale 

rechtliche Zusammenarbeit (Német Alapítvány a Nemzetközi Jogi 

Együttműködésért szervezésében) téma: A szervezett bűnözés, korrupció, 

videokonferencia a bíróságok mindennapok gyakorlatában  

 Erfurt, 2002. november 4.-9., téma: Tettes – Sértett – Kiegyezés vagyis a 

mediáció tanulmányozása az erfurti bíróságon, a fiatalkorúak elleni 

büntetőeljárás sajátosságai, a fiatalkorúak fogva tartásának speciális 

szabályai (Jena, Weimar)  

 Dubrovnik, 2002. december, Nemzetközi konferencia, szervező: Német 

Alapítvány a Nemzetközi Jogi Együttműködésért, 

  előadás tartása német nyelven, címe: A bírósági ügyintéző feladat és 

hatásköre a magyar polgári és büntetőlejárásban, a konferencia témája: 

A jogállam és az állampolgár - A modern igazságszolgáltatás 

követelményei  

 Trier, 2003. május 15.-17., nemzetközi konferencia, szervező: ERA 

(Europäische Rechtsakademie), téma: Az európai elfogatóparancsot 

létrehozó kerethatározat  

 Wels, 2003. május, osztrák bírói hét, téma: Az új osztrák büntetőeljárási 

törvény vitája a hatálybalépés előtt, a büntető ítélkezésben az emberi 

jogok megjelenése  

 Párizs, 2003. november 12.-14., nemzetközi konferencia, szervező: ERA 

a Taiex és a párizsi fellebbviteli bíróság a francia Bíróképző Akadémia és 

az Európai Igazságügyi képzési hálózat Grotius program keretében, 

téma: A kiadatás és az európai elfogatóparancs  

 Berlin, 2004. július 19. - augusztus 11., hospitációs képzés a Phare 

Twinning program keretében meghirdetett és elnyert pályázat 

eredményeként, téma: a német büntetőeljárás rendszere, ügyészségen, 

bíróságon a szervezett bűnözés témaköre, a bíróságok kapcsolata a 

sajtóval, bírósági sajtóközpont, tárgyaláshallgatás, külföldi ítélet 



érvényének elismerése, a szervezett bűnözés elleni küzdelem során 

létrehozott EJN összekötőinek munkája a berlini Elßholzstraß-i 

Főügyészségen  

 Trier, 2006. október, nemzetközi konferencia, szervező: ERA, téma: A 

diszkrimináció elleni harc  

 Berlin, 2007. február 20-22., nemzetközi konferencia J. Costa (Emberi 

Jogok Európai Bíróságának akkori  elnöke) és Franco Frattini 

részvételével, szervező: a Német Szövetségi Igazságügyi Minisztérium és 

az ERA, téma: A büntetőeljárási alapjogok érvényesülése az európai unió 

országaiban figyelemmel a kerethatározat-tervezetre  

 Trier, 2008. október, konferencia, szervező: Az Európai Jogakadémia 

(ERA), téma: Az európai elfogatóparancs és a kiadatás  

 Dijon, 2011. október, Európai Fellebbviteli Bíróságok Konferenciája, 

téma: Az információs és a kommunikációs társadalom vívmányainak, 

vagyis az elektronikus ügyintézés megjelenése az 

igazságszolgáltatásban a bíróságokon  

 Trier, 2012. június 4-5., Európai Jogakadémia (ERA), téma: Uniós 

antidiszkriminációs jog érvényesülése az igazságszolgáltatásban  

 Málta, 2012. szeptember 26-28., a CEPEJ (Commission for the Efficiency 

of Justice) konferenciája  

 Strasbourg, 2012. október 9-10., az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat 

(EJTN) szemináriuma, témák: Az Emberi Jogok Európai Bíróságán a 

panaszok befogadásának tendenciáját és különösen az Egyezmény 6. 

Cikkét érintő legújabb esetjogi gyakorlata  

 Varsó, 2012. október 24-26., konferencia az Európai Unió fellebbviteli 

bíróságainak részvételével, témák: Az uniós jogalkalmazás kérdései, a 

nemzeti bíróságok és az Alkotmánybíróságok kapcsolatának 

kérdésköre, a bírói munkát segítő „segítők” feladatai és kompetenciája  

 Frankfurt, 2013. szeptember 17. – október 1., Európai Igazságügyi 

Képzési Hálózat (EJTN) hospitációs képzése , a frankfurti fellebbviteli 

bíróságon,kutatás: a kényszerintézkedések  német bírói gyakorlata  

 Strasbourg, 2013. szeptember 26., CEPEJ konferenciája, téma: „A 28 

európai uniós ország bírósági eljárására vonatkozó, az eljárás 

időtartamát és a jogorvoslatot is érintő adatok analizálása”  

 Pamplona, 2013. október 16-18., Európai Fellebbviteli Bíróságok 

Elnökeinek konferenciája, téma: A bíróságok pénzügyi finanszírozás és 

igazgatása , a hatékony igazságszolgáltatás feltételeinek a 

megteremtése, az lapjogok érvényesülése a tárgyalóteremben 

 Saalfelden, 2014. május 19-23., az Osztrák Igazságügyi Minisztérium 

szemináriuma, téma: „Büntetőtörvénykönyv 2015-ös reformjai és a 

végrehajtási intézkedések”  

 Athén, 2014. június 23-25., az Európai Igazságügyi Hálózat (EJN) 42. 

plenáris ülése, fő témák: „A tagállamok nemzeti jogának mélyrehatóbb 

megismerésére való törekvés az európai elfogatóparancs gyakorlati 

implementációjára fókuszálva”, „A nemzeti kontaktpontok munkája 

során jelentkező nehézségek, problémák feltárása”  

2014. szeptember Bécs, EJN (European Justice Network) konferencián részvétel  

2015. május 20-22., Törökország, Antalya: 18. Nemzetközi Bírói Konferencia, téma: A 

nemzetközi jog szerepe, a nemzeti jogrendszerekben. A bírói függetlenség és külső befolyás. 

A terrorizmus elleni globális harc és a jog uralma.  

2015. szeptember, Finnország, Turku: Az Európai Unió Fellebbviteli Bíróságai Elnökeinek IV. 

konferenciája, témája: A bíróságok szerepe egy változó világban, előadás angol nyelven:,,A 

fellebbviteli bíróságok szerepe és jövője”. 



 

2016. január 29., Strasbourg, Az Alkotmánybíróság képviseletében részvétel az Emberi Jogok 

Európai Bírósága által szervezett évadnyitó konferencián (Opening of the Judicial Year 2016) 

 

2016. május 18-21., Washington, meghívás alapján részvétel a 19. Nemzetközi Igazságügyi 

Konferencián (19th International Judicial Conference), megtárgyalt főbb témakörök: a civil 

társadalom korrupció leküzdésében betöltött szerepe, a bíróságokra gyakorolt helytelen 

befolyás és a bírói függetlenség előmozdítása, a független bíróság alapvető szerkezeti 

elemei, beleértve az anyagi, politikai és szervezésbeli sajátosságokat, a növekvő ügyterhet és 

a hatékonyságnövelés módját, a kisebbségi jogok eredete, a kisebbségi jogok védelme 

érdekében a politikai és bírósági eljárás közötti kapcsolat, transzparencia és bírói etika, bírói 

etikai kódexek 

2016. október 20-21., Bécs, a magyar Alkotmánybíróság delegációjának látogatása a bécsi 

Alkotmánybíróságon, a delegáció tagjaként részvétel a bilaterális megbeszélésen 

 

2017. május 17-19., Párizs, 20th Annual International Judicial Conference 

részvétel a 20. Nemzetközi Bírói Konferencián 

 

2017. szeptember 11-14.: 4th Congress of the World Conference on Constitutional Justice" 

Alkotmányjogi Világkonferencia IV. Kongresszusán részvétel Vilniusban 

 

Belföldi konferenciák, szemináriumok:  

Az elmúlt 20 évben számos szakmai előadás tartása magyar és német nyelven a magyar és 

trieri Bíróakadémián is, Dubrovnikban, Berlinben is nemzetközi konferenciákon, az Országos 

Igazságszolgáltatási Hivatal szervezésében és később a Magyar Bíróképző Akadémia által 

szervezett és más szakmai rendezvényeken büntető anyagi – és eljárásjogi, valamint uniós jogi 

témakörökben. 

 

Belföldön tartott előadások közül néhány: 

 Pécsi Egyetem Állam –és Jogtudományi Kar, 2002., téma: A pénzmosás 

fogalma és feltűnése a bírói gyakorlatban  

 Győr, 2005. október 13., szervező:II. Bajor- Magyar Igazságügyi 

találkozó, téma: Alternatív büntetések a magyar bírói gyakorlatban 

Magyar-bajor bűnügyi, igazságszolgáltatási együttműködés  

 Magyar Bíróképző Akadémia, 2007. március 1., téma: A büntetőeljárási 

törvény legújabb rendelkezései  

 Magyar Bíróképző Akadémia, 2007. május 30., téma: Az előzetes 

döntéshozatali eljárás gyakorlati kérdései  

 Magyar Jogászegylet, Szeged, 2007. október 12., téma: A külföldi ítélet 

érvényének elismerése  

 Magyar Bíróképző Akadémia (kollégiumvezetők országos értekezlete), 

2009. május 12., téma: Az emberi jogok Európai Bíróságának 

legfontosabb magyar határozatai  

 Budapesti Corvinus Egyetem, 2010. április. 28., téma: A DNS, mint 

bizonyíték  

 Tizedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi, 2010. június 10., téma: 

Bűnügyi Együttműködés a Lisszaboni Szerződés után,  

 Országos Ügyvédi Kamara, Budapest, 2010. november 29., téma: A Btk. 

és a Be. legfontosabb változásai  

 Magyar Bíróképző Akadémia, 2010. december 8., téma: A bíróságok 

tekintélyének védelme Európa néhány országában  

 Magyar Bíróképző Akadémia, 2011. február 2., téma: A Btk. 

szankciórendszere  

 Az 50 éves Bűnügyi Szakértői és Kutató Intézet konferencia, Budapest, 

Dunapalota, 2011. november 16., téma: A szakértés szerepe a bírói 

gyakorlatban  



 Nógrád Megyei Büntető Kollégium, 2011. május 23., regionális kollégiumi 

ülés (Heves, Nógrád, Fejér, Főváros részvételével), téma: A strasbourgi 

Emberi Jogi Bíróság gyakorlatának megjelenése a magyar 

büntetőeljárásban  

 Kúria, Országos Bírósági Hivatal, 2012. szeptember 6-7., „A 

büntetőeljárás megújítása” című konferencia, téma: EU konform 

szabályozás a büntetőeljárásban  

 Büntető Kollégiumvezetők Országos Értekezlete, 2012. november 21-23., 

téma: A tisztességes eljárás a magyar büntetőeljárásban  

 Budapesti Ügyvédi Kamara, 2013. március 25., téma: A 

szankciórendszer (új Btk.)  

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2013. április 4., téma: A köznyugalom 

és közbizalom elleni bűncselekmények változásai  

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2013. április 15., téma: A hatályon kívül 

helyezett ügyek gyakorlata  

 Székesfehérvári Törvényszék Büntető Kollégiuma, 2013. június 26., téma: 

A tisztességes eljárás a büntető eljárásban  

 Fővárosi Ítélőtábla, tudományos, nemzetközi  konferencia, 2013. 

szeptember 16.: A magyar és az osztrák fellebbviteli bíróságok eljárása 

200 évvel ezelőtt és ma (jogtörténeti előadás) 

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2013. október 24., téma: Az előzetes 

döntéshozatali eljárás kérdései büntető ügyszakban  

 Budapest Környéki Törvényszék Büntető Kollégiuma, 2013. december 9., 

téma: A hatályon kívül helyezés gyakorlata a törvényszékeken  

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2014. február 25., témák (Kisházy 

Gergely pszichológussal): A tisztességes eljárás, Tárgyalásvezetés, 

tárgyalási jelenlét, bírói tekintély a tárgyalóban, stressz tűrő képesség, a 

bíró, mint közszereplő  

 Balassagyarmati Törvényszék Büntető Kollégiuma, 2014. április 7., téma: 

A tisztességes eljárás követelményei az Emberi Jogok Európai Bírósága 

döntéseinek tükrében  

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2014. május 26-27., téma: A Btk. 2. § 

alkalmazása körében felmerülő kérdések  

 Magyar Igazságügyi Akadémia, 2014. július 16-17., „Három ET irányelv: 

a tolmácsoláshoz való jog, a tájékoztatáshoz való jog és a védőhöz való 

jog” című képzés, témák: Az anyanyelvhasználat joga a hatályos 

büntetőeljárási törvényben, A büntetőeljárás során igénybe vehető 

tolmácsoláshoz és fordításhoz való jog a 201/64/EU irányelv alapján, A 

tájékoztatáshoz való jog a hazai büntetőeljárási jogban és az Emberi 

Jogok Európai Bíróságának esetjogában, A tájékoztatáshoz való jog a 

2012/13/EU irányelv alapján  

 Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel: A Magyar 

Bíróképző Akadémia, valamint az ERA, TAEIX, és a Deutsche Stiftung für 

internationale rechtliche Zusammenarbeit (Német Alapítvány a 

Nemzetközi Jogi Együttműködésért) szervezésében számos büntető 

anyagi és eljárásjogi, valamint közösségi, uniós jogi konferencián , 

Németországban , Svájcban 4 alkalommal egyhónapos, vagy 

háromhetes hospitációs képzésen vettem részt, így a berni, laufeni,zürichi, 

első és másodfokú  bíróságon, ügyészségen, a mainzi és a berlini , 

frankfurti fellebbviteli ügyészségen és bíróságon  

 

2014. november 26., Budapest, Magyar Nyelvstratégiai Intézet által szervezett konferencián 

előadás tartása ,, Lehet-e büntetni a büntetőjog nyelvezetével” címmel 

 

2015. január 30., Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának 

Székháza, Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete által szervezett Jogásznap, 

Szeged, tudományos előadás tartása,,A nyelv szerepe a büntetőjogban“ címmel 



 

2015. április 17., Keszthelyi Járásbíróság, a Zalaegerszegi Törvényszék és az Eisenstadti 

Törvényszék által szervezett osztrák-magyar konferencia, Keszthely, téma: A 

kényszerintézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatok az Emberi Jogok Európai Bírósága 

alapján. 

 

2015. április 23., Károlyi-Csekonics Rezidencia, Budapest, ,,Párbeszéd és Identitás” címmel a 

KIM szervezésében nemzetközi konferencián való részvétel és köszöntő tartása,  

 

2015. szeptember 24. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, a konferencia témája:,, A 

népszavazás szabályozása és gyakorlata Európában és Magyarországon” részvétel 

2015. október 15., Falk1 Rendezvényközpont, Budapest, a Károli Gáspár Református Egyetem 

által szervezett konferencia, téma: ,,Etikus közgazdasági gondolkodás és versenyképesség. 

Etika – Gazdaság - Jog” 

Szekcióvezető, és előadás tartása: ,,Rabszolgasors vagy emberkereskedelem a XXI. 

században?” 

 

2015. október 16. Győri Ítélőtábla, a Győri Ítélőtábla Büntető Kollégiumának ülése, előadás 

tartása Dr. Czine Ágnes: ,,Az alkotmányjogi panasz és a bírói alkotmányossági normakontrol 

kezdeményezése, továbbá szemelvények az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezéséből” 

címmel 

 

2015. október 26., Budapesti Ügyvédi Kamara, Budapest, előadás tartása Dr. Czine Ágnes: Az 

Alkotmánybíróság legújabb, büntetőjog területén hozott közérdekű határozatai, valamint a 

strassbourgi joggyakorlat kevésbé ismert döntései 

 

2015. október 30., Francia Intézet, Budapest, téma: ,,Szólásszabadság és Blaszfémia - 

Határvonalak a különböző kultúrákban” című konferencián való részvétel 

 

2015. november 11., Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest, téma ,,Európai jogi 

szaktanácsadók őszi képzése” című konferencián előadás tartása,, A bírósági ítéletek elleni 

alkotmányjogi panaszok elbírálásnak tapasztalatai” címmel 

 

2015. november 13., Székesfehérvári Törvényszék, Székesfehérvár, a Székesfehérvári 

Törvényszék Büntető és Polgári-Gazdasági-Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiuma által 

szervezett közös kollégiumi ülésen való részvétel és előadás tartása: „Az Alkotmánybíróság 

működése, az alkotmányjogi panasz bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok, és a 

Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságát érintő egyes kérdések” címmel 

 

2015. november 20., Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának 

Székháza, Szeged, előadás tartása: ,, Az alkotmányjogi panaszok szerepe a 

büntetőügyekben” címmel 

 

2015. november 26. Balassagyarmati Törvényszék, a Balassagyarmati Törvényszék Büntető, 

valamint Polgári, Gazdasági, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumainak közös ülése, 

előadás tartása ,,A bírói kezdeményezés és az alkotmányjogi panasz kérdései” 

 

2015. december 2., Kúria – Alkotmánybíróság közös szervezésű konferenciája, Budapest, 

Kúria, előadás tartása: ,, A büntető- anyagi és eljárásjogi- érintettségű határozatok 

ismertetésén keresztül a tapasztalatok leszűrése” címmel  

 

2015. ősze és 2016. március Károli Gáspár Református Egyetem előadás tartása,, Híres 

gyilkosságok tegnap és ma”címmel  

 

2016. március 8-9., Budapest: Az Antall József Tudásközpont által szervezett angol nyelvű 

BDPST konferencián való részvétel, 

 



2016. április 25., Budapest: részvétel az Alaptörvény elfogadásának 5. évfordulója alkalmából 

tartott parlamenti rendezvényen 

 

2016. május 27., Debreceni Ítélőtábla, részvétel az ítélőtáblai kollégiumvezetők 

tanácskozásán 

 

2016. szeptember 23., Balatonalmádi, részvétel a tizenharmadik magyar jogászgyűlésen 

 

2016. október 13., Budapest, Magyarországi Református Egyház, Zsinati díszterem, részvétel a 

,,Protestáns hitfelfogás és az etikus gazdasági és vezetési elméletek” című konferencián 

 

2016. október 25., Budapest, az Országház Főrendiházi terme, részvétel az 1956. október 25-i 

sortűz emlékére rendezett konferencián és az országgyűlés ünnepi ülésén 

 

2016. november 4., Debrecen, Debreceni Tudományegyetem, ,,Kúriai esetek” kerekasztal 

beszélgetés-sorozat második alkalommal megrendezésre kerülő előadásán való részvétel 

 

2016. november 9., Budapest, ELTE, Tudományos Diákköri ülés, Büntetőjogi és büntető 

eljárásjogi kérdések az AB legújabb gyakorlatában címmel előadás tartása 

 

2016. november 10-12., Balatonfüred, részvétel díszvendégként a 28. alkalommal 

megrendezésre kerülő Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon  

 

2016. november 18., Veszprémi Törvényszék előadás tartása „Az alkotmányjogi panaszok az 

AB gyakorlatában és a tisztességes eljárás kérdései” címmel 

 

2016. november 29., Pécs, Pécsi Tudományegyetem, részvétel és előadás tartása ,, A 

büntetőjog lehetséges válaszai a századelő bűnözésének újabb szervezési formáira” 

elnevezésű országos konferencián, az előadás címe: 

,,Az Alkotmánybíróság újabb döntéseinek hatása a büntető jogalkotásra és 

jogalkalmazásra“ 

 

2017. február 3., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, részvétel a ,,Nők a 

jogtudományban” elnevezésű kerekasztal beszélgetésen  

 

2017. február 15-17., Budapest, részvétel a „Preserving Constitutional Identity within the 

Framework of the European Union” elnevezésű, az Alkotmánybíróság által szervezett 

konferencián 

 

2017. február 24. , Szombathely, Vas Megyei Jogászegylet, részvétel és előadás tartása ,,A 

tisztességes eljárás követelményei a büntetőperben” címmel 

 

2017. március 29-30., Miskolc, Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi kar, Országos 

Tudományos Diákköri Konferencia, az Állam-és Jogtudományi Szekcióban bírálóként való 

részvétel 

 

2017. április 10. Budapest, Alkotmánybíróság: Az Alkotmánybíróság , az Igazságügyi 

Minisztérium és a Kúria közös szervezésű konferenciája: Alaptörvény – jogalkotás – bírói 

jogalkalmazás címmel, részvétel és előadás tartása,, Mérlegen a tisztességes büntetőeljárás” 

 

2017. május 12., Debrecen, a Magyar Jogászegylet szervezésében részvétel a konferencián 

és ,,Szerelmi téboly ellen nincs védelem” címmel előadás tartása 

 

2017. május 22., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, „5 éves a Büntető 

Törvénykönyv” című konferencián való részvétel és előadás tartása ,, Szerelmi téboly, a 

büntetőjog védelme nélkül(zaklatás) címmel 

 

http://abintra.ab.intra/pages/onallo_lapok/konferenciak/oet-eves-a-buenteto-toervenykoenyv.php
http://abintra.ab.intra/pages/onallo_lapok/konferenciak/oet-eves-a-buenteto-toervenykoenyv.php


2017. június 19., Budapest, Magyar Igazságügyi Akadémia előadás tartása: ,,A bírói 

kezdeményezések és alkotmányjogi panaszok tapasztalatai” címmel bírósági vezetők 

részére 

 

2017. június 23., Budapest, Alkotmánybíróság, német nyelven előadás tartása a Bécsi 

Tartományi Büntetőbíróság elnöke és bírái részére az Alkotmánybíróság működéséről, 

hatásköreiről az alkotmányjogi panaszok szerepéről 

 

2017. június 26., Budapest, Magyar Igazságügyi Akadémia a bírósági titkárok részére 

szervezett képzés keretében előadás tartása,, A büntető eljárások az alaptörvény tükrében” 

címmel 

 

2017. szeptember 7. Nyíregyháza, a Magyar Jogászegylet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Szervezete által rendezett XX. Nyíregyházi Jogásznapon előadás tartása ,, Az új büntető 

eljárásról” címmel 

 

Nemzeti és nemzetközi konferencia szervezése:  

  

2014. május 12., Budapest ,Magyar Igazságügyi Akadémia, Magyarország uniós tagságának 

10 éve alkalmából szervezett nemzetközi konferencia 

 

2014. szeptember 12., Budapest, Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest, Első regionális 

nemzetközi EJN konferencia, német, osztrák, szlovák, román résztvevőkkel. Téma: Bűnügyi 

együttműködés, európai elfogatóparancs, külföldi ítélet érvényének elismerése, büntetés 

átadása, átvétele, kiadatás 

 

2015. április 16., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, Emberi jogok és 

alkotmányosság elnevezésű konferencia szervezése a Károli Gáspár Református Egyetemmel 

közösen és előadás tartása ,,Az alapjogok érvényesülése a büntetőeljárási jogban, az uniós 

jogalkotás hatása” címmel  

 

2015. október 8.-9. Szegedi Törvényszék, Szeged, az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák 

Egyesülete tudományos konferenciájának szervezője. A konferencián Prof. Dr. Blutman László 

,, Az uniós jog határai: mi tarozik az uniós jog alkalmazási körébe?” címmel, Prof. Dr. Karsai 

Krisztina ,,Európai jog és büntetőjog-alkalmazás” címmel, dr. Nemessányi Zoltán helyettes 

államtitkár ,,Nemzetközi magánjogunk újrakodifikálásnak irányai” címmel tartott előadást. 

 

2016. február 16., Magyar Igazságügyi Akadémia: Dr. Sajó András, a strasbourgi Emberi 

Jogok Európai Bíróságának elnökhelyettese hazai tartózkodásának ideje alatt felkérésemre 

másfél órás előadást tartott az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesületének tagjai részére 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezésének tendenciái címmel. 

2016. június 28., Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem Zsinati Székház, ,,Az új 

büntetőeljárási törvény legfontosabb rendelkezései” címmel konferencia megszervezése a 

Károli Gáspár Református Egyetemmel közösen, a konferencián Dr. Czine Ágnes előadása ,,A 

kényszerintézkedések az új büntetőeljárási törvényben” címmel 

2016. szeptember 22-23., Nyíregyháza, az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete éves 

szakmai konferenciájának megszervezése, előadók meghívása: Prof. Dr. Várnay Ernő 

tanszékvezető egyetemi tanár, Debreceni Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, 

Európa-jogi és Nemzetközi Tanszék, Dr. Jámbor Zsuzsanna osztályvezető, az Európai Bizottság 

Versenyjogi Szekciójának tagja, Dr. Tallódi Zoltán, főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi 

Minisztérium, Nemzetközi Büntetőjogi és Strasbourgi Bírósági Képviseleti Főosztály, Dr. Fehér 

Miklós főosztályvezető, Igazságügyi Minisztérium, Európai Uniós Jogi Főosztály, Dr. Rochlitz 

Zoltán tanácselnök, Szolnoki Törvényszék 

 



2017. október 5-6. Eger, az Európai Jogi Szaktanácsadó Bírák Egyesülete éves szakmai 

konferenciájának megszervezése, a konferencia felkért előadói: Dr. Péterfalvi Attila, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, Dr. Bánáti János, a Magyar 

Ügyvédi Kamara elnöke, Dr. Osztovits András kúriai bíró, koordinátor, Dr. Senyei György 

tanácselnök, Dr. Matusik Tamás csoportvezető bíró.  

 

Szakmai érdeklődés: 

Büntető eljárásjog, kényszerintézkedések, szervezett bűnözés, az emberi jogok, alapjogok 

érvényesülése a nemzeti büntető eljárásjogban, az előzetes döntéshozatali eljárás a büntető 

eljárásban, a tisztességes eljárás érvényesülése, uniós jog fejlődése, bűnügyi jogsegély. 

 

2014. december 15.- címzetes egyetemi tanár –Károli Gáspár Református Egyetem 

2015. szeptember 1. egyetemi docens- Károli Gáspár Református Egyetem 

Legmagasabb igazságügyi kitüntetés: Juhász Andor díj arany fokozat 2011. 

 

A La Femme magazin által szervezett mentor - mentorált program egyik mentora és 

zsűritagja 2016-2017 évben 

2016. február: a Magyar Tudományos Akadémia Állam-és Jogtudományi Bizottsága 

albizottságaként működő Büntetés-végrehajtási Albizottság tagja 

2016. június: Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Büntetőjogi és 

Kriminológiai Kutatóintézet mellett működő Szakmai Kollégium tagja 

2016. december: Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi Tagja 

 

Budapest, 2017. szeptember 7. 

Dr. Czine Ágnes PhD. 

alkotmánybíró 

egyetemi docens 

 


