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Napjaink igazságszolgáltatásában, polgári és büntetőügyekben egyre nagyobb igény mutatkozik 

a mediáció módszerére. Ezt az igényt követi a törvényalkotás is, konferenciánk célja bemutatni, 

hogy a jogalkotó akarata miként érvényesül a szakmai gyakorlatban. A református egyház mindig 

szívén viselte a rászorulók támogatását, társadalomba visszasegítését. E munkát is be kívánja 

mutatni a konferencia.  

A minisztérium képviselője, ügyész, mediátor, egyetemi oktató mutatja be előadások és workshop 

révén a helyreállító igazságszolgáltatás, a büntetőügyi és szabálysértési mediáció, a polgári 

mediáció, illetve a büntetésvégrehajtási intézeteken belüli mediációs lehetőségek területét. 

 

A rendezvény előzetes regisztrációhoz kötött. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2017. november 6. (hétfő) napjáig a 

www.kre.hu/mediaciokonf felületen keresztül szíveskedjen jelezni, valamint kiválasztani, 

hogy melyik workshopon kíván részt venni.  

 

A konferenciával kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit a konferencia.ajk@kre.hu 

címre szíveskedjen elküldeni. 

 

http://www.kre.hu/mediaciokonf/
mailto:konferencia.ajk@kre.hu


 

 

PROGRAM 

8.30 Regisztráció  

9.00 Megnyitó - Dr. Törő Csaba, Károli Gáspár Református Egyetem, ÁJK dékán 

9.15 A büntetőjogból átvett teológiai-egyházi fogalmak és azok újraértelmezése a 

segítő rehabilitáló szolgálatokban 

Prof. Dr. Szűcs Ferenc, professor emeritus, KRE HTK 

9.45 A humanitás elve a büntetőjogban 

Prof. Dr. Domokos Andrea, intézetvezető egyetemi tanár, KRE ÁJK 

10.15 A mediáció története 

Dr. Dobrocsi Szilvia, egyetemi docens, KRE ÁJK 

10.45 A közvetítői eljárás szabályainak változása a büntetőeljárási törvény tükrében 

Dr. Németh Zsolt, mb. osztályvezető-helyettes ügyész, Legfőbb Ügyészség, Gyermek- és 

Fiatalkorúak Bűnügyeinek Önálló Osztálya 

 

11.15-12.00 Kávészünet és állófogadás 

 

12.00 A mediáció helye a büntető és a szabálysértési eljárásokban 

Villám Péter, osztályvezető, Pest megyei Kormányhivatal Pártfogó Felügyelői és 

Igazságügyi Osztály 

12.30 A békítő körök lehetősége a büntetőeljárásban 

Dr. Magyar Erika, pártfogó felügyelői szakreferens, mediátor, Igazságügyi Minisztérium, 

Pártfogó Felügyelői Osztály  

 

13.00 Büntetőügyi mediáció a gyakorlatban: Lelki kiengesztelődés és/vagy gazdasági 

alku 

Máté- Borbás Orsolya, pártfogó felügyelő, mediátor, Pest megyei Kormányhivatal, 

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály  

13.30 Közvetítői eljárás, mint eljárást gyorsító eszköz 

Dr. Wiedemann János, egyetemi tanársegéd, KRE ÁJK 

14.00 Zárszó 

14.15–15.45 Workshop 

 

A büntetőügyi mediáció sajátosságai interaktív keretek között workshop 

Hegedűs Ervin, pártfogó felügyelő, mediátor, Pest megyei Kormányhivatal 

Pártfogó Felügyelői és Igazságügyi Osztály 

Mi van a büntetőügy előtt – mediáció és egyéb eszközök a megelőzésben – interaktív 

workshop 

Deák Éva, ügyvezető igazgató, mediátor, Partners Hungary Alapítvány és Mediációs 

Központ 


