
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendezők: 
 

Semmelweis Egyetem 
Pszichiátriai és 

Pszichoterápiás Klinika 
Forenzikus Pszichiátriai 

Munkacsoportja 
és a 

Semmelweis Egyetem 
Igazságügyi és Biztosítás-

orvostani Intézete 
 
Előadóink: 
 
Dr. Törő Klára – IBOI igazgató 
Dr. Réthelyi János – SE PPK igazgató 
Dr. Somogyi Andrea – iü. Pszichiáter 
szakértő, Magyar Igazságügyi Szakértői 
Kamara  
Dr. Pásztor Péter – iü. pszichiáter 
szakértő 
Dr. Kristóf Andrea – iü. pszichiáter 
szakértő 
Dr. Németh Rita – iü. pszichológus 
szakértő  
Dr. Szegődi Nóra – iü. pszichiáter 
szakértő  
Dr. Jekkel Éva – iü. pszichológus szakértő 
Dr. Fekete Szabolcs – IMEI orvosigazgató 
Dr. Kovács Ildikó - iü. Pszichiáter szakértő 
Dr. Gazdag Gábor – Jahn Ferenc Kórház 
Pszichiátria Centrum vezető 
Dr. Bernáthné Dr. Kádár Judit – kúriai 
bíró (közigazgatási szakág) 
Dr. Baran Brigitta – iü. pszichiáter 
szakértő 

FORENZIKUS PSZICHIÁTRIA SZAKORVOSI/SZAKÉRTŐI 
ALAPTANFOLYAM 

 
A 2020. novemberi forenzikus pszichiátriai alaptanfolyamunk az általános 
pszichiátriai betegellátás jogszabályoknak megfelelő végzéséhez, a 
bizonyítékokon alapuló igazságügyi pszichiáter szakértői munkához és a 
COVID járvány teremtette körülményekhez történő alkalmazkodáshoz kívánt 
segítséget nyújtani. 
 
A 2021. novemberi forenzikus pszichiátriai alaptanfolyamunk pedig az 
igazságügyi pszichiáter/pszichológus szakértői tevékenység egyes kérdéseit 
járja körül. Előadóink részletezik a szakértői névjegyzékbe bekerülés 
folyamatát, a jelenleg teljesítendő feladatokat, az iü. pszichiáter szakértői 
vélemény tartalmi és formai követelményeit, a szükséges dokumentumok 
beszerzésének lehetőségeit, az iü. pszichiáter szakértői vizsgálat menetét, a 
telekommunikáció igénybevételi lehetőségeit, az iü. pszichológus szakértői 
vizsgálat menetét, illetve szerepét az ún. elmeállapot-megfigyelésben, a 
gyám- és egyéb hivatalok, háziorvosok, BV intézetek szerepét az iü. 
pszichiáter szakértői vélemény kialakításában, az IMEI tevékenységét, az iü. 
pszichiáter szakértő szerepét a nem peres eljárásokban, az Európai 
Pszichiátriai Társaság és az Amerikai Pszichiátriai és Jogi Akadémia iü. 
pszichiáter szakértői vizsgálati protokollját. 
 
Be lehet ma kerülni valahogy az iü. szakértői névjegyzékbe? Milyen 
dokumentumokhoz ragaszkodhat az iü. pszichiáter szakértő véleménye 
kialakításához, és azokat hogyan szerezheti be? Miből áll az iü. pszichiáter 
szakértői vizsgálat, igénybe vehetőek-e a telemedicina eszközei? Mit csinál 
az iü. pszichológus szakértő, mi a szerepe az elmeállapot-megfigyelésekben, 
hogyan erősíti meg, vagy zárja ki a szimulálás lehetőségét? Hogyan 
kapcsolódnak a különféle hivatalok az iü. pszichiáter/pszichológus szakértői 
vizsgálathoz? Mi az IMEI szerepe a büntetőeljárásokban? Mi az iü. pszichiáter 
szakértő szerepe a bírói szemlében? Hazai módszertani levél hiányában 
milyen nemzetközi guideline-okból meríthetünk a hazai jogi környezethez 
adaptálva?  
A fenti és a résztvevők ezekhez kapcsolódó kérdéseire próbálnak a jog és/vagy a 
betegellátás, illetve az igazságügyi szakértés különböző területein tapasztalattal 
rendelkező előadóink válaszolni. 

 

Dátum:  
2021. november 11.–12., 

csütörtök, péntek 

Helyszín:  
ONLINE, (zoom) 

Díja:  
10.000.- forint 

 



Pont: 
szakorvosképzésben 26 akkreditációs pontot ér ezeknek a szakmáknak: 
addiktológia, foglalkozás-orvostan (üzemorvostan), foglalkozás- 
egészségügy, geriátria, gyermek- és ifjúságpszichiátria, háziorvostan, 
igazságügyi elmeorvostan, igazságügyi klinikai pszichológia, igazságügyi 
orvostan, igazságügyi pszichiátria, klinikai szakpszichológus, neurológia, 
neuropszichológiai szakpszichológia, orvosi pszichológia, oxyológia és 
sürgősségi orvostan, pszichiátria, pszichoterápia 
 
Vizsga:  
az OFTEX portálon található saját regisztrációs oldalukon megadott 
emailcímükre küldött linken keresztül, google űrlapon. Az űrlaphoz 
vezető linket a program alatt küldjük ki. Kérjük, frissítsék regisztrációs 
adataikat a portálon! A pontok igazolásának feltétele a tesztvizsga 
teljesítése. 
 
Link a programra:  
zoom linken keresztül, technikai okok miatt várhatóan a program napján 
juttatjuk el Önöknek. 
 
Regisztráció mindkét programunkra:  
pontszerzők: a tanfolyam OFTEX oldalán,  
kódszámok: SE-TK/2021.II/00345 ill. 00350, 
érdeklődők: a cme.pszichiatria@gmail.com-ra küldött emailben. 
 

Befizetés mindkét tanfolyamunkra: 

a november 11-12-i 10.000.- forint,  
a november 13-i  5.000.- forint 
 
amit a Moravcsik Alapítvány (Fnysz: B/2021/000915, adósz.: 19669072-1-42) számlaszámára kell utalni. Kötelesek 

vagyunk erről számlát kiállítani, kérjük, hogy az ehhez szükséges adatokat a cme.pszichiatria@gmail.com 

emailcímre küldjék el: 

 befizető neve és/vagy cég név (cég esetén kérjük az adószámot és a regisztráló nevét is megadni, a 
számlán kötelező szerepeltetnünk a magánszemély nevét), 

 cím, ahová a számlát postázhatjuk,  

 a tanfolyam pontos neve és regisztrációs száma (a november11-12-i: 00345, a november 13-i: 00350) 
Számlaszám: K&H Bank, 10200902-32710870-00000000. 

 

 

Várjuk Önöket szeretettel! 

 

Dr. Baran Brigitta  
SE PPK Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport vezető 

 

 
PROGRAMAJÁNLÓ: 

 
 

November 13-án, szombaton 

„Büntethetőség, 
büntetéskiszabás, 

bűnismétlés kockázata”  

címmel tartunk forenzikus pszichiátria 

témakörében tanfolyamot,  

du. 14:00-tól. 

Akkr.pont: 6 

Előadók:  
 
Dr. Tóth- Szöllősi Veronika – iü. pszichiáter 
szakértő 
Dr. Györkös Zoltán – büntetőbíró 
Dr. Silfen Péter – SE PPK Forenzikus 
Munkacsoport szakértője 
Dr. Baran Brigitta – iü. pszichiáter szakértő 
 
Az előadások után egy diszkusszióval, majd 
vizsgával zárunk kb. 17:00 után. 

 


