
 
 
 
 
 SEMMELWEIS  EGYETEM 

 Általános Orvostudományi Kar  

 Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika 
  

 CME 
 FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS  
 
 

 

 
 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: cme.pszichiatria@gmail.com 
Web: http://semmelweis.hu/pszichiatria/oktatas/posztgradualis-kepzes/cme-kepzes/ 

MEGHÍVÓ 
 

FORENZIKUS PSZICHIÁTRIA II. 
- AZ IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTER SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT SZEMPONTJAI 

2022-BEN 
 

2022. október 26., szerda 
du. 14:00-tól, várható befejezés 17:00 után 

 
Kód: SE-TK/2022.II./00217 (OFTEX) – pontszám: 14 

szakorvosok folyamatos továbbképzése (CME) 
 

Rendező: Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájának  
Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoportja és az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet  

 
Szakképesítések, amelyekhez szakma szerinti pontszámként elszámolható: addiktológia, gyermek- 
és ifjúságpszichiátria, neuropszichológiai szakpszichológia, pszichiátria, 
 

Dr. Tar Erika Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat gondnokság alá helyezési 
ügyekben - szakértői szempontok 
 

Dr. Kristóf Andrea Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat egyéb polgári ügyekben (kártérítés 
/sérelemdíj /szülői felügyeleti jog) - szakértői szempontok 
 

Dr. Szemán Felicitász Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat gondnokság alá helyezési és egyéb 
polgári (szülői felügyeleti jog) ügyekben - jogi/bírói szempontok 
 

Dr. Sághy Levente Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat egyéb polgári ügyekben 
(kártérítés/ sérelemdíj/stb) - jogi/bírói szempontok 
 

Dr. Bartók Enikő Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat büntetőügyekben  
- szakértői szempontok 
 

Dr. Györkös Zoltán Igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálat büntetőügyekben  
- bírói/jogi szempontok 
 

Dr. Somogyi Andrea Az igazságügyi pszichiáter szakértői vélemény buktatói (megfogalmazási 
alapismeretek, tapasztalati útmutatók), avagy hogyan kerüljük ki saját 
csapdáinkat? 
 

Dr. Baran Brigitta Vizsga 

 
Tudnivalók lsd. következő oldal 
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Tudnivalók 

 
 
A tanfolyamról hang és képanyag nem készül. 
 
Helyszín: 
1083 Budapest, Balassa u. 6. I. emelet Tanterem 
 
Kezdés: 
du. 13:30-tól lehet beregisztrálni a pultnál, 14:00-tól kezdés 
 
Regisztráció: 
Pontszerzők: OFTEX portálon keresztül 
Érdeklődők: a cme.pszichiatria@gmail.com-ra küldött emailben 
 
Díj: 
A tanfolyam ára 5000.- forint (a befizetés részleteit lsd. OFTEX portál, SE-TK/2022.II/00217 tanfolyam 
adatlapján a „Díja” sorban lévő „Tájékoztató”-ra kattintva) 
 
A tanfolyam díját átutalással kell befizetni. A díjat a Moravcsik Alapítvány számlaszámára kell utalni: 
K&H Bank, 10200902-32710870-00000000, a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a tanfolyam 
OFTEX kódját: 00217 
A számla kiállításához az alábbi adatokat kérjük megküldeni a cme.pszichiatria@gmail.com 
emailcímre:  
- befizető neve és/vagy cég név (cég esetén kérjük a regisztráló nevét is megadni, a számlán 
kötelező szerepeltetnünk a magánszemély nevét), 
- cím, ahová a számlát postázhatjuk 
 
Vizsga:  
Feleletválasztós teszt formájában zajlik. A tesztet a program elején a regisztrációs pultnál, aláírás 
ellenében kapják kézhez. Pontok igazolásának feltétele a tesztvizsga eredményes teljesítése. 
 
 
Várjuk Önöket! 
 
 
 
 

Dr. Baran Brigitta egyetemi docens 
Forenzikus Pszichiátriai Munkacsoport vezető 
 
és 
 
Dr. Kristóf Andrea iü. pszichiáter szakértő 
SE AOK Igazságügyi és Biztosítás-Orvostani Intézet 

 
 

 


