
A gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a büntetőeljárás aktuális 

kérdései, bírósági joggyakorlat 

Videókonferencia 
Dr. Molnár Gábor Miklós PhD nyugalmazott kúria bíró, PPKE egyetemi oktató előadásában 

Hiánypótló videó előadásunk bemutatja a gazdasági, pénzügyi bűncselekmények és a 

büntetőeljárás aktuális kérdéseit, bírósági gyakorlattal, jogesetekkel szemléltetve. 

Miben segít a videókonferencia: 

 Vonatkozó jogi szabályozás ismertetése

 Az új Büntetőeljárási törvény

 A könyvelők, könyvvizsgálók és pénzügyi vezetők felelősségi körébe tartozó ügyletek

büntetőjogi aspektusai

 A költségvetést károsító és a gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmények

 Költségvetési csalás, számvitel rendjének megsértése, csődbűncselekmény, fedezetelvonás,

gazdasági titok megsértése

 Nyomozati cselekmények, kényszerintézkedések szabályai

 Követendő magatartás a gyakorlatban, kiemelt kockázatok, prevenciós technikák

 Az információgyűjtés szabályai

 Bírósági gyakorlat, konkrét jogesetek

 Írásbeli konzultációs kérdések

Tartalma: 185 perc videó anyag (két részletben), a fenti tematika szerint, valamint oktatási 

segédanyag prezentáció. 

Előadó(k):  Dr. Molnár Gábor Miklós PhD kúriai bíró, az ELTE Állam- és Jogtudományi 

Karának, valamint a PPKE Jog- és Államtudományi karának oktatója. 26 éves ügyészségi pályafutása 

során 17 évig szolgált legfőbb ügyészségi ügyészként. 2003 januárjától fellebbviteli főügyészként 

létrehozta, majd vezette a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészséget. 2005 januárjától az Igazságügyi 

Minisztérium büntetőjogi és kegyelmi ügyekért felelős főcsoportfőnökeként irányította és képviselte a 

kormányzat büntető anyagi, eljárási és végrehajtási jogi kodifikációs tevékenységét és koordinálta a 

korrupció elleni küzdelemmel kapcsolatos kormányzati feladatokat. Utóbbi feladatkörében képviselte 

Magyarországot a nemzetközi korrupcióellenes testületeknél, így az OECD, valamint az Európa 

Tanács korrupcióellenes munkacsoportja (a GRECO) előtt. Végrehajtotta az ENSZ Korrupcióellenes 

(Meridai) egyezményének ratifikációját és képviselte a magyar küldöttséget az egyezmény 

működtetését beindító bécsi és jordániai konferenciákon. 2007 januárjától a Legfelsőbb Bíróság bírája, 

a Büntető Kollégium tagja.  

Egyetemi jogi végzettsége mellett okleveles jogász-közgazdász, valamint gazdasági büntetőjogi 

szakjogász végzettséggel és Phd. tudományos fokozattal rendelkezik.  

1993 óta oktat az ELTE Büntetőjogi Tanszékén, 2003-tól az ELTE AJK tiszteletbeli tanára. 

A megalakulásától – 1995 óta – működik közre a PPKE JÁK feladatainak az ellátásában, 1996-tól a 

Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék munkájában. 2000 óta címzetes egyetemi 

docens, 2005 óta mestertanár.  

Több évtizedes tudományos és széles körű publikációs tevékenységének kimagasló eredménye a 

Gazdasági bűncselekmények című 2009-ben megjelent monográfiája.  

A Magyar Büntetőjogi Társaság alelnöke. 

Konzultációs lehetőség a képzéshez kapcsolódóan: 

A képzéssel kapcsolatban felmerült konzultációs kérdéseiket e-mailben várjuk: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu e-mail címre.  

A kérdések és válaszok feltöltésre kerülnek a videó konferencia felületére vagy kérés esetén 

megküldésre kerülnek a konzultációt kérő által megadott elektronikus elérhetőségre. 

mailto:jelentkezes@konferenciaszervezo.hu


 

Videókonferencia díja:  21.900,- Ft + ÁFA/fő Alap csomag 4 hét hozzáféréssel 

    31.900,- Ft + ÁFA/fő Extra csomag 12 hét hozzáféréssel 

    ÖRÖKBÉRLET éves tagsággal: INGYENES Bővebben: ITT 

Igazgatási – Hatósági – Jogi Digitális Szakmai Tudástár 

előfizetőknek: INGYENES Bővebben: ITT 

 

3, 5 vagy 10 Online bérleteinkkel akár 30%-ot is megtakaríthat és automatikusan extra hosszú 

(12 hét) hozzáférést kap! Bérlet információk: ITT. 

 

Látogasson el https://konferenciaszervezo.hu/ oldalra, ahol megtekintheti páratlan, 

folyamatosan bővülő szakmai képzési kínálatunkat. 

 

A videókonferencia anyaga (videók, prezentáció) egy internet alapú zárt felületen érhető el. A 

megtekintéshez Önnek internet kapcsolatra van szüksége. A videóképzés teljes anyaga felvétel, nem 

élő konferencia. A videókonferencia teljes anyaga Alap csomag esetén 4 héten át; Extra csomag esetén 

12 héten át korlátlanul elérhető a felhasználó számára. Ez idő alatt Ön korlátlan számban 

megtekintheti a képzést. 

A belépéshez szükséges adatokat a megrendelő lapon megadott e-mail címre juttatjuk el Önnek a 

videó képzés díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül. 

A képzés teljes anyaga szerzői jogvédelem alatt áll. A megvásárolt videókonferencia hozzáférés csak a 

megrendelő által megadott felhasználókat illeti meg. A felhasználó részére megküldött hozzáférési 

kódokkal maximum két eszközről lehet bejelentkezni. A videó, illetve a hozzáférési kódok nem 

másolhatók, nem oszthatók meg és semmilyen egyéb módon nem terjeszthetők. 

  

Megrendelés:   

 Elektronikus regisztrációval a https://konferenciaszervezo.hu/ oldalon közvetlenül, vagy  

 a honlapunkról letölthető jelentkezési lap elküldésével (e-mail: 

jelentkezes@konferenciaszervezo.hu)   

 

A megrendelést e-mailben igazoljuk vissza. A jelentkezés, fizetési kötelezettséget von maga után. 

Kérjük, hogy a részvételi díjat a jelentkezés visszaigazoló mellékleteként küldött díjbekérő alapján, a 

díjbekérő egyedi azonosító számára való hivatkozással utalja. A díjbekérő kiegyenlítését követően 

pénzügyi teljesítést már nem igénylő számlát küldünk.  

 

Elérhetőségeink: 

 

Konferenciaszervező Tudásmenedzsment Kft.  

Telefon: +36 (30) 195 – 2826  

Honlap: https://konferenciaszervezo.hu/  

E-Mail: jelentkezes@konferenciaszervezo.hu 

Székhely / Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Százszorszép utca 7. A. ép.  
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