16:00
KÖSZÖNTŐ
Prof. Dr. Borhy László akadémikus, rektor (ELTE)

/ÖNVÉDELMI KÉPZÉS
HALLGATÓKNAK

ELTE SPORTIRODA

16:20
JOGOS VÉDELEM A MAGYAR BÜNTETŐJOGBAN
Dr. Ambrus István (ELTE)
16:35
AZ ERŐSZAKOS BŰNÖZÉS FŐBB
KRIMINOLÓGIAI ISMÉRVEI
Dr. Inzelt Éva (ELTE)

előzetes

2019. FEBRUÁR 26. (KEDD)
16:00 ÓRA – 20:00 ÓRA
ELTE BTK GÓLYAVÁR
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/G.

KÉPZÉSI PROGRAM

A képzés célja, hogy egyetemünk
hallgatóinak biztonságát egyéni
szinten növeljük, valamint
hozzásegítsük őket egy
asszertívabb életmódhoz,
biztonságtudatosság
fokozásához és a vonatkozó
bűnmegelőzési tájékozottsághoz.

16:05
MIT TEHET ÉRTÜNK AZ EGYETEMI OMBUDSMAN
Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán (ELTE)

16:50
SZITUÁCIÓS FIGYELEM SZEREPE A SZEMÉLYES
BIZTONSÁGBAN
Ilyash György (ELTE)
17:00
REÁLIS ÖNVÉDELEM, AVAGY HOGYAN
MŰKÖDÜNK VESZÉLYES HELYZETEKBEN
Kiss Kálmán r. alezredes (BRFK)
18:00
ÖNVÉDELMI KISCSOPORTOS BEMUTATÓK
Élményalapú tanulás: tapasztalatszerzés
(személyes kipróbálás), saját élmény






általános önvédelmi bemutató (BRFK)
karate önvédelmi bemutató (BEAC)
muay thai önvédelmi bemutató (BEAC)
brazil jiu-jitsu önvédelmi bemutató (BEAC)
eséstechnikák bemutató (BEAC)

A KÉPZÉSBEN KÖZREMŰKÖDNEK

PROF. DR. BORHY LÁSZLÓ AKADÉMIKUS, REKTOR (ELTE)
Borhy László régész, történész, ókortörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja. Borhy László a tudomány művelése mellett nagy figyelmet szentel a testedzés fontosságára is.
Fiatal kora óta űz harcművészeteket, jelenleg 2. dan fokozatú aikidós.

DR. POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN ADJUNKTUS PhD
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán az ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszékének egyetemi adjunktusa, kutatási területe az
arányossági mérlegelés az alapjogi ügyekben és a hatalommegosztás új megközelítései. 2008 és 2012 között az
ELTE Bibó István Szakkollégium igazgatója. 2013 és 2018 között a hallgatói ügyek rektori biztosa, ebben a
feladatkörében dolgozta ki a Szakkollégiumi stratégiát, az Erőszak-megelőzési koncepciót és az Egyetemi
ombudsmanról szóló szabályzatot, valamint koordinálta az ezekhez kapcsolódó előkészítési, egyeztetési
folyamatokat.

DR. AMBRUS ISTVÁN ADJUNKTUS PhD
Ambrus István 2009-ben végzett jogászként, PhD fokozatát 2012-ben szerezte. Jelenleg az ELTE-ÁJK
Büntetőjogi Tanszékének adjunktusa és a Kúria Büntető Kollégiumának főtanácsadója, korábban fővárosi
kerületi ügyész. Számos külföldi egyetem vendégelőadója, több mint 70 tudományos közlemény szerzője.

DR. INZELT ÉVA ADJUNKTUS PhD
Inzelt Éva az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékének adjunktusa. Fő kutatási területei a fehérgalléros bűnözés, a
bűnmegelőzés és a mediáció. 2008-2017 között külső szakértőként dolgozott a Belügyminisztérium, Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanácsnál (korábban: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), ahol bűnmegelőzési
pályázatokat bírált és ellenőrzött.

ILYASH GYÖRGY
Ilyash György az ELTE Sportiroda projektvezetője. 2014-ben pályázati források elnyerésével létrehozott projekt
számos programmal/eszközzel támogatja az egyetem hallgatói sportélet fejlesztését.

KISS KÁLMÁN R. ALEZREDES
Kiss Kálmán 1992 szerelt fel a BRFK állományába, mint járőr. 1997-től a Rendőrtiszti Főiskola elvégzését
követően különböző parancsnoki beosztásokban dolgozott. 2011-ben végezte el a Lőkiképzői és
intézkedéstaktikai szakoktatói szaktanfolyamot. 2014. szeptemberétől a BRFK Rendészeti Szervek
Intézkedéstaktikai Osztály vezetője.
Gyermekkora óta foglalkozik harcművészetekkel. Magyarországon a Szilvavirág Imádkozó Sáska Kung Fu stílus
vezető mestere. E mellett szabadidejében sportlövészettel foglalkozik.

RÁNKY MÁRTA EGYETEMI TANÁRSEGÉD
Ránky Márta az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet oktatója. Budapesti Egyetemi Atlétikai
Club (BEAC) Harcművészeti Szakosztályának a vezetője. Az önvédelmi képzésen eséstechnikák bemutatót
irányítja.

NOVÁK DÓRA
Novák Dóra a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) Harcművészeti Szakosztályában dolgozik. Novák Dóra
jelenleg fekete öves, második danos goju-ryu-s karatéka. Az irányzata okinawai goju-ryu és a Magyar Karate
Szakszövetség tagja. Gyerekkorában Kyokushin karatét tanult. Pár éve elindította egy kezdeményezést két
karate társával, melynek keretében utcai önvédelmi képzéseket tartanak, elsősorban nőknek. Az elmúlt két
évben tartottak képzéseket civil szervezeteknél, mozgásstúdiókban, önkormányzati intézményben, iskolákban
és tanodában is.

HORVÁTH JUTKA
Horváth Jutka a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) Harcművészeti Szakosztályában dolgozik. Horváth
Jutka 2000-ben kezdte el karatét tanulni. Jelenleg 3. danos feketeöves karatéka.

SEBŐK MÁTÉ
Sebők Máté nyolc éve a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) muay thai szakági vezetője, a hallgatók
edzéseit már több éve kredites tantárgyként is fel tudják venni. Tizenkét éves korában találta meg a muay thait, de párhuzamosan kyokushin karatézott, profi boxolt, tíz évet capoeirázott és hát évig brazil jiu jitsuzott is,
utóbbit az MMA küzdelem miatt ismételten elkezdte.

BENCE GYÖRGY
Bence György az ELTE PPK sport- és rekreációszervezés szakon végzett, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
(BEAC) brazil jiu-jiitsu szakági vezetője. Több, mint 10 éve sportol, ezen belül a küzdősportok világában
mélyedt el, több sportágat is kipróbálta, aktívan versenyzett karatéban, judóban, birkózásban és brazil jiujitsuban.

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
Az önvédelmi bemutatókon való teljes körű részvételhez kényelmes ruhában érkezzen, tornacipő-jellegű lábbeli optimális lehet. A
résztvevők számának függvényében előfordulhat, hogy nem mindenkire kerül sor az önvédelmi bemutatókon való személyes részvételre,
ebben az esetben kiscsoportos részvétel biztosítva lesz.

