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Felsőfokú végzettség: 

o Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Vám- és jövedékigazgatási szakirány 
Oklevél megszerzésének ideje: 2015. június 26. 
Oklevél minősítése: Jeles 

Munkatapasztalat 
o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága 

(2015. július 01. – 2015. október 15.)  
Vámellenőrzési Osztály - Európai Mezőgazdasági Támogatások ellenőrzése  

o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága 
(2015. október 15. – 2017. április 01.)  
Vizsgálati Osztály X. - Pénzügyi nyomozó 

o Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága 
(2017. április 01. – 2018. május 01.) 
Bűnügyi Koordinációs Főosztály – virtuális fizetőeszközök projekt koordinációja 

o SET GROUP Nyrt. 
(2018. május 01. – 2018. november 15) 
Innovatív technológiákért felelős igazgató 

o OTT-ONE Nyrt. 
(2018. december 03. -) 
Tanácsadó 

Publikációk 
o 2015: Az Európai Ügyészség - átmeneti gyógyír vagy tartós megoldás? Ügyészek Lapja 

2014/5. Szám 
o 2016. március: Virtuális fizetőeszközök, mint új kihívás a terrorizmus finanszírozása 

elleni küzdelemben. Szakmai Szemle, 2016/2. szám 
o 2016. november: Gondolatok a virtuális fizetőeszköz-rendszerekről. Vám- és Pénzügyőri 

Tanszék válogatott tanulmányai. 

Kutatások, előadások 
o 2013. november 

Játékpénz vagy pénzmosás? címmel előadás tartása a Rendészeti Ágazat 
Doktoranduszainak V. Országos Fórumán 
 

o 2014. február 
Pénzmosás és a virtuális pénz – intézeti tanulmány 

o 2014. április 
A kiterjesztett jogos védelem problémái különös tekintettel a törvényi vélelemre című 
TDK dolgozat 

o 2014. november 
Az Európai Ügyészség - átmeneti gyógyír vagy tartós megoldás? című TDK dolgozat 
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o 2015. október 

Mosható-e a digitális pénz? címmel előadás tartása a Pénzmosás - avagy „piszkos” pénz az 
illegálistól a legálisig c. konferencián, amely az NKE-RTK-n került megrendezésre 

o 2015. november 
Acta est fabula – a rendészeti ágazat virtuális pénzekkel kapcsolatos kihívásai címmel 
előadás tartása a Rendészeti Ágazat Doktoranduszainak VII. Országos Fórumán 
Mosható-e a digitális pénz? címmel előadás tartása A pénzmosás nyomozása c. 
konferencián, amelyet a BRFK Bűnügyi Koordinációs Osztálya rendezett 
 

o 2016. március 
A terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem új kihívásai – valóban csak játékpénz a 
Bitcoin? címmel előadás tartása a Terrorizmus finanszírozása elleni fellépés lehetőségei c. 
konferencián. 

o 2016. november 
Gondolatok a virtuális fizetőeszköz-rendszerekről címmel előadás tartása a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal éves nemzetközi konferenciáján. 

o 2016. december 
A virtuális fizetőeszközök. Képzés tartása az ICOFI által szervezett tréningen. 
 

o 2017. január 
A virtuális fizetőeszközök helyzete Magyarországon. FBI washingtoni székházában 
előadás tartása a „Nordic meeting” c. konferencia alkalmával. 

o 2017. április 
A virtuális fizetőeszközök utáni nyomozás lehetőségei. Előadás tartása az ENSZ UNODC 
szervezeténél Bécsben. 
A virtuális fizetőeszközök utáni nyomozás lehetőségei. 2 napos képzés tartása a CEPOL 
94/2016-os számú, „Follow the money” c. képzésén. 
Nyomozás a dark weben. Online oktatási program készítése a Cepol részére. 

o 2017. május 
A virtuális fizetőeszközök története és működése. Delegált szakértőként részvétel az 
Európai Bizottság számára megalkotott oktatási anyag elkészítésében. 
Hogyan nyomozzunk a virtuális fizetőeszközök után? Előadás tartása a Cepol tréningjén. 

o 2017. június 
Bitcoin rendszerekhez hasonló piramisjátékok. Előadás tartása az Europol 4. virtuális 
fizetőeszközök konferenciáján Hágában. 

o 2017. augusztus 
A virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos kihívások Magyarországon. Előadás tartása az 
FBI éves virtuális fizetőeszközök konferenciáján Atlantában. 

o 2017. augusztus 
A virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos legújabb kihívások. Előadás tartása a finn 
rendőrség által szervezett konferencián Helsinkiben. 

o 2017. szeptember 
A virtuális fizetőeszközök legújabb kihívásai – a „chain hopping” és a tumblerek által 
okozott kihívások. Előadás tartása az ENSZ konferenciáján Mexikóvárosban. 

o 2017. november 
Nyomozás a dark weben és OSINT technikák. 5 napos képzés tartása a Cepol 
szervezésében Nicosiában. 
Nyomozás a dark weben és OSINT technikák. Előadás tartása az Europol éves betörések 
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elleni konferencia keretei között Hágában. 
Legújabb trendek a virtuális fizetőeszközök világában. Szakmai moderátor és előadó a 
Nemzetközi Oktatási Központ éves konferenciáján. 
 

o 2018. január 
Nem minden bitcoin, ami digitális – hogyan ismerjük fel a legújabb piramisjátékokat? 
Előadás tartása a holland FIOD által szervezett konferencián. 

o 2018. március 
Európai Unió blockchain stratégiája. Magyarország delegáltjaként részvétel az Európai 
Unióban tervezett blockchain alapú fejlesztésekről szóló szakmai munkacsoportjában. 
Európai Unió blockchain stratégiájáról szóló konferencia. Magyarország delegáltjaként 
részvétel az Európai Unió blockchain stratégiáját meghatározó konferencia kialakításáról 
szóló szakmai munkacsoportban. 

o 2018. április 
A virtuális fizetőeszközök alapjai. Előadás tartása az Alkotmányvédelmi Hivatal 
munkatársai számára. 
A virtuális fizetőeszközök alapjai. Előadás tartása a Terrorelhárítási Központ munkatársai 
számára. 
A legújabb OSINT technikák a virtuális fizetőeszközök utáni nyomozások során. 
Képzés tartása a Cepol 103/2017. sz. képzésén 
A virtuális fizetőeszközök jogi szabályozása Európában. Előadás tartása a Cepol online 
kurzusa keretében. 

o 2018. május 
A virtuális fizetőeszközök szabályozása. Előadás tartása a Blockchaineum 2.0 
konferencián. 

o 2018. szeptember 
Internetes nyomozások. Szakmai moderátor és előadó a Cepol 33/2018. sz. képzésen. 

o 2018. november 
Kriptopénzek elleni nyomozás lehetőségei. Szakmai moderátor és előadó az Európai 
Tanács és az ICOFI közös rendezésű képzésén. 


