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A Magyar Kriminológiai Társaság 

Igazgató Tanácsának beszámolója a 

2011. évben végzett tevékenységéről 

 
 
I. Szervezeti és anyagi kérdések 
 
A Magyar Kriminológiai Társaság 1983-ban alakult. A Társaság a kriminológia, a 
viktimológia és minden más, a bűnözéssel, a bűnmegelőzéssel összefüggő tudományterület, 
továbbá a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek 
társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, 
eredményeinek széles körben történő ismertetése, hasznosítása, illetve ennek 
kezdeményezése, valamint a különböző országok említett körbe tartozó szakemberei 
együttműködéséhez való hozzájárulás. 
A közhasznúsági törvény előírásainak megfelelően, a közhasznúsági beszámoló, a módosított 
alapszabály és az új adatvédelmi nyilatkozat elfogadása érdekében 2011. május 27-én. a 
Társaság Közgyűlést tartott. Az ezen a napon megtartott Igazgató Tanács ülés megköszönte 
Dr. Víg Dávid leköszönő titkár eddigi tevékenységét és a titkári feladatokkal Dr. Gaál József 
Krisztiánt bízta meg.  
A Társaság egyéni (ezen belül tagdíjat is fizető) tagjainak száma az alábbiak szerint alakult az 
elmúlt években: 
 

év taglétszám tagdíjfizetők száma fizető tagok % 
2007 346 346 100 
2008 373 268 71,9 
2009 358 209 58,4 
2010 391 213 54,4 
2011 338 210 62,1 

2011-ben a Társaság tagsága  csökkent. Ez az Igazgató Tanács egy korábbi döntésére 
vezethető vissza. 2011 szeptemberében az Igazgató Tanács 92 hosszabb ideje tagsági díjat 
nem fizető tagnak csoportosan szüntette meg a tagsági viszonyát. Ezt megelőzően és azóta is a 
Titkárság a tagsági viszony egyértelműsítésére, tagsági díj befizetésére rendszeresen 
felszólítja  a tagokat.  2011-ben  azonban a csoportos tagsági jogviszony megszüntetése után 
több régi tagunk kérte újrafelvételét, emellett, jelentősen bővült az új tagok száma,  főleg a 
fiatal szakemberek köréből. 
 
2010. január 1-től a Társasági éves teljes tagdíj 6000 Ft, míg a nyugdíjas és diák tagdíj 2500 
Ft. 2011. május 27-én a közgyűlés kiterjesztette a kedvezményes tagdíjak körét a kismamákra 
is. A 2011. évben az egyéni tagok közül 170 személy budapesti és 168 személy nem budapesti 
lakos volt. 
 
A Társaság szakmai tevékenységét a korábbi időszakban jelentősen segítették támogatóink.  
 
A Magyar Tudományos Akadémia a Társaság megalakulás óta, így a beszámolási 
időszakban is jelentős támogatást nyújtott a Társaságnak. 2011-ben 340 000 Ft-tal segítette a 
Társaság működését. Az Akadémia rendszeres és nagy összegű támogatása nélkül 
elképzelhetetlen lenne a Társaság működése, szakmai munkájának fejlesztése, valamint a 
Kriminológiai Közlemények kiadása. 
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A beszámolási időszakban működési támogatást nyújtott: a Dr. Bárándy Ügyvédi Iroda, 
Budapest Főváros Önkormányzata, CIB Bank Zrt, KrimINFO Bt., Budapesti Ügyvédi 
Kamara. 
Az ELTE Állam-és Jogtudományi Kar minden jelentős szakmai rendezvényünknek helyet 
biztosított, ez a támogatási forma megalakulásunk óta a Társaság folyamatos működésének 
alapvető feltétele. A kerekasztal-beszélgetések megvalósításához jelentős segítséget jelentett 
az, hogy ezeket a rendezvényeket az Országos Kriminológiai Intézetben tarthattuk meg.  
A Társaság szakmai tevékenységének sikeréhez jelentősen hozzájárult az Országos 
Kriminológiai Intézettel, az ELTE Állam –és Jogtudományi Karral, valamint a Magyar 
Szociológiai Társasággal kialakult szoros együttműködés.   
 
A Társaság működési költségeinek  biztosítására  a beszámolási időszakban folyamatosan 
pályáztunk. A Nemzeti Civil Alap pályázatán 2011-ben 200 000 Forintot nyertünk el.  
Az adófizető polgárok jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják szervezetünk működését.A 
beszámolási időszakban a megfelelő kampány eredményeként  a korábbinál jelentősebb  
összeg gyarapította a bevételünket. (Részleteket lásd a IV. pontban). 
 
A beszámolási időszakban továbbra is a Társaság keretein belül – ám teljes szakmai 
önállósággal – működött szakmai szekcióként a Viktimológiai és a Helyreállító 
Igazságszolgáltatási Szekció, továbbá területi szervezetként a Dél-alföldi Regionális 
Szekció és az Észak-dunántúli Regionális Szekció. 2011-ben alakult meg a Fiatalkorú 
Elkövetők Kriminológiájával és Büntető Igazságszolgáltatásával Foglalkozó Szekció, 
amely már most jelentős számú taggal működik.  
A 2010. évhez képest a szakmai szekciók aktívabban működtek. Ez részben annak  
köszönhető, hogy a Társaság honlapján elérhetővé váltak a szekciós információk. A 
következő évben a fokozottabb  figyelmet kell fordítani a regionális szekciók működésére. 
 
 
II. Szakmai és tudományos tevékenység 
 
Az elmúlt évtizedben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos munkássága, kiadványai, 
tudomány-szervezői tevékenysége meghatározó szerepet játszottak a tágabb értelemben vett 
büntetőpolitikai szakmai életben. A rendezvényeken a bűnügyi szakembereket leginkább 
foglalkoztató aktuális kérdések, problémák megvitatására törekedtünk. Bemutattuk  a 
legújabb tudományos eredményeket, fórumot biztosítottunk olyan kriminálpolitikai, valamint 
büntető jogpolitikai kérdés megvitatására, amely tagjaink érdeklődésére számot tarthat. A 
tudományos üléseken alkalmanként 30-150 személy vett részt,  az előadásokat általában élénk 
vita követte.   
 
A beszámolási időszakban megrendezett tudományos ülések, illetve kerekasztal-beszélgetések 
témakörei az alábbiak voltak: 
 

• 2011. március 9.: A szankciórendszer változásának hatásai a börtönnépesség 
alakulására és ennek következményei a büntetés-végrehajtás feladatainak ellátására - 
Kerekasztal-beszélgetés 

• 2011. március 18.: A büntető jogszabályok változásaiban tapasztalható kollíziók 
manifesztálódása a joggyakorlatban – Tudományos ülés 

• 2011. április 7.: A jogos védelem aktuális kérdései – Kerekasztal-beszélgetés 
• 2011. április 28.: A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának aktuális kérdései - 

Tudományos ülés  
• 2011. május 27.: Pártfogás és bűnözés -Tudományos ülés  
• 2011. június 2.: Korrupció - Kerekasztal-beszélgetés  
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• 2011. október 13.: Orvos szakértői szerep és tevékenység a mai büntetőeljárásban -
Tudományos ülés  

• 2011. november 24.: Új tekintélyelvűség a mai Magyarországon - Tudományos ülés 
 
2011-ben a Társaság az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszékével együtmműködve egész 
napos tudományos konferenciát rendezett „Közbiztonság és társadalom” címmel. A 
rendezvényen két plenáris ülésen valamint 7 szekcióban 39 szakember tartott előadást. A 
résztvevők száma meghaladta a 250 főt.  
 
A plenáris ülések témái: 

1. A kisjelentőségű kriminalitások a magyar kriminálpolitikában 
2. Új büntetőeljárási változások 

A szekciók témái: 
1. Kistelepülések biztonsága Borsodban 
2. Településbiztonsági modellek 
3. A települési konfliktusok feloldásának európai gyakorlatai 
4. A fiatalkorúak igazságszolgáltatása 
5. A hazai áldozatsegítés jelene és jövője 
6. Az előállítottak, az előzetes letartóztatottak és a kisebb súlyú kriminális cselekmények 

miatt fogvatartottak helyzete 
7. Doktoranduszok fóruma 

 
A Társaság több évtizedes gyakorlatának megfelelően a beszámolási időszakban is folytatta, a 
tudományos ülések anyagának közreadását a Kriminológiai Közleményekben. E 
kiadványsorozat, megjelenése óta a bűnügyi tudományok területén az egyik legtöbbet 
hivatkozott forrássá vált. A Kriminológiai Közleményeket tagjaink továbbra is 
térítésmentesen kapják meg. A kiadványokból mindig  annyit állítunk elő, hogy azokat a 
szakkönyvtárak rendelkezésére is bocsáthassuk.  Az Igazgató Tanács 2011-ben hozott a 
döntése alapján a Kriminológiai Közlemények a tagok számára digitális formában is 
rendelkezésre állnak.  
 
A beszámolási időszakban  az MKT megjelentette a Kriminológiai Közlemények 69. kötét, 
amely A „Közbiztonság és társadalom” konferencia előadásait tartalmazza. 
Kriminológiai Közlemények 70. száma tartalmazza a 2011. év tudományos rendezvényein 
elhangzott előadásokat. A kötet tartalma az év végére összeállt, de a nyomdai kivitelezést csak 
2012. január elején tudták elvégezni. 
 
A Társaság 2011. áprilisában elkezdte a honlapja megújítását. Ennek eredményeként a 
www.kriminologia.hu címen megújult, modern megjelenéssel, naprakész tartalmakkal és friss 
szakmai anyagokkal szolgálja ki a Társaság tevékenysége iránt érdeklődőket. A honlapon 
nemcsak a Társaság legfontosabb adatai, szervezeti felépítése ismerhető meg, hanem a 
Társasági kiadványok – a Kriminológiai Közlemények – is kutathatóvá váltak a tartalmi 
arcihívum formájában. 2012-ben ezt  a fejlesztést folytatni kell és az erre a technikai átvitelre 
alkalmas köteteket digitális formában el kell helyezni  online formában. A honlapon a 
legfontosabb nemzetközi dokumentumok közzétételét is megkezdtük.A kriminologia.hu-n 
kiemelt helyen szerepelnek a Társaság önálló szekciói, így a legfrissebb szekciós 
információkkal, előadásokkal és szakmai anyagokkal is megismerkedhetnek az érdeklődők. 
 
A beszámolási időszakban, 2011. május 27-én  Vámbéry Rusztem Emlékérem, illetve Viski 
Emlékérem átadására is sor került. A Társaság Viski László Emlékérmet adományozott Dr. 
Tóth Mihálynak. Az MKT Vámbéry Rusztem Emlékérem I. (ezüst) fokozatát adományozta B. 
Aczél Annanak, Dr. Katona Gézának és Dr. Virág Györgynek. A Vámbéry Rusztem 
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Emlékérem II. (bronz) fokozatát adományozta Dr. Bárd Petranak, Dr. Vaskuti Andrásnak, 
Dr. Vincze Istvánnak. 
 
A 2011-es OTDK-n a Magyar Kriminológiai Társaság különdíjat adományozott egy fiatal 
versenyzőnek. 
 
 
III. Az Igazgató Tanács és az Elnökség működése 
 
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa az elmúlt évben az alábbi időpontokban 
tartott ülést:  
 
2011. március 18. 
2011. május 27. 
2011. szeptember 15. 
 
Az Igazgató Tanács minden ülésére meghívta az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, 
valamint a szekciók és a területi regionális szervezetek elnökeit vagy az elnök által delegált 
személyt. 
 
Az Igazgató Tanács a beszámolási időszakban is megtárgyalta a Társaság és a saját 
munkatervét, megvitatta és elfogadta az éves pénzügyi jelentést, a költségvetési tervezetet és 
minden, a Társaság működésével kapcsolatos érdemi és szervezeti kérdést. 2011-ben 
Alapszabály-módosítást is elvégezte az IT, valamint kidolgozta a Pénzkezelési és 
Adatkezelési Szabályzatot is, amit a Közgyűlés elfogadott. Az Igazgató Tanács a beszámolási 
időszakban szervezte a Társaság tudományos rendezvényeit.  
2011. óta az MKT Elnöksége folyamatosan működik. Mindenekelőtt a Társaság szakmai 
programjának előkészítésével segíti az Igazgató Tanács munkáját.  
 
A Társaság a beszámolási időszakban az IT jóváhagyásával többször tartott rendezvényt más 
szakmai szervekkel, két alkalommal a Magyar Szociológiai Társasággal.  
 
 
IV. Gazdálkodás és anyagi helyzet  
 
A Társaság működését döntően az egyéni és intézményi támogatásokból eredő bevételekből, 
az elnyert pályázati támogatásból, valamint az SZJA 1%-ok felajánlásaiból biztosítja. 
A Társaság anyagi helyzete a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult: 
 

Év/tétel 2007 2008 2009 2010 2011 
nyitó egyenleg 1 522 2 452  1 814 1258 1214 
Bevétel 
összesen 3548 4557 3400 3336 

 
3783 

Tagdíjbevétel 973 544 393 1821 1135 
központi 
költségvetési 
támogatás 850 600 1491 376 402 
NCA pályázat 500 0 350 350 200 
MTA 480 563 713 413 340 
SZJA 1% 489 252 389 376 402 
kiadások 2623 5337 3342 3583 4293 
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Az MKT bevételeinek és kiadásainak alakulása 2007-2011 között: 
 

 
 
A Társaság gazdálkodásának néhány tájékozató adatát tartalmazza fenti táblázat. A 
beszámolási időszakban a Társaság kiadásai a bevételeket jelentősen meghaladták. A 
Társaság új honlapjának létrehozásával összefüggő kiadások okozták a költségvetési 
hiányt.  Erre a fejlesztésre azért volt szükség mert a korábbi kriminologia.hu az 
adminisztrátori munkát végzők számára elérhetetlenné vált, valaminta  hozzá tartozó tárhely 
nem a Társaság kezelésében állt.  
 
A bevételek között a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából beérkező összeg az 
elmúlt évekhez képest növekedett. A Társaságnak 2011-ben 402.000 Ft-ja származott ebből a 
forrásból.  A 2012-es évben az SZJA 1%-os kampányt már év elején elkezdtük.  
A beszámolási időszakban a Fővárosi Önkormányzat 500.000 Ft működési támogatást, a 
Bárándy Ügyvédi Iroda 100.000 Ft, a Krim.INFO Bt. 100.000 Ft, a CIB Bank Zrt. 500.000 Ft, 
a Budapesti Ügyvédi Kamara 50.000 Ft támogatást nyújtott a Társaság számára. Dr. Sebes 
Péter Ügyvédi Iroda 12.000 Ft kollektív tagdíjat juttatott el az MKT számára. 
 
A konferenciák szervezése minden évben jelentős anyagi ráfordítást jelent. A 2011-es évben 
is megrendeztük az ingyenes konferenciát ahol a regisztrált tagok számára a szerény ellátást 
(kávé, víz, pogácsa) biztosítottunk.  
 
A kiadások csökkentése érdekében a kiadványaink előállítására fordított összeget 
visszavettük. Ezt úgy értük el, hogy felajánlottunk tagjaink számára a digitális hozzáférést. A 
tagok nagy része megelégedett a digitális formátummal, így a nyomtatásban kiadott kötetek 
számát meg tudtuk felezni. Ebben az esetben a nyomtatott kötetetek darabszáma jelentősen 
csökkent, az előállított kötetek esztétikai és nyomdatechnikai színvonala viszont jelentősen 
javult.    
 
 2011-ben csökkentettük a postai szolgáltatási díjakat is. Csak azoknak küldünk ki levélben a 
meghívót és a köteteket, akik ehhez ragaszkodtak, minden más tagunk számára elektronikusan 
juttatjuk el a Társasági információkat, valamint a kötetek átadása a rendezvényeken vagy az 
ELTE-ÁJK Kriminológiai Tanszékén valósul meg. 
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Budapest, 2012. április 13. 
 
Gönczöl Katalin  
elnök 
 
 
Az Igazgató Tanács tagjai 2011-ben: 
 
Örökös tiszteletbeli elnök 

Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró 
 
Elnök 

Dr. Gönczöl Katalin egyetemi tanár, ELTE ÁJK 
 
Főtitkár 

Dr. Kadlót Erzsébet alkotmánybírósági főtanácsadó, Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága 
 

Helyettes elnökök 
Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügy miniszter 
Dr. Finszter Géza  egyetemi tanár, ELTE ÁJK 
Dr. Kerezsi Klára egyetemi docens, ELTE ÁJK 
Dr. Virág György igazgatóhelyettes, Országos Kriminológiai Intézet 

 
Tagok 

Dr. Ábrahám László, ügyvéd 
Dr. B. Aczél Anna ny. igazgató,  Rákospalotai Javítóintézet  
Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 
Dr. Borbíró Andrea tanársegéd, ELTE ÁJK 
Dr. Hack Péter egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK  
Dr. Hatvani Erzsébet tudományos munkatárs, Rákospalotai Javítóintézet 
Dr. Herke Csongor tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK  
Dr. Jacsó Judit egyetemi docens, ME ÁJK  
Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, ELTE ÁJK, alkotmánybíró, Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága 
Dr. Németh Zsolt rendőr alezredes, Rendőrtiszti Főiskola  
Dr. Vavró István egyetemi tanár, az ELTE ÁJK tiszteletbeli tanára 

 
A Társaság titkárai 

Dr. Inzelt Éva egyetemi tanársegéd ELTE ÁJK  
Dr. Vig Dávid tudományos segédmunkatárs, OKRI (2012 május 27-ig) 
Dr. Gaál József Krisztián ügyvédjelölt (2012 május 27-től)  

 
Az Ellenőrző Bizottság: 
Elnök 

Dr. Bócz Endre ny. főügyész 
 

Tagok 
Dr. Csemáné Váradi Erika egyetemi docens, ME ÁJK 
Dr. Turi András ny. szakállamatitkár   
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A Társaság adminisztrátora: 

Laczkovich Dorottya, ELTE ÁJK, Kriminológiai Tanszék 
 
A Viktimológiai Szekció elnöke 
 Dr. Görgényi Ilona tanszékvezető egyetemi tanár, ME ÁJK  
 
A Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció 
Elnök 

Dr. Hatvani Erzsébet tudományos munkatárs, Rákospalotai Javítóintézet 
Titkárai 
 Dr. Ivány Borbála és Dr. Törzs Edit (2012 január 1-ig)   
 
A fiatalkorú elkövetők kriminológiájával és büntető igazságszolgáltatásának kérdéseivel 
foglalkozó szekció (2011. június 23-án alakult) 
Elnökség 

B. Aczél Anna, Dr. Liget Miklós, Dr. Vaskuti András  
Titkárai  

Kovács Krisztina és Kollarics Flóra 
 
A Dél-alföldi Regionális Szekció elnöke  

Dr. Ábrahám László ügyvéd 
 
Az Észak-dunántúli Regionális Szekció elnöke  
 Dr. Györe István főügyész-helyettes, Veszprém Megyei Főügyészség 


