
MKT 
 
 

A Magyar Kriminológiai Társaság 

Igazgató Tanácsának beszámolója a 

2010. évben végzett tevékenységéről  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magyar 
Kriminológiai  
Társaság 
1053 Budapest,  
Egyetem tér 1-3.

Budapest, 2011. május 27.  
 

Magyar Kriminológiai Társaság 
Igazgató Tanács 

 
Dr. Gönczöl Katalin 

elnök 



 2 

A Magyar Kriminológiai Társaság 

Igazgató Tanácsának beszámolója a 

2010. 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. 
Az Igazgató Tanács tagjait, a Társaság tiszteletbeli elnökét, elnökét és 
főtitkárát, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait a 2004. júniusi 
tisztújító Közgyűlés választotta meg hat évre az Alapszabály 14. § 2. pontjának 
megfelelően. 2010. október 15-én a Társaság Közgyűlése új Igazgató Tanácsot 
választott hat évre. Az új Igazgató Tanács a beszámolási időszakban 
megkezdte munkáját. 
A közhasznúsági törvény előírásainak megfelelően, a közhasznúsági 
beszámoló elfogadása érdekében a Társaság Közgyűlést tartott 2010. május 28-
án és a tisztségviselők választása érdekében 2010. október 15-én. Társaság 
egyéni (ezen belül tagdíjat is fizető) tagjainak száma az alábbiak szerint alakult 
az elmúlt években: 
 

év taglétszám tagdíjfizetők száma fizető tagok % 
2005 470 247 57,4 
2006 538 288 53,1 
2007 346 346 100 
2008 373 268 71,9 
2009 358 209 58,4 
2010 391* 213 54,4 

 
2007 óta a Társaság tagsága kismértékben bővült, a nem fizető tagok száma 
viszont visszaesett a 2007. előtti szintre. Az Igazgató Tanács 2007-es döntése 
értelmében 2009-ben töröltük azok tagságát, akik már több éve nem fizettek 
tagdíjat. A tagsági viszony egyértelműsítésére a Titkárság rendszeresen 
felszólító leveleket küldött ki a tagoknak. Az Igazgató Tanács 2010 
szeptemberi döntése értelmében a Közgyűlésen csak az szavazhat, aki az adott 
évre érvényes tagdíjat befizette. Ennek elősegítése érdekében tagdíjfizetési 
lehetőséget biztosítottunk közvetlenül a Közgyűlés előtt. 
 
Az egyéni tagsági díj 2005. január 1-jétől 3000.- (nyugdíjasoknak és diákoknak 
1000.- Ft). A Társaság pártoló tagjai számának csökkenése, valamint a 
tagdíjfizetési fegyelem lazulása miatti bevételkiesés következtében a Társaság 
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Közgyűlése arra kényszerült, hogy a tagdíjat 2010. január 1-jétől megemelje. A 
2009. júniusi Közgyűlési határozat szerint a tagdíj 6000 Ft (nyugdíjasoknak és 
diákoknak 2500 Ft). Ennek köszönhetően 2010-ben a tagdíjbevétel már 
meghaladta az 1 000 000 Forintot, amely a korábbi évek tagdíjbevételénél 
lényegesen magasabb.  
 
A 2005. évben az egyéni tagok közül 202 budapesti és 258 nem budapesti 
lakos volt. 2007. májusában a 346 egyéni tag lakóhely szerinti megoszlása: 187 
budapesti és 170 nem budapesti. 2009-ben a 358 tag közül 168 volt nem 
budapesti, 190 volt budapesti, 2010-ben 391 tagunk közül 207 fővárosi, 184 
nem. 
 
A Társaság szakmai tevékenységét a korábbi időszakban jelentősen segítette 
pártoló tagjaink támogatása. Pártoló tagjaink: a Legfelsőbb Bíróság, a 
Legfőbb Ügyészség, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium, az ORFK, a BVOP, az Országos Polgárőr Szövetség, a 
Magyar Ügyvédi Kamara és a Budapesti Ügyvédi Kamara. 2010-ben csak a 
Legfőbb Ügyészségtől kaptunk pártoló tagi tagdíjat. Ezen kívül működési 
támogatást nyújtott a beszámolási időszakban: a Dr. Bárándy Ügyvédi Iroda, 
és Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság szakmai tevékenységének 
sikeréhez jelentősen hozzájárult a szoros együttműködés az Országos 
Kriminológiai Intézettel, az ELTE Állam –és Jogtudományi Karával, valamint 
a Magyar Szociológiai Társasággal.  
 
A Magyar Tudományos Akadémia a Társaság megalakulás óta, így a 
beszámolási időszakban is jelentős támogatást nyújtott a Társaságnak. 2010-
ben 413 000 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. 
 
A Társaság szakmai teljesítményéhez az ELTE Állam -és Jogtudományi Kar is 
jelentős mértékben hozzájárult azzal, hogy a tudományos ülések és az Igazgató 
Tanácsi ülések megtartásához ellenszolgáltatás nélkül folyamatosan helyiséget 
biztosított. A kerekasztal-beszélgetések lefolytatásához jelentős segítség az, 
hogy az Országos Kriminológiai Intézet rendszeresen lehetővé teszi 
helyiségeinek használatát a rendezvényekhez. 
 
A Társaság anyagi helyzetének javítására a beszámolási időszakban 
folyamatosan pályáztunk. Az SZMM NCA pályázatán 2010-ben 350 000 
Forintot nyertünk el.  
Az adófizető polgárok jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják szervezetünk 
működését (részleteket lásd a IV. pontban). 
 
A beszámolási időszakban továbbra is a Társaság keretein belül – ám teljes 
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.  
Noha, a szakmai csoportok tevékenységének támogatása az IT számára mindig 
prioritást jelentett, a szekciók „önfejlődése” nem volt mindig töretlen. Úgy 
tűnik, hogy sok esetben a területi szekciók munkája egy-egy személy, vagy 
szakembercsoport elkötelezettségére, önfeláldozó munkájára épül, s e személy 
vagy személyek távozásával a szervezet tevékenységének egésze veszélybe 
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kerül (így például a Tiszántúli Regionális Szekció vagy Büntetés-végrehajtási 
Szekció). Minthogy a területi és szakmai szekciók nem egyforma intenzitással 
tevékenykednek, ugyanakkor e szervezetek sikeres működése a Társaság 
eredményes működésének, fejlődésének egyik záloga, ezért támogatásukra a 
jövőben is különös figyelmet kell fordítani. 
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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 megvitatását tűztük ki célul. Az egyes témák 
kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a legújabb tudományos eredményeket 
közkinccsé tegyük, de arra is, hogy fórumot biztosítsunk minden olyan 
kriminálpolitikai, valamint büntető jogpolitikai kérdés megvitatására, amely 
tagjaink érdeklődésére számot tarthat. A tudományos üléseken 30-150 személy 
vett részt, s alkalmanként az előadásokat élénk vita kísérte.  
 
 
A beszámolási időszakban megrendezett tudományos ülések, illetve 
kerekasztal-beszélgetések témakörei az alábbiak voltak: 
 
 

• 2010. január 22.: A cigánykutatások kritikai elemzése 
• 2010. február 26.: Az áldozatsegítés helyzete és jövőképe 
• 2010. április 9.: Ismerjük meg az ismertté vált bűnözést! 
• 2010. április 16.: Rendészeti stratégiák 
• 2010. május 28.: A bírósági szervezet aktuális kérdései 
• 2010. június 18.: A Btk-módosításról 
• 2010. október 15.: A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok 
• 2010. december 3: A migráció büntetőjogi vonatkozásai 

 
 
2010-ben a Társaság egész napos tudományos konferenciát rendezett, 
amelynek címe: „A globalizáció kihívásai – kriminálpolitikai válaszok” 
volt. A rendezvényen több plenáris előadás hangzott el, valamint 7 szekcióban 
30 szakember tartott előadást. A résztvevők száma meghaladta a 200 főt. A 
szekciók a következő témákat vitatták meg: 

1. A mediáció tapasztalatai - európai legjobb gyakorlatok 
2. Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban 
3. Technika és bűnözés a globális társadalomban 
4. Szülőgyilkosságok történeti, kulturális és társadalomlélektani elemzése 
5. A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések 
6. Technikai innováció a biztonság szolgáltában: elektronikus felügyelet,  

on-line házkutatás 
7. Korrupció: módszerek- technikák -megelőzés 

 
 
A Társaság a beszámolási időszakban is folytatta több mint egy évtizedes 
gyakorlatát, a tudományos ülések anyagának közreadását a Kriminológiai 
Közleményekben. E kiadványsorozat, megjelenése óta a bűnügyi tudományok 
területén az egyik legtöbbet hivatkozott forrássá vált.  
A Kriminológiai Közlemények továbbra is térítésmentesen áll tagságunk 
rendelkezésére, de mindig annyit állítunk elő, hogy a szakkönyvtárak is 
kaphassanak belőle. Az Igazgató Tanács számára prioritás volt, hogy a 
Társaság anyagi helyzetéhez képest a Közlemények az aktuális előadások 
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anyagát tartalmazzák. Ezt a beszámolási időszak végére sikerült elérni, amikor 
a több mint 550 példányban közreadott 67. Közlemények a megjelenésig 
megtartott összes 2010. évi előadás és kerekasztal-beszélgetés tanulmányait 
tartalmazta. 
 
A beszámolási időszakban az alábbi kiadványokat jelentette meg az MKT: 
Kriminológiai Közlemények 66. kötet: A büntetőeljárási és a büntető 
joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei, A rendőrség modernizációja, 
A fiatalkorúakkal szemben alkalmazott kényszerintézkedések végrehajtási 
tapasztalatai, Iskolai erőszak, Az uzsorakölcsön aktuális problémái, Épített 
környezet-Bűnmegelőzés, A fiatalkorú elítéletek áldozati minőségének 
vizsgálata, A cigánykutatások kritikai elemzése, A másodlagos áldozattá válás 
és elkerülésének lehetőségei, A sértett és a mediáció, Mediáció az áldozat 
szemszögéből. 
Kriminológiai Közlemények különkiadása: „Koncepciók és 
megvalósulásuk a rendszerváltás utáni kriminálpolitikában” (az VI. 
Országos Kriminológiai Vándorgyűlés anyaga) 
Kriminológiai Közlemények 67.: Mediáció a büntetőeljárásban és a 
bűnmegelőzésben, Távoltartás – új törvény a családon belüli erőszak ellen, 
Helyi közbiztonság – települések biztonsága, A közérdekű munka kiszabása és 
végrehajtása, Az Áldozatsegítés helyzete és jövőképe, rendészeti stratégiák, A 
bírósági szervezet aktuális kérdései, A Viktimológiai Szkeció rendezvényei. 
Kriminológiai Közlemények 68. száma: „A globalizáció kihívásai – 
kriminálpolitikai válaszok” című, 2010. október 15-i konferencia anyagát 
tartalmazza. 
 
A Társaság 2005. februárjában kezdte el honlapja megújítását, amelynek 
eredményeként a www.kriminologia.hu webcím új formában és naprakész 
tartalommal szolgálja ki a Társaság tevékenysége iránt érdeklődőket. A 
honlapon nemcsak a Társaság legfontosabb adatai, szervezeti felépítése 
ismerhető meg, hanem a Társaság kiadványa – a Kriminológiai Közlemények – 
is kutathatóvá válik az egyetemi hallgatók és a szakemberek számára. Ezen 
kívül a tudományos ülésekről, valamint a kapcsolódó aktuális hazai és 
nemzetközi tudományos rendezvényekről is hírt adunk. Az információk napra 
készen követik a legújabb eseményeket, továbbá 2005. évtől kezdődően 
tagjainkat a 2-3 havonta, majd később havonta megjelenő ’Hírlevél”-ben 
tájékoztatjuk a Magyar Kriminológiai Társaság eseményeiről, illetve olyan 
szakmai hírekről, amelyek a tagság érdeklődésére számot tarthatnak. 
 
A beszámolási időszakban a Vámbéry Rusztem Emlékérem, illetve Viski 
Emlékérem kiadására nem került sor. 
 
A 2010. május 28-i Igazgató Tanácson a kriminológia vagy rokon 
tudományágak művelésében kifejtett jelentős elméleti vagy gyakorlati 
munkássága alapján a Társaság tiszteletbeli tagjává választotta Denis Szabó, 
Hans-Jürgen Kerner, Hans-Jörg Albrecht, Tony Peters professzorokat, 
Alex Carlile angol jogászt. 
 
Az MKT nemzetközi megítélése igen kedvező, amelyet - többek között - az is 
jelez, hogy a Nemzetközi Kriminológiai Társaság (ISC) 2006. január 16-án 
párizsi tisztújító közgyűlésén egyik elnök-helyettesének Gönczöl Katalint, a 
Magyar Kriminológiai Társaság elnökét választotta meg. A Nemzetközi 
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Kriminológiai Társaság Tudományos Bizottságának tagja Kerezsi Klára, 
társaságunk egyik alelnöke, valamint Lévay Miklós az Igazgató Tanács tagja. 
A nemzetközi megítélésünket tovább javítja, hogy az Európai Kriminológiai 
Társaság (ESC) 2009-i konferenciáján és éves közgyűlésén Lévay Miklóst 
három évre elnökévé választotta, e funkciót 2010. szeptember 10-én vette át a 
belgiumi Liégeben. 
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III. Az Igazgató Tanács működése 
 
 
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa az elmúlt években is 
évente 4-5 alkalommal tartott ülést. Az Igazgató Tanács minden ülésére 
meghívta az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint a szekciók és a 
területi regionális szervezetek elnökeit, illetve titkárait. IT ülésekre az alábbi 
időpontokban került sor 2010-ben: 
 
2010. 02. 26. 
2010. 05. 28. 
2010. 09. 17. 
2010. 10. 15. 
2010. 11. 05.  
 
 
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. 2010-ben megkezdődött az Alapszabály-
módosítás tervezetének kidolgozása, valamint a Pénzkezelési és Adatkezelési 
Szabályzatok kidolgozása is. 
 
Az Igazgató Tanács a beszámolási időszakban folyamatosan készítette elő és 
szervezte a Társaság tudományos rendezvényeit.  
2010 végén megalakult az Elnökség, amely az Igazgató Tanács operatív, 
döntés-előkészítő, tanácsadó testülete. Az Elnökség az elnökből,  
az elnökhelyettesekből és a főtitkárból áll. Működését 2011-ben kezdte meg. 
 
Az Igazgató Tanács 2009. decemberben megalakította a „Helyreállító 
igazságszolgáltatás a kriminálpolitikában” Szekciót, amely tényleges 
működését 2010-ben kezdhette meg és azóta is kéthavonta rendezvényt tart.  
 
A Társaság által szervezett tudományos tanácskozások nagyban hozzájárulnak 
a különböző területeken dolgozó tudományos érdeklődésű gyakorlati 
szakemberek, kriminológusok, szociológusok, pszichológusok, illetve az 
általuk képviselt intézmények közötti együttműködés szélesedéséhez. Szoros 
együttműködés alakult ki az Országos Kriminológiai Intézettel is, amely a 
Társaság által szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetések számára 
rendszeresen helyet biztosít. A Társaságot pártoló tagként támogató 
hivatalokkal, intézményekkel való kapcsolatot a korrekt és a rendszeres 
együttműködés jellemezte.  
 
Az Igazgató Tanács a beszámolási időszakban foglalkozott a nem-kormányzati 
szervezetekkel (NGO) történő együttműködés lehetőségeivel, tovább kívánta 
fejleszteni a kooperációt. A Társaság többször tartott közös rendezvényt más 
szerevezettekkel (pl.: Rendőrtiszti Főiskola, ELTE Állam- és Jogtudományi 
Kar, Magyar Jogász Egylet Büntetőjogi Szakosztálya, Magyar Tudományos 
Akadémia, Magyar Szociológiai Társaság, stb.) 
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IV. Gazdálkodás és anyagi helyzet  
 
 
 
A Társaság működését döntően az egyéni és pártoló tagsági díjakból (azaz 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 
nyitó 
egyenleg 929 1711 1 522 2 452  1 814 1258 
Bevétel 
összesen 4573 3049 3548 4557 3400 3336 
Tagdíjbevét
el 606 1264 973 544 393 1821 
központi 
költségvetési 
támogatás 150 686 850 600 1491 376 
NCA pályázat 358 742 500 0 350 350 
MTA 400 480 480 563 713 413 
SZJA 1% 536 388 489 252 389 376 
kiadások 3790 3238 2623 5337 3342 3583 

 
Az MKT bevételeinek és kiadásainak alakulása 2005-2010 
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A Társaság gazdálkodásának néhány tájékozató adatát tartalmazza fenti 
táblázat. A Társaság a legnagyobb veszteséget a 2008-as pénzügyi évben 
szenvedte el, amikor a Vándorgyűlés pozitív eredményét nem ideszámítva 961 
ezer Ft hiányt könyvelhetett el. Ennek több oka is volt. A kollektív tagok egy 
része a támogatását ebben az évben a Vándorgyűlésre utalta, 2008-ban nem 
kaptunk NCA-pályázaton támogatást, illetve az SZJA 1% utalása is csak 2009-
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ben történt. Így a 2008-as évre „eső, tényleges” veszteségünk a beszámolóban 
megjelöltnél valójában alacsonyabb, a 2009-es évre eső pedig magasabb. A 
2007-es pozitív mérlegű évet tehát két negatív mérlegű év követte csakúgy, 
mint 2006-ban.  
 
A bevételek között jelentős arányú a személyi jövedelemadó 1%-ának 
felajánlásából beérkező összeg, ám sajnos ez is komoly mértékben csökkenő 
tendenciát mutat. A beszámolási időszakban 1 130 308 Ft-ot kaptunk a 
felajánlásokból, a 2006-os évre 440433 Ft-ot, 2007-ben 489 252 Ft-ot, 2008-
ban 251 692 Ft-ot (2009-ben utalva) és 2009-ben 389 364 Ft-ot, majd 2010-ben 
375 700 Ft-ot kaptunk tagjainktól. 
 
A Társaság anyagi helyzetének javítására a beszámolási időszakban 
folyamatosan pályáztunk. 2005 és 2010 között 350.000-742.000.- Ft anyagi 
támogatásban részesültünk az Nemzeti Civil Alapprogram pályázatain. A 
2008-as évben azonban nem volt sikeres NCA-pályázatunk. 
 
A Vándorgyűlések jelentős kiadást jelentenek egy adott év költségvetésében, 
még akkor is, ha a Vándorgyűlés bevételei általában fedezik ezeket. Ez az oka 
annak, hogy 2005-ben és 2008-ban nagyobbak voltak a kiadások.  
 
A kiadások között a kötetek előállításán felül, a legnagyobb tételt – az 
egyébként csupán nélkülözhetetlen létszámmal működő – titkárság fenntartása 
jelentette, amely 2005 és 2009 között 1 500 000 - 1 600 000 Forintba került a 
Társaságnak. Ebből minden évben két titkár, egy ügyintéző, valamint egy 
könyvelő díját és a kapcsolódó közterheket fedezte a Társaság. Annak 
érdekében, hogy a Társaságunk működése még kevesebb költséget emésszen 
fel, 2010-ben a Társaság könyvelőt váltott, illetve az egyébként is minimális 
díjazású alkalmazottainak foglalkoztatását is úgy valósítja meg, hogy összesen 
előreláthatólag éves szinten 150 – 200 000 Forinttal kerül kevesebbe a 
működési kiadás. A Társaság folyamatos működtetése, a tudományos 
rendezvények szervezése, a pályázati, illetve a támogatási összegekkel 
kapcsolatos kötelező tevékenységek ellátása, a honlap üzemeltetése, a kötetek 
szerkesztése, továbbá a közhasznúságból következő egyéb feladatok ellátása 
sem létszám, sem díjazás csökkentést ezen a téren nem tesz lehetővé. 
 
Igen jelentős a postaköltségre fordított összeg is, amely részint a postai 
szolgáltatás díjának fényében, részben annak függvényében változik, hogy 
hány kötetet és meghívót postáz a Társaság. Ez az összeg akkor csökkenhet, ha 
a tagok a postai kézbesítés helyett az elektronikus levelezést választják, illetve 
operatív módon közreműködnek a köteteknek a címzettekhez való 
eljuttatásában. Az elmúlt években ez az összeg évente 250 – 300 000 Ft között 
alakult. Bankköltségre 60 és 80 000 Forintot fordított a Társaság. Ennek 
csökkentése érdekében 2010-ben elektronikus banki szolgáltatásra tértünk át.  
 
Jelentősen emelkedett a kötetek kiadásának költsége is. Amíg 2005-ben és 
2006-ban 330 000 Forintért jelent meg a Közlemények aktuális száma, ez az 
összeg 2010-ben már 550 000 Forint feletti volt egy kötetre. Fontos volt 
azonban az, hogy a Közlemények kiadásában tapasztalható „lemaradást” 
behozzuk, ezért a Társaság 2010-ben 4 kötetet adott ki. A Közlemények 68. 
számában már könyvkiadók hirdetéseit is elhelyeztük, amelyből 110 000 Ft 
bevételre tett szert a Társaság.  
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Budapest, 2011. május 27. 
 
Gönczöl Katalin  
elnök 
 
 
(Megjegyzés: a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én tartotta 
Tisztújító Közgyűlését. Emiatt 2010-ben az Igazgató Tanács összetétele a 
következőképpen alakult.) 
Magyar Kriminológiai Társaság 
Igazgató Tanácsa (2010. január 1. és 2010. október 15. között) 
 
 
Örökös tiszteletbeli elnök                           

Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró 
Elnök  

Dr. Gönczöl Katalin, egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 
Kriminológiai Tanszék 

Főtitkár  
Dr. Lévay Miklós, alkotmánybíró, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék 

Helyettes elnökök  
Dr. Finszter Géza, osztályvezető, Országos Kriminológiai Intézet 
Dr. Kerezsi Klára, igazgató-helyettes, Országos Kriminológiai Intézet 
Dr. Korinek László, főszerkesztő, Belügyi Szemle 

Tagok 
Dr. B. Aczél Anna, a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója 
Dr. Bánáti János, ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke 
Dr. Bárándy Gergely, ügyvéd, országgyűlési képviselő 
Dr. Bárándy Péter, ügyvéd, volt igazságügyminiszter 
Dr. Bócz Endre, miniszteri főtanácsadó, Igazságügyi Minisztérium 
Dr. Fehér Lenke, tudományos főmunkatárs, MTA Állam- és 
Jogtudományi Intézete 
Dr. Fekete Jenő, főügyész, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 
Dr. Hatvani Erzsébet, főigazgató, IM Országos Pártfogó Felügyelői 
Szolgálat 
Dr. Németh Zsolt, rendőr alezredes, Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójának 
tudományos helyettese 
Dr. Vaskuti András, tanácselnök, Fővárosi Bíróság 
Dr. Vavró István, miniszteri főtanácsadó, Igazságügyi Minisztérium 
Dr. Vince István, fellebbviteli főügyész, Győri Fellebbviteli Főügyészség 

 
Az Igazgató Tanács tagjai 2010. október 15-től  
 
Örökös tiszteletbeli elnök 
Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró 
Elnök 
Dr. Gönczöl Katalin, egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, 
Kriminológiai Tanszék 
Főtitkár 
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Dr. Kadlót Erzsébet, alkotmánybírósági főtanácsadó, Magyar Köztársaság 
Alkotmánybírósága 
Helyettes elnökök 
Dr. Bárándy Péter, ügyvéd, volt igazságügyminiszter 
Dr. Finszter Géza, főszerkesztő-helyettes, Belügyi Szemle 
Dr. Kerezsi Klára, igazgató-helyettes, Országos Kriminológiai Intézet 
Dr. Virág György, igazgató, Országos Kriminológiai Intézet 
Tagok 
Dr. Ábrahám László, ügyvéd 
Dr. B. Aczél Anna, a Rákospalotai Javítóintézet igazgatója 
Dr. Bánáti János, ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 
Dr. Borbíró Andrea, tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet 
Dr. Hack Péter, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-
végrehajtási Jogi Tanszék 
Dr. Hatvani Erzsébet,  
Dr. Herke Csongor, tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK Büntető 
Eljárásjogi Tanszék 
Dr. Jacsó Judit, egyetemi docens, ME ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti 
tanszék 
Dr. Lévay Miklós, alkotmánybíró, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága 
Dr. Németh Zsolt, rendőr alezredes, Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójának 
tudományos helyettese 
Dr. Vavró István, az ELTE  tiszteletbeli tanára 
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A Társaság titkárai: 
Dr. Inzelt Éva, PhD. hallgató, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék  
Dr. Vig Dávid, tudományos segédmunkatárs, OKRI 

 
A Társaság adminisztrátora: 
 Laczkovich Dorottya  
 
Az Ellenőrző Bizottság elnöke  

Dr. Bócz Endre 
Tagok 
 Dr. Csemáné Váradi Erika, dékán-helyettes, Miskolci Egyetem Állam- 
és Jogtudományi Kar  
 Dr. Turi András  
 
A Viktimológiai Szekció elnöke 
 Dr. Görgényi Ilona, tanszékvezető egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, 
Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék  
 
A Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció elnöke  

Dr. Hatvani Erzsébet  
Titkárai 
 Dr. Ivány Borbála és Dr. Törzs Edit   
 
A Dél-alföldi Regionális Szekció elnöke  

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


