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I. Szervezeti és anyagi kérdések 

 

A Társaságról 

 

A Magyar Kriminológiai Társaság 1983-ban alakult, 2013-ban ünnepelte fennállásának 30. 

évfordulóját. Fennállása alatt sikeresen mozdította elő azt a célt, hogy társadalmi 

szervezetként, a résztvevő szakemberek számára fórumot biztosítson a tudományos és 

szakmai eszmecserére. A Társaság a kriminológiával, viktimológiával és más, a bűnözéssel, a 

bűnmegelőzéssel összefüggő tudományterületek kérdéseivel, továbbá a büntetőpolitika 

problémáival foglalkozó, azok iránt érdeklődő elméleti és gyakorlati szakemberek társadalmi 

egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széles 

körben történő ismertetése, ezek hasznosítása, illetve ennek kezdeményezése, valamint a 

különböző országok említett körbe tartozó szakemberei együttműködésének, eszmecseréjének 

elősegítése.  

 

Rendkívüli Közgyűlés  

 

A Társaság Igazgató Tanácsa az Alapszabály 15.§-ában foglaltak alapján Rendkívüli 

Közgyűlést hívott össze 2015. október 15-ére. A Közgyűlésen az Igazgató Tanács által 

beterjesztett a Társaság Alapszabályának módosítására vonatkozó javaslat megvitatására és 

döntéshozatalára került sort. Ennek oka az új Civil törvény és az új Polgári törvénykönyv az 

egyesületek létesítő okiratára és működésére vonatkozó szabályaihoz való igazodás miatt 

történt.  

 

Közgyűlés 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban új civil törvény) előírásainak 

megfelelően, a Társaság 2015. május 14-én közgyűlést tartott. A közgyűlés célja az Igazgató 

Tanács 2014. évről szóló beszámolója, az Ellenőrző Bizottság beszámolója és a 

közhasznúsági jelentés megtárgyalása és elfogadása volt. A 2015. május 14-én tartott 

közgyűlésen átadtuk a Vámbéry Rusztem emlékérem I. fokozatát Dr. Hatvani Erzsébetnek, 

Dr. Hack Péternek és Dr. Kadlót Erzsébetnek; II. fokozatát Dr. Borbíró Andreának, Dr. 

Herke Csongornak és Dr. Jacsó Juditnak, valamint a Viski László emlékérmet Dr. Bánáti 

Jánosnak és Dr. Finszter Gézának. 

 

A tagság 

 

A Társaság egyéni (ezen belül tagdíjat is fizető) tagjainak száma az alábbiak szerint alakult az 

elmúlt években: 

 

ÉV TAGLÉTSZÁM FIZETŐ TAGOK 

2007 346 346 (100%) 
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2008 373 268 (71,9%) 

2009 358 209 (58,4%) 

2010 391 213 (54,4%) 

2011 338 210 (62,1%) 

2012 390 167 (42,8%) 

2013 330 177 (53,6%) 

2014 339 203 (59,9%)  

2015 252 104 (41,2%)  

 

 

Ahogy a fenti adatokból látható, 2015-ben a Társaság tagsága majdnem 90 fővel csökkent. 

Ennek az az oka, hogy a Társaság Igazgató Tanácsa 2015. április 23-i ülésén döntött a nem 

fizető tagok csoportos kizárásáról. A döntésre azután került sor, hogy a nem fizető tagokat 

háromszor szólítottuk fel e kötelességükre. A 2015-ben a tagdíjfizetési fegyelem sajnálatos 

módon nem javult. Megjegyzendő azonban, hogy sokan 2016. év elején fizetik be előző évi 

elmaradt tagdíjukat. A Titkárság az Alapszabályban és a szervezeti és működési 

szabályzatban foglalt feladatai ellátása körében folyamatosan tevékenykedik a tagsági 

jogviszony egyértelműsítése és a tagdíjak befizetése érdekében. A tagdíjfizetéssel elmaradó 

tagok értesítést kapnak tagsági viszonyuk törléséről.  

 

A tagság összetételéről és szakmai érdeklődéséről a Társaság nyilvántartása alapján az alábbi 

fontosabb jellemzők állapíthatóak meg: 2015 végén a tagság jelentős része (143 fő, 56,74%) 

budapesti lakos volt, ugyanakkor ebből megállapítható, hogy a Társaság, törekvéseinek 

megfelelően, országosan ismert szakmai szervezet. A tagok között jelentős számban vannak 

gyakorlati szakemberek a büntető igazságszolgáltatás különböző területeiről és a tagság 

negyede (26,9 %, 68 fő) kötődik az egyetemi szférához, elsősorban oktatóként, de biztató 

módon a hallgatói érdeklődés is számottevő a Társaság tevékenysége iránt (30 személy, 

11,9%, egyetemi hallgatók és PhD. hallgatók). A tagok 45,24%-a (114 fő) nő. 

 

Támogatók 

 

A Társaság szakmai működésének sikeréhez a korábbi időszakban jelentősen segítették 

támogatóink. A Magyar Tudományos Akadémia a Társaság megalakulása óta, így a 

beszámolási időszakban is jelentős támogatást nyújtott a Társaságnak. 2015-ben 340 000 Ft-

tal segítette a Társaság működését. Az Akadémia rendszeres támogatása nélkül 

elképzelhetetlen lenne a Társaság működése, szakmai munkájának fejlesztése, valamint a 

Kriminológiai Közlemények kiadása. 

Nagyon jelentős az Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatása. Az ELTE Állam-és 

Jogtudományi Kar minden jelentős szakmai rendezvényünknek helyet biztosított, ez a 
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támogatási forma megalakulásunk óta a Társaság folyamatos működésének alapvető feltétele. 

A Társaság szakmai tevékenységének sikeréhez jelentősen hozzájárult az Országos 

Kriminológiai Intézettel, az ELTE Állam– és Jogtudományi Karával, és más szakmai 

szervezetekkel kialakult együttműködés, mint például a Magyar Szociológiai Társaság, a 

KIMISZ Igazságügyi Szolgálata, a Kúria, a Fővárosi Törvényszék, az Országos Rendőr-

főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Fővárosi Önkormányzat, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, a Magyar Helsinki Bizottság, a Budapest Intézet, a BAGázs 

Közhasznú Egyesület, a Transparency International Hungary, a Legfőbb Ügyészség, a 

Fővárosi Közterület-felügyelet, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Büntetés-

végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Pécsi Tudományegyetem Büntető Eljárásjogi és 

Kriminalisztikai Tanszéke és a Miskolci Egyetem Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti 

Tanszéke, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványa, a Bírónők Magyarországi Egyesülete, 

a Magyar Ülnöki Egyesület valamint az Országos Polgárőr Szövetség. 

 

A beszámolási időszakban anyagi (működési és szakmai) támogatást nyújtott: a Magyar 

Tudományos Akadémia (340 000 Ft).  

 A Társaság működési költségeinek biztosítására, továbbá szakmai programjainak 

megvalósítására a beszámolási időszakban pályáztunk. Ezen pályázatok a Nemzeti 

Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium által NEA-16-M kódszámú, a „Civil 

szervezetek működési célú támogatása 2016.” című pályázati felhívásra benyújtott 

pályázatunk, valamint a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégium által 

NEA-KK-16-SZ kódszámú, a „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2016.” 

című pályázati felhívásra benyújtott pályázatunk. A „Civil szervezetek működési célú 

támogatása 2016.” pályázatunkat elutasították. A „Civil szervezetek szakmai 

programjának támogatása 2016.” pályázat esetében várólistára kerültünk. Évekre visszanyúló 

tapasztalatunk szerint a Nemzeti Együttműködési Alap sem a Társaság működési, sem a 

szakmai tevékenységét nem támogatja, 2011 óta nem szerepeltünk sikeresen a pályázatokon.  

 Az adófizető polgárok jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják szervezetünk 

működését (a Társaság anyagi helyzetének alakulásához ld. a Beszámoló V. pontját). 

 

 

Szekciók 

 

A beszámolási időszakban továbbra is a Társaság keretein belül – ám teljes szakmai 

önállósággal – működtek szakmai szekcióként a Viktimológiai, a Helyreállító 

Igazságszolgáltatási Szekció és a Fiatalkorú Elkövetők Kriminológiájával és Büntető 

Igazságszolgáltatásával Foglalkozó Szekció, valamint a Börtönügyi Szekció. A regionális 

szekciók tevékenysége a beszámolási időszakban továbbra is szünetelt. A szekciók aktívan 

működtek, rendszeresen tartottak tudományos és szakmai rendezvényeket. Az egy-egy 

területre koncentráló, szorosabb szakmai együttműködést lehetővé tevő szekcióbeli munka 

kiemelt fontosságú, ezért a Társaság célja az, hogy a jövőben is segítse, támogassa a szekciók 

tevékenységét. Ennek egyik legfontosabb módja a Társaság honlapján 
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(www.kriminologia.hu) a szekciók anyagainak megjelentetése. Az Igazgató Tanács döntése 

alapján a szekcióülések anyagait és más szakmai közleményeit a honlapon közzétesszük, 

emellett a Kriminológiai Közleményekben lehetőség van az ülésekhez kapcsolódó, válogatott 

tanulmányok közzétételére. 

 

II. Szakmai és tudományos tevékenység – tudományos ülések 2015-ben 

 

Az elmúlt több mint három évtizedben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos 

munkássága, kiadványai, tudományszervezői tevékenysége meghatározó szerepet játszott a 

tágabb értelemben vett büntetőpolitikai szakmai életben. A rendezvényeken a bűnügyi 

szakembereket leginkább foglalkoztató aktuális kérdések megvitatására törekedtünk. 

Bemutattuk a legújabb tudományos eredményeket, fórumot biztosítottunk olyan 

kriminálpolitikai, valamint büntető joggyakorlati kérdés megvitatására, amely tagjaink 

érdeklődésére számot tarthat. A tudományos üléseken alkalmanként 30-100 személy vett 

részt, az előadásokat általában élénk vita követte. 

 

Tudományos üléseink és kerekasztal-beszélgetéseink 2015-ben 

 

2015. február 19  Arzén a Tiszazugban  

 r   agy Zsófia  Ph  hallgató, ELTE BTK): Tiszazugi mérgezések a  eriratok  ényében 

Kolo  Gábor  Ph  hallgató, ELTE BTK): A tiszazugi  alvak demográ iai jellemzői 

 

2015. március 24.  yűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények  

Bárándy Gergely  Ph , országgyűlési képviselő):  ova vezet et a tolerált gyűlöletbeszéd? 

Bárd Petra  Ph , adjunktus, ELTE ÁJK): A gyűlölet-bűncselekmények  atékony üldözésének 

 eltételrendszere 

 

2015. április 16. Az önkormányzati rendészet feladatai és működése ma Magyarországon  

 r    ristián László (PhD, tanszékvezető egyetemi docens, NKE Rendészettudományi Kar, 

Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék) 

Dr. Czobor Anita  a szegedi Közterület-felügyelet korábbi osztályvezetője) 

 

2015. május 14. Jacsó Judit  habilitált egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-és 

Jogtudományi Kar): Az adócsalás elleni büntetőjogi  ellé és aktuális tendenciái az Euró ai 

 nióban – különös tekintettel a német  az osztrák és a magyar szabályozásra  

 

2015. máj. 28. A  ogvatartás ára Váradi Balázs  partner, vezető kutató, Budapest Intézet) 

Kadlót Erzsébet  ügyvéd, a Társaság főtitkára) 

 

2015. június 23. The Maras – Deviant Subcultures and Violent Actors 

 Fliegauf Gergely  főosztályvezető, OPCAT Nemzeti Megelőző Mechanizmus Főosztály, 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala): “Impact of ’mara’ documentaries and subculture on 

Hungarian underground hip-hop music and prison society”  
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Maria J. Cornejo (PhD. hallgató, DCGC): “Rescuing Dialogue – Local Mediation with the 

Maras” Az ülés moderátora: Fliegauf Gergely.  

(A Magyar Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási Szekciójának rendezésében) 

 

2015. október 15. Intézményes korru ció  avagy a gyógyszeri ar által gyakorolt negatív 

be olyás az orvosi  ivatás gyakorlására Előadó: Laskai Anna, DGCG PhD. hallgató.  

 

2015. november 5. Szakértők szerepe a büntető eljárásban 

Előadók: Dr. Herke Csongor, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára 

Korreferátumot tartott: Dr. Molnár Miklós, orvosszakértő és Dr. Kenéz Andrea, bírónő, 

Fővárosi Törvényszék  

 

2015. november 26. “Merre tart a BA ázs?”  

Both Emőke, a BAGázs Közhasznú Egyesület elnöke Közreműködtek: Kanalas Roland, 

Lakatos Istvánné, Gáspár László és mások, a bagi telepről, valamint Kovács Krisztina, 

PhD. hallgató, az adósságkezelő programfelelős  

 

2015. december 10. Szakmai Munka a javítóintézetekben. A tudományos ülés előadója: 

Szarka Attila Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztály, 

főosztályvezető helyettes „Javítóintézet – Újratöltve” A javítóintézet helye és szerepe az 

igazságszolgáltatásban Korreferátum: Ju ász Péter EMMI Budapesti Javítóintézete, igazgató 

„Honnan jöttek – hová mennek” – életutak a javítóintézetbe helyezetteknél „LÉPÉS-

VÁLTÁS” – Az Európai Unió által támogatott projektben készült rövidfilm bemutatása Az 

ülés levezető elnöke: dr. Hatvani Erzsébet, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális 

Gyermekotthon igazgatóhelyettese. 

 

Az MKT Igazgató Tanácsa által meghirdetett tudományos rendezvények mellett szakmai 

szekcióink önállóan is tartanak tudományos rendezvényt, amelyekről rendszeresen 

beszámolnak.  

 

 

III. Kriminológiai Közlemények és honlap-fejlesztés 

 

A Társaság az elmúlt évben is folytatta több mint két évtizedes gyakorlatát, a tudományos 

ülések anyagának közreadását a Kriminológiai Közleményekben. E kiadványsorozat 

megjelenése óta az egyik legtöbbet hivatkozott forrássá vált a bűnügyi tudományok területén. 

A Kriminológiai Közlemények továbbra is térítésmentesen áll tagságunk rendelkezésére, de 

mindig annyi példányszámban jelentetjük meg, hogy a szakkönyvtárak is kapjanak a 

kiadványból, illetve az egyre keresettebb kiadványt a bűnügyi tudományok iránt elkötelezett 

szakembereknek és a jogalkotásban közreműködő kollégáknak bármikor rendelkezésre 

bocsáthassuk. Egyedi megkeresések alapján lehetőséget biztosítunk továbbá arra, hogy az 

érdeklődők az esetleg nehezen hozzáférhető korábbi számainkban közzétett tudományos 

munkákat megismerhessék.  
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A papír alapon való megjelenést a továbbiakban is fenntartjuk, ám, alkalmazkodva a változó 

szakmai, kutatási módokhoz és lehetőségekhez, a Kriminológiai Közlemények korábbi 

számainak tartalmát archiváltuk és elérhetővé tettük honlapunkon. Ezzel, egy rendkívül 

jelentős szakirodalmi forrásanyag vált a széles szakmai közönség számára, a korábbinál jóval 

könnyebben, elérhetővé. Tekintettel arra, hogy a Társaságnak meghatározó szerepe volt a 

hazai kriminológia, mint önálló tudományterület létrejöttében, ezek a tanulmányok 

tudománytörténeti szempontból is igen fontos források. 

2015-ben a Kriminológiai Közlemények 74. száma jelent meg, amely a Társaság a 2013-ban 

és 2014-ben tartott tudományos rendezvényeinek előadásaiból válogat. 

 

A Társaság honlapja (www.kriminologia.hu) továbbra is naprakész tartalommal hozzáférést 

biztosít a Társaság tevékenysége iránt érdeklődőknek. A honlapon tájékoztatást adunk a 

Társaság legfontosabb adatairól, tartalmazza a szervezeti felépítésére és a szekciók 

működésére vonatkozó információkat, a társzervekkel való együttműködés dokumentumait, 

illetve itt folyamatosan nyomon követhetőek rendezvényeink, és aktuális szakmai anyagokat 

is közzéteszünk. A honlap, a tudományos ülések és a kötetek bárki számára hozzáférhetőek. 

Így a Társaság eredményeit a tagjainkon túli körön kívül is módunk van terjeszteni.  

E fejlesztés legfontosabb eleme a Kriminológiai Közlemények folyamatos digitalizálása és 

közzététele a honlapon, mely célkitűzésünket 2015-ben elértük, közel 30 év anyagát 

archiváltuk, digitalizáltuk és tettük elérhetővé a http://www.kriminologia.hu/kozlony oldalon.   

 

IV. Az Igazgató Tanács és az Elnökség működése 

 

A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa az elmúlt évben az alábbi időpontokban 

tartott ülést: 

2015. február 19.  

2015. április 23.  

2015. szeptember 24.  

2015. december 10.  

 

Az Igazgató Tanács minden ülésére meghívta az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, 

valamint tárgyalási joggal a szekciók 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. Az Igazgató 

Tanács a beszámolási időszakban szervezte a Társaság tudományos rendezvényeit. 

2015. július 31-i hatállyal felmondott a Társaság korábbi adminisztrátora Laczkovich 

Dorottya és az egyik szakmai titkár Kiss Valéria. Ebből következően a Társaság 2015. 

augusztus 1-jétől új struktúrában működik, mely egy adminisztrátorból és egy szakmai 

titkárból áll. 2015. augusztus 1-jétől Soós Gyuláné látja el a Társaság adminisztrátori 

feladatai. Inzelt Éva szakmai titkár pedig változatlanul a titkári teendőket.  

 

V. Gazdálkodás és anyagi helyzet 

http://www.kriminologia.hu/
http://www.kriminologia.hu/kozlony
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A Társaság működését döntően az egyéni és intézményi támogatásokból eredő bevételekből, 

az elnyert pályázati támogatásból (MTA), valamint az SZJA 1%-ok felajánlásaiból biztosítja. 

A Társaság anyagi helyzete a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult (ezer 

forintban): 

 

Év/tétel Bevétel 

összesen 

Tagdíj-

bevétel 

Központi 

költségvetési 

támogatás 

NCA/NE

A 

pályázat 

MTA SZJA 1% Kiadások 

2007. 3548 973 850 500 480 489 2623 

2008. 4557 544 600 0 563 252 5337 

2009. 3400 393 1491 350 713 389 3342 

2010. 3336 1821 376 350 413 376 3583 

2011. 3783 1135 402 200 340 402 4293 

2012. 2690 1026  241  0 340  241  3245  

2013. 11161  1287 143 0 340 143 5117 

2014.  2156 9521 0 0 340 106 3021 

2015.  2209 1071 0 0 340 115 2873 

Az MKT bevételeinek és kiadásainak alakulása 2007–2015 között 

 

A Társaság gazdálkodásának néhány tájékozató adatát tartalmazza fenti táblázat. 

 

A kiadások mérséklése érdekében a kiadványaink előállítására fordított összeget igyekeztünk 

és igyekszünk csökkenteni. Ezt úgy értük el, hogy felajánlottunk tagjaink számára a digitális 

hozzáférést, illetve a rendelkezésre álló erőforrásoknak megfelelően a Kriminológiai 

Közlemények tartalmát a honlapunkon folyamatosan elérhetővé tettük és tesszük. Hasonló 

módon a postai szolgáltatási díjak miatti költségeket is visszafogjuk. Csak azoknak küldünk 

ki levélben a meghívót és a köteteket, akik ehhez ragaszkodtak, mindenki más számára 

elektronikusan juttatjuk el a Társasági információkat, valamint a kötetek átadása a 

rendezvényeken vagy az ELTE-ÁJK Kriminológiai Tanszékén valósul meg. 

 

 

Budapest, 2016. május 19. 

Dr. Gönczöl Katalin 

elnök 

  

                                                        
1 A 2014-es tagdíjak egy részét a tagok a 2015-ös évben fizették be, mely pénzügyileg a 2015-ös évhez kerül 

elszámolásra.  
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A Társaság Igazgató Tanácsa és tisztségviselői 2015-ben: 

 

Örökös tiszteletbeli elnök  

Dr. Szabó András, volt alkotmánybíró 

 

Elnök  

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

Tanszék 

 

Főtitkár  

Dr. Kadlót Erzsébet, ügyvéd  

 

Helyettes elnökök 

Dr. Bárándy Péter, ügyvéd, volt igazságügy-miniszter 

Dr. Finszter Géza, egyetemi tanár, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási 

Jogi Tanszék, főszerkesztő-helyettes, Belügyi Szemle 

Dr. Kerezsi Klára, főtanácsos, tudományos tanácsadó Országos Kriminológiai Intézet; 

egyetemi tanár, NKE-RTK  

Dr. Virág György, igazgató-helyettes, Országos Kriminológiai Intézet 

 

Az Igazgató Tanács tagjai 

Dr. Ábrahám László, ügyvéd 

B. Aczél Anna, pszichológus, Rákospalotai Javítóintézet 

Dr. Bánáti János, ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 

Dr. Borbíró Andrea, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék 

Dr. Hack Péter, egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási 

Jogi Tanszék 

Dr. Hatvani Erzsébet, igazgató-helyettes, Rákospalotai Javítóintézet 

Dr. Herke Csongor, tanszékvezető egyetemi docens, PTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és 

Kriminalisztikai Tanszék 

Dr. Jacsó Judit, egyetemi docens, ME ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti tanszék 

Dr. Lévay Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék, 

alkotmánybíró 

Dr. Németh Zsolt, rendőr ezredes, főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Rendészettudományi Kar 

Dr. Vavró István, az ELTE tiszteletbeli tanára 

 

Titkár(ok) 

Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék 

Dr. Kiss Valéria, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék 

(2015. július 31-ig)  

 

A Társaság adminisztrátora Laczkovich Dorottya (2015. július 31-ig)  

Soós Gyuláné (2015. augusztus 1-jétől) 
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Ellenőrző Bizottság 

Elnök 

Dr. Bócz Endre, ny. főügyész 

Tagok 

Dr. Turi András, ny. ügyész  

Dr. Váradi Erika, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar  

 

Szekciók 

 

A fiatalkorú elkövetők kriminológiájával és büntető igazságszolgáltatásának kérdéseivel 

foglalkozó szekció 

B. Aczél Anna, Dr. Ligeti Miklós, Dr. Vaskuti András 

 

MKT Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció 

Dr. Hatvani Erzsébet elnök, Dr. Barabás Andrea Tünde elnökhelyettes  

 

MKT Viktimológiai Szekció 

Dr. Fehér Lenke tiszteletbeli elnök, Dr. Barabás Andrea Tünde elnök, Dr. Görgényi Ilona és 

Dr. Sömjéni László vezetőségi tagok 

 

MKT Börtönügyi Szekció 

Dr. Kiszely Pál és Dr. Fliegauf Gergely társelnökök, Schuckertné Szabó Csilla és Somogyvári 

Mihály vezetőségi tagok 


