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A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2012. évben végzett
tevékenységéről

I.

Szervezeti és anyagi kérdések

A Magyar Kriminológiai Társaság 1983-ban alakult. A Társaság a kriminológiával, viktimológiával és más, a bűnözéssel, a bűnmegelőzéssel összefüggő tudományterületek kérdéseivel,
továbbá a büntető jogpolitika 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.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (új civil törvény) előírásainak megfelelően, a Társaság 2012. május 11-én közgyűlést tartott. A közgyűlés célja a Társaságnak az új civil
törvény szerinti, közhasznú egyesületként történő újra-bejegyeztetése, a közhasznúsági
beszámoló, az alapszabály módosításának elfogadása, valamint az Ellenőrző Bizottság és a
szekciók ügyrendjének ismertetése volt. Emellett a közgyűlés döntött a tagdíjak
differenciálásáról és azok összegének a felemeléséről. (A közgyűlés döntésének megfelelően
2013. január 1-től a tagdíjfizetési kedvezményre jogosultak a GYES, a GYED ellátásban
részesülők, a diákok, nyugdíjasok és a tartósan munkanélküli személyek, a kedvezményes
tagdíj összege 3000 Ft-ra emelkedik. E-mellett a tagdíj összegét a közgyűlés 8000 Ft-ra
emelte a többi tag esetében.)
Tagság
A Társaság egyéni (ezen belül tagdíjat is fizető) tagjainak száma az alábbiak szerint alakult az
elmúlt években:
Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Taglétszám
346
373
358
391
338
390

Fizető tagok
346 (100%)
268 (71,9%)
209 (58,4%)
213 (54,4%)
210 (62,1%)
167 (42,8%)

2012-ben a Társaság tagsága növekedett, viszont a tagdíjfizetési fegyelem érezhetően
romlott. Erre tekintettel a Titkárság az alapszabályban és a szervezeti és működési
szabályzatban foglalt feladatai ellátása körében folyamatosan tevékenykedik a tagsági
jogviszony egyértelműsítése és a tagdíj befizetési fegyelem javítása érdekében. A tagdíjjal
elmaradó tagok csoportos törlésére az alapszabályban foglaltaknak megfelelően, az Igazgató
Tanács döntése alapján 2013. február 21-én került sor. A tagdíjfizetési fegyelem javítása
érdekében immár nincs lehetőség arra, hogy a csoportos törlést követően a tagsági
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jogviszony megszűnésének megállapításáról való értesítést követően a korábbi tag ismét
kérje a felvételét, erre egy év várakozás után van módja. A 2013. februári döntés után a
tagság létszáma 322 főre csökkent. Ugyanakkor a Társaság tagjainak utánpótlása folyamatos:
az új tagok elsősorban a fiatal szakemberek köréből kerülnek ki. A tagság összetételéről és
szakmai érdeklődéséről a Társaság nyilvántartása alapján az alábbi fontosabb jellemzők
állapíthatóak meg: 2012 végén a tagság jelentős része (184 fő, 47,1%) 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 tagok 22%-a (86) fő kötődik az
egyetemi szférához, elsősorban oktatóként, de biztató módon a hallgatói érdeklődés is
számottevő a Társaság tevékenysége iránt. A tagok 43,8%-a (171 fő) nő.
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. 2012. május 11-én alakult meg a Társaság Börtönügyi Szekciója. A regionális
szekciók tevékenysége a beszámolási időszakban szünetelt. A szekciók aktívan működnek,
rendszeresen tartanak tudományos üléseket 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
(www.kriminologia.hu) a szekciók anyagainak megjelentetése és ezzel a teljes tagság
tájékoztatása. Az Igazgató Tanács döntése alapján a szekcióülések anyagait és más – a
szerkesztő bizottság által jóváhagyott - szakmai anyagokat a honlapon közzétesszük, emellett
a Kriminológiai Közleményekben lehetőség van az ülésekhez kapcsolódó, válogatott
tanulmányok közzétételére.
Szakmai együttműködés
A Magyar Kriminológiai Társaság 2012-ben is folytatta korábbi gyakorlatát, igyekezett más
civil szerve-zetekkel, költségvetési szervekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal, illetve
piaci szereplőkkel történő együttműködésre. Együttműködő partnereink voltak többek
között: az Országos Kriminológiai Intézet, a Magyar Ügyvédi Kamara, a KIMISZ Igazságügyi
Szolgálat, a Legfelsőbb Bíróság, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, a Fővárosi Önkormányzat, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a
Belügyminisztérium, a Társaság a Szabadságjogokért, a Magyar Helsinki Bizottság, a
Transparency International Hungary, a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Közterület-felügyelet,
az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancs-noksága, a
Pécsi Tudományegyetem és a Miskolci Egyetem, a KONTIKI Kiemelkedően Közhasz-nú
Nonprofit Zrt.,a FORESEE Kutatócsoport, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványa, a Bírónők
Magyarországi Egyesülete, a Magyar Ülnöki Egyesület, az Országos Polgárőr Szövetség.
Támogatók és anyagi helyzet (a részleteket ld. a beszámoló IV. pontjában)
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A Társaság bevételei között 2012-ben a legjelentősebb tételt a tagdíjbevételek jelentették,
ezért a Társaság kiemelt figyelmet fordít a tagdíjfizetési fegyelem javítására és a tagdíjfizetés
könnyítésére.
A Társaság szakmai tevékenységét 2012-ben is jelentősen segítették támogatóink.
Mindenekelőtt a Magyar Tudományos Akadémia, amely a Társaság megalakulása óta, így a
beszámolási időszakban is jelentős működési támogatást nyújtott. 2012-ben 340 000 Ft-tal
segítette a Társaság működését. Az MTA rendszeres és nagy összegű támogatása nélkül
elképzelhetetlen lenne a Társaság szakmai munkájának fejlesztése, valamint a Kriminológiai
Közlemények kiadása. Évek óta támogatja a Társaság működését a Bárándy Ügyvédi Iroda és
a KRIMINFO Bt., emellett 2012-ben a CIB és az ERSTE Bank is jelentős összeggel támogatta
munkánkat.
Az ELTE Állam-és Jogtudományi Kara minden jelentős szakmai rendezvényünknek helyet biztosított, ez a támogatási forma megalakulásunk óta a Társaság folyamatos működésének
alapvető feltétele
A bevételek között a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából beérkező összeg az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent.
A Társaság működési költségeinek biztosítására a beszámolási időszakban többször is
pályáztunk, ám sajnos 2012-ben a Nemzeti Civil Alap szakmai és működési pályázatán sem
voltak sikeresek a Társaság pályázatai.

II. Szakmai és tudományos tevékenység
Az elmúlt három évtizedben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos munkássága, kiadványai, tudományszervezői tevékenysége meghatározó szerepet játszott a kriminálpolitika
elméleti és gyakorlati fejlesztésében. A rendezvényeken a bűnügyi szakembereket leginkább
foglalkoztató aktuális kérdések, szakmai 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 vita követte.
Tudományos üléseink és kerekasztal-beszélgetéseink 2012-ben
Fedett nyomozás a bűnüldözésben (2012. február 16.)
Előadók:
Dr. Mészáros Bence (egyetemi tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi
Kar, Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék)
Dr. Szoboszlai-Szász Richárd (fővárosi főügyész-helyettes, Fővárosi Főügyészség)
Szűcs Bálint r. alezredes, ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály, Felderítési osztály
Csapdahelyzetek (2012. március 8.)
Az ülésen a Csapda c. filmet vetítettük le.
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A vetítést követően kerekasztal-beszélgetés keretében Schuckertné Szabó Csilla bv. alezredes beszélt a projekt történetéről.
A vetítést követő panelbeszélgetés résztvevői:
Sipos András a film rendezője
Dr. Fliegauf Gergely Ph.D. bv. alezredes, börtönpszichológus,
Schmehlné Hauszchen Éva bv. százados, osztályvezető, Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet.
A pénzmosás elmélete és gyakorlata (2012. szeptember 27.)
Főelőadó:
Dr. Jacsó Judit (egyetemi docens Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar): "A pénzmosás elleni fellépés dimenziói Európában: múlt, jelen és jövő"
Korreferensek:
Dr. Simonka Gábor Aurél (százados, NAV Pénzmosás Elleni Információs Iroda főosztályvezetője) és Dr. Sisák Attila (százados, NAV Bűnügyi Koordinációs Főosztályának
főosztályvezető-helyettese): "A pénzmosás elleni fellépés gyakorlata"
Dr. Kadlót Erzsébet (főtanácsadó, Alkotmánybíróság) "Adalékok az ítélkezési gyakorlatból”
Átalakulóban a gyermekvédelem (2012. november 16.)
A tudományos ülés előadói:
Gulyásné Dr. Kovács Erzsébet (munkatárs, Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal, Oktatási, Gyermek-és Ifjúságvédelemi Főosztály),
Dr. Lux Ágnes (osztályvezető, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala),
Dr. Gyurkó Szilvia (gyermekjogi igazgató, UNICEF Magyar Bizottság)
A szakértő szerepe a büntetőeljárásban (2012. december 13.)
Dr. Krecsik Eldoróda (bíró, Kúria): A szakértői tevékenység bírói szemmel
Dr. Melegh Gábor (tanszékvezető egyetemi docens, igazságügyi szakértő): Az igazságügyi
szakértő szerepe a büntetőeljárásban
Konferencia
2012. május 11-én tartotta a Társaság Kontroll és jogkövetés című konferenciáját. A
konferencián a délelőtti plenáris és a délutáni szekcióülések alkalmat adtak a
kriminálpolitikai reform aktuális kérdéseinek megvitatására, az egyes szekciókban az adott
téma jeles hazai szakemberei tartottak előadásokat, illetve a Társaság tagságához tartozó
fiatal kutatók mutatták be szakmai eredményeiket. A konferecia részletes programját a jelen
beszámolóhoz
mellékeljük,
illetve
az
elérhető
a
Társaság
honlapján
(http://kriminologia.hu/sites/default/files/2012_-_kontroll_es_jogkovetes_program.pdf). A
konferencia egyben a Társaság legújabb, Börtönügyi Szekciójának alakuló ülésének is otthont
adott. A konferencia plenáris ülésének témái a normakövetés, a joghoz való viszony és a
jogállami elvárások feszültsége, valamint az új Büntető Törvénykönyv tervezetének
kriminálpolitikai és dogmatikai kérdései voltak. A szekcióülések témái: A közterületi lét
méltósága; A védői jogok csorbítása; A kortárs és az iskolai konfliktusok megoldása;
Magyarország az Európai Emberi Jogi Bíróság előtt; A gyermekbarát igazságszolgáltatás; A
Büntetés-végrehajtási Szekció programja; A Magyar Kriminológiai Társaság doktorandusz
tagjainak szekciója.
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Kriminológiai Közlemények
A Társaság az elmúlt évben is folytatta több három 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. 2012-ben a Kriminológiai Közlemények két kötetét jelentettük meg. A
Kriminológiai Közlemények 70. számú kötete a tudományos ülések előadásainak válogatott
anyagai tartalmazza, míg a 71. számú kötet a „Kontroll és jogkövetés” című, 2012. május 11-i
konferencia anyagának szerkesztett változata.
Honlap
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, közzé tesszük a szervezeti felépítésére és a szekciók
működésére vonatkozó információkat, a társzervekkel való együttműködés dokumentumait,
illetve folyamatosan nyomon követhetőek rendezvényeink is. Aktuális szakmai anyagokat is
közzéteszünk. A honlap, a tudományos ülések és a kötetek bárki számára való
hozzáférhetősége lehetőséget ad arra, hogy a Társaság eredményeit a taglétszámon túl is
terjesszük, ezért ennek fejlesztése eddig is és a jövőben is a Társaság kiemelt célja.

III. Az Igazgató Tanács és az Elnökség működése
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa az elmúlt évben az alábbi időpontokban
tartott ülést:
2012. február 16.
2012. április 19.
2012. december 13.
Az Igazgató Tanács minden ülésére meghívta az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, valamint 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. 2012-ben elvégezte
az új civil törvény rendelkezéseinek való megfelelést szolgáló Alapszabály-módosítást is. Az
Igazgató Tanács a beszámolási időszakban szervezte a Társaság tudományos rendezvényeit.
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2011 óta az MKT Elnöksége folyamatosan működik. Mindenekelőtt a Társaság szakmai programjának előkészítésével segíti az Igazgató Tanács munkáját.

IV. Gazdálkodás és anyagi helyzet
Év/tétel (e Ft)
Nyitó egyenleg
Bevétel
összesen
Tagdíjbevétel
Központi költségvetési
támogatás
NCA/NEA pályázat
MTA támogatás
SZJA 1%
Kiadások

2007
1522

2008
2452

2009
1814

2010
1258

2011
1214

3548

4557

3400

3336

3783

973

544

393

1821

1135

850

600

1491

376

402

500
480
489
2623

0
563
252
5337

350
713
389
3342

350
413
376
3583

200
340
402
4293

2012
679
2740
1026
241
0
340
241
3232

A fenti táblázat a gazdálkodási adatok áttekintését tartalmazza 2007-től. Amint az látható,
2012-ben a Társaság bevételei az előző évek szűkös forrásaihoz képest is jelentősen csökkentek, az előző évhez képest a csaknem 30%-kal csökkent az összbevétel. A Társaság működési
költségei kb. 18%-kal haladták meg a bevételeket 2012-ben. A legjelentősebb tételt a tagdíjbevételek jelentik, emellett a Társaság működését és szakmai feladatainak ellátását az elnyert pályázati támogatásokból, egyéni és intézményi támogatásokból és az SZJA 1%-ok felajánlásaiból származó bevétel jelenti.
A bevételek között a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából beérkező összeg az elmúlt évekhez képest jelentősen csökkent, 2012-ben a Társaságnak 241 000 Ft bevétele származott ebből a forrásból. Az 1% felajánlások növelése érdekében a honlapon naprakész tájékoztatást nyújtunk a felajánlás módjáról, és a 2012-es évben az SZJA 1%-os kampányt már év
elején elkezdtük.
A Társaságnak a beszámolási időszakban nyújtott támogatások áttekintését az alábbi táblázat tartalmazza:
Támogató
KRIMINFO Bt.
MTA
CIB Bank
ERSTE Bank
Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda
Országos Polgárőr Szövetség
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (kollektív
tagdíj)

Összeg
100.000 Ft
340.000 Ft
600.000 Ft
250.000 Ft
100.000 Ft
50.000 Ft
98.000 Ft

A konferenciák szervezése minden évben jelentős anyagi ráfordítást jelent. A 2012-es évben
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is megrendeztük az ingyenes konferenciát ahol a regisztrált tagok számára szerény ellátást
biztosítottunk (ásványvíz, stb.) Ez utóbbit a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi
Karának kollektív tagdíja tette lehetővé. 2011-hez hasonlóan 2012-ben is a kötetek
elektronikus terjesztésével igyekeztünk az erre eső kiadásokat csökkenteni, sikerrel. A
nyomtatott kötetetek darabszáma jelentősen csökkent, az előállított kötetek esztétikai és
nyomdatechnikai szín-vonala viszont jelentősen javult.
Hasonló megtakarítást értünk el azzal, hogy továbbra is csak kifejezett kérésre tartjuk postai
úton a kapcsolatot a tagokkal, minden más tagunk számára elektronikusan juttatjuk el a társasági információkat, valamint a kötetek átadása a rendezvényeken vagy az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékén valósul meg.
Budapest, 2013. április 25.
Gönczöl Katalin
elnök
A Társaság Igazgató Tanácsa és tisztségviselői 2012-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
Helyettes elnökök
Dr. Bárándy Péter, ügyvéd, volt igazságügy miniszter
Dr. Finszter Géza, egyetemi tanár, ELTE ÁJK ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék, főszerkesztő-helyettes, Belügyi Szemle
Dr. Kerezsi Klára, egyetemi docens ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék, Országos Kriminológiai
Intézet
Dr. Virág György, 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, tudományos munkatárs, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Hack Péter, egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi
Tanszék
Dr. Hatvani Erzsébet 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
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Dr. Lévay Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék,
alkotmánybíró, Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Dr. Németh Zsolt, rendőr ezredes, főiskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Rendészettudományi Kar
Dr. Vavró István, az ELTE tiszteletbeli tanára
TITKÁROK
Dr. Inzelt Éva, egyetemi tanársegéd, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék
Dr. Gaál J. Krisztián, ügyvédjelölt
Dr. Kiss Valéria, PhD hallgató, ELTE ÁJK Jogszociológia Tanszék
A Társaság adminisztrátora Laczkovich Dorottya.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
Elnök
Dr. Bócz Endre, ny. főügyész
Tagok
Dr. Turi András beosztása főtanácsadó, az ELTE ÁJK Büntető-eljárási és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszékének megbízott előadója
Dr. Váradi Erika, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
A SZAKMAI SZERVEK VEZETŐI
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
Budapest, 2013. április „

”
Gönczöl Katalin
elnök
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