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I. Szervezeti kérdések
A Társaságról
A Magyar Kriminológiai Társaság 1983-ban alakult, azóta társadalmi szervezetként a
résztvevő szakemberek számára fórumot biztosít a tudományos és szakmai eszmecserére. A
Társaság a kriminológiával, viktimológiával és más, a bűnözéssel, a bűnmegelőzéssel és
büntetés-végrehajtással összefüggő tudományterületek kérdéseivel, továbbá a büntetőpolitika
problémáival foglalkozó, azok iránt érdeklődő elméleti és gyakorlati szakemberek társadalmi
egyesülése. 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.
Közgyűlés
A Magyar Kriminológiai Társaság 2018. május 17-én tartott évi rendes közgyűlésén
megtárgyalta és elfogadta az Elnökség 2017. évről szóló beszámolóját, a közhasznúsági
jelentést, továbbá megtárgyalta a Felügyelő Bizottság beszámolóját.
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%)

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%)

2016

263

198 (75,28%)
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2017

280

176 (62,8%)

2018

294

156 (53,06%)

A Titkárság folyamatosan szem előtt tartja a tagdíjak befizetésének alakulását és a nem
fizető tagokat felszólítja tagdíjfizetései kötelességére. Tartós nem fizetés esetén az érintettek a
közgyűlési határozat alapján értesítést kapnak tagsági viszonyuk törléséről.
A tagság összetételéről és szakmai érdeklődéséről a Társaság nyilvántartása alapján az
alábbi fontosabb jellemzők állapíthatóak meg. 2018 végén a tagság fele (155 fő, 53,1%) volt
budapesti lakos, így megállapítható, hogy a Társaság, törekvéseinek megfelelően, országosan
ismert szakmai szervezet. A tagok között jelentős számban vannak a büntető
igazságszolgáltatás különböző területeiről gyakorlati szakemberek, a tagság negyede (28,23%,
83 fő) pedig az egyetemi szférához is kötődik, oktatóként, kutatóként, PhD és egyetemi
hallgatóként. Rendkívül biztató, hogy számottevő a hallgatói érdeklődés is a Társaság
tevékenysége iránt (26 személy, a Társaság tagjainak 8,84%-a egyetemi vagy PhD-hallgató).
Két éve a jogász és kriminológus PhD-hallgatók által alapított Kriminológia és Bűnügyi
Tudományok PhD Szekció a Társaság legaktívabb szekciója.
Támogatók
A Társaság a tudományos ülések szervezésében törekszik a széles körű szakmai
együttműködések kialakítására. A Magyar Kriminológiai Társaság 2018-ban is folytatta
korábbi gyakorlatát, együttműködött más tudományos szervezetekkel, oktatási
intézményekkel, civil szervezetekkel, piaci szereplőkkel. A Magyar Tudományos Akadémia a
Társaság megalakulása óta, így a beszámolási időszakban is kiemelkedő támogatást nyújtott a
Társaságnak, 2018-ban 590 000 forinttal segítette a Társaság működését. Az Akadémia
rendszeres támogatása nélkül elképzelhetetlen lenne a Társaság működése, szakmai
munkájának fejlesztése, valamint a Kriminológiai Közlemények kiadása. Kiemelendő az
Eötvös Loránd Tudományegyetem támogatása. 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 Társaság szakmai tevékenységének sikeréhez hozzájárult az Országos Kriminológiai
Intézettel és más szakmai szervezetekkel kialakult együttműködés. Együttműködő partnereink
voltak többek közt a Magyar Szociológiai Társaság, a Magyar Ügyvédi Kamara, a Kúria és a
bírósági szervezetek, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, a
Magyar Helsinki Bizottság, a BAGázs Közhasznú Egyesület, az Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a Pécsi Tudományegyetem
Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszéke, a Miskolci Egyetem Büntetőjogi és
Kriminológiai Intézeti Tanszéke, Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Büntetőjogi
és Kriminológiai Tanszéke.
Az adófizető polgárok jövedelemadójuk 1%-ával támogathatják szervezetünk működését
(az ebből a forrásból származó bevételeket a Beszámoló V. pontja tartalmazza).
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Szekciók
A Társaság keretein belül – ám teljes szakmai önállósággal – szakmai szekciók működnek,
ezek a Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD Szekciója, a Helyreállító
Igazságszolgáltatási Szekció és a Viktimológiai Szekció. 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
legfontosabb módjai a szekciók szakmai rendezvényeinek szervezési és anyagi támogatása,
továbbá a Társaság honlapján (www.kriminologia.hu) a szekciók közleményeinek és a
rendezvényen elhangzott anyagainak megjelentetése a Kriminológiai Közleményekben. 2018
októberében a Társaság a Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD Szekciójával sikeres,
egész napos szakmai konferenciát szerveztett.

II. Szakmai és tudományos tevékenység: tudományos ülések 2018-ban
Az elmúlt több mint három évtizedben a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos
munkássága, kiadványai, tudományszervezői tevékenysége meghatározó szerepet játszott a
kriminálpolitikai 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 2018-ban
2018. február 8. “Modernizált stanfordi börtönkísérlet napjaink Magyarországán”
Előadó: Dr. Kadlót Erzsébet címzetes egyetemi docens (MKT főtitkár, ügyvéd) és Dr. Nemes
András PhD-hallgató (ügyvédjelölt)
2018. március 8. “Elrettentés vagy keménykezű politika? Felvetések az elrettentés
kriminálpolitikai kérdéseiről egy empirikus kutatás kapcsán”
Előadó: Dr. Borbíró Andrea egyetemi adjunktus (ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék)
2018. április 5. “Közérdekű munkabüntetés a skandináv országokban, különös tekintettel a
finn szabályozásra”
Előadó: Dr. Sipos Ferenc egyetemi tanársegéd (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi
Kar Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék)
2018. április 26. “Jogszolgáltatás a jogállam halála után”
Előadó: Dr. Fleck Zoltán egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszék, tanszékvezető)
2018. május 17. „A kriminológia tendenciaváltozásai és a magyar büntetőjog gyakorlata”
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Előadó: dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügyi miniszter

2018. szeptember 27. „Törvénymondók és fejszék: viselkedési útmutatók a szabadságjogok
északi forrásvidékén (Izlandi sagá-k alapján)”
Előadó: Dr. Bíró Judit habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (ELTE TáTK,
Kisebbségszociológia Tanszék)
2018. október 12. A Magyar Kriminológiai Társaság és a Kriminológia és a Bűnügyi
Tudományok PhD szekciójának egész napos szakmai konferenciája „Alkotmányos büntetőjog
és jogállami büntető-igazságszolgáltatás” címmel
Előadók:
Dr. Bánáti János (a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke),
Dr. Nagy Marianna egyetemi tanár (ELTE ÁJK),
Dr. Kadlót Erzsébet főtitkár (Magyar Kriminológiai Társaság),
Dr. Fenyvesi Csaba egyetemi tanár (PTE ÁJK),
Dr. Matusik Tamás bíró,
Dr. Láng László legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész (Legfőbb Ügyészség)
és a PhD szekció tagjai.
2018. december 6. “Közérthető kommunikáció és érthető jogi nyelv a büntetőeljárásban és a
büntetés-végrehajtásban”
Előadók: Dr. Moldova Zsófia jogi főmunkatárs (Magyar Helsinki Bizottság) és Gergely Vera
(„Világos Beszéd” alapítója és vezetője)
Az MKT Elnöksége 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.
A papír alapon való megjelenést a továbbiakban is fenntartjuk, de 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.
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2018-ban a Kriminológiai Közlemények 78. száma jelent meg, amely a 2017. évi tavaszi,
szakmai párbeszédet biztosító tudományos üléseken elhangzott előadások válogatott írásait
tartalmazza.
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, a szervezeti felépítésről, a szekciókról és azok
munkájáról, a társzervekkel való együttműködés dokumentumairól. A honlapon folyamatosan
nyomon követhetőek a megrendezésre kerülő események és az 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.
A honlap fejlesztésének legfontosabb eleme a Kriminológiai Közlemények folyamatos
digitalizálása és közzététele, melynek eredményeképpen az 1984 és 2018 közötti szakmai
anyagainkat
archiváltuk,
digitalizáltuk
és
így
elérhetővé
tettük
a
http://www.kriminologia.hu/kozlony oldalon.

IV. Az Elnökség működése
A Magyar Kriminológiai Társaság Elnöksége az elmúlt évben április 26-án és május 17-én
tartott ülést. Az Elnökség minden ülésére meghívta az Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait,
valamint tárgyalási joggal a szekciók elnökeit vagy az elnök által delegált személyt. Az
Elnökség a beszámolási időszakban megtárgyalta a Társaság és a saját munkatervét és a
költségvetési tervezetét, illetve megvitatta a közhasznúsági jelentést és az elnökségi
beszámolót. Minden elnökségi ülésen sor kerül tagfelvételekről szóló döntésre is.
Az Elnökség minden évben elsődleges feladatának tekinti a Társaság tudományos
rendezvényeinek megszervezését, így az elnökségi üléseken kiemelt hangsúllyal szerepeltek a
szakmai programok terezett témáinak megvitatása, az erről szóló döntés, a konferenciák
megszervezése és a szekciók szakmai munkájának támogatása.
V. Gazdálkodás és anyagi helyzet
A Társaság – szigorú gazdálkodási fegyelem mellett – a működését döntően az egyéni és
intézményi támogatásokból eredő bevételekből, az elnyert pályázati támogatásból (MTA),
valamint az SZJA 1%-ok felajánlásaiból biztosítja.
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.
Tagjainkat folyamatosan felkérjük – lehetőségeik szerint – az elektronikus elérhetőséget
biztosító átállásra. 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.
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A Társaság anyagi helyzete a beszámolási időszakban az alábbiak szerint alakult (ezer
forintban):
Év/bevétel Bevétel
összesen

Tagdíjbevétel

Központi
NCA/NEA
költségvetési pályázat
támogatás

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

2016.

2811

1642

0

0

400

100

2806

2017.

3370

1411

0

0

890

172

2780

2018.

2510

1098

0

0

590

139

2405

Budapest, 2019. május 7.
Dr. Gönczöl Katalin
elnök
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VI. A Társaság Elnöksége, tisztségviselői és szekciói 2016-ban:
Örökös tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó András (✝), volt alkotmánybíró
Elnök
Dr. Gönczöl Katalin professor emeritus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai
Tanszék
Főtitkár
Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, címzetes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem AJTK
Az Elnökség tagjai
B. Aczél Anna pszichológus, Rákospalotai Javítóintézet
Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
Dr. Barabás Andrea Tünde PhD kriminológus, az OKRI Kutatásszervezési, Dokumentációs és
Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője
Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügy-miniszter
Dr. Bárd Petra hablitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék;
Dr. Borbíró Andrea PhD egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék
Dr. Finszter Géza professor emeritus, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási
Jogi Tanszék, főszerkesztő-helyettes, Belügyi Szemle
Dr. Hack Péter habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék
Dr. Hatvani Erzsébet igazgatóhelyettes, Rákospalotai Javítóintézet
Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, főtanácsos, tudományos
tanácsadó, Országos Kriminológiai Intézet
Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék,
alkotmánybíró
Dr. Németh Zsolt PhD, ny. rendőr ezredes, főiskolai tanár, egyetemi docens, NKE,
Rendészettudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék
Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK, Büntetőjogi és
Kriminológiai Intézeti Tanszék
Dr. Vig Dávid egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék
Dr. Virág György PhD igazgatóhelyettes OKRI, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK
Kriminológia Tanszék
Felügyelő Bizottság
Dr. Bócz Endre ny. főügyész, az állam- és jogtudományok kandidátusa, a Felügyelő Bizottság
elnöke
Dr. Müller Anikó, ügyvéd, Dr. Müller Anikó Ügyvédi Iroda, a Felügyelő Bizottság tagja
Dr. Turi András, nyugalmazott ügyész, a Felügyelő Bizottság tagja
Szakmai titkár
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Dr. Zséger Barbara, az ELTE ÁJK abszolvált PhD hallgatója
A Társaság adminisztrátora Soós Gyuláné.
Szekciók
 MKT Viktimológiai Szekció (Dr. Fehér Lenke tiszteletbeli elnök, Dr. Barabás Andrea
Tünde elnök, Dr. Görgényi Ilona és Dr. Sömjéni László vezetőségi tagok)
 Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD Szekciója (Dr. Tran Dániel és Szontagh
Veronika társelnökök)
 Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció (Dr. Hatvani Erzsébet elnök, Dr. Barabás
Andrea Tünde elnökhelyettes)
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