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ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  

��  MMii  vvaallóóssuulltt  mmeegg  aa  ttaavvaallyyii  éévvaaddbbaann??  
Az első évadban az alakuló ülésen felvetet témákat – a „kutatás” kivételével – 
körüljártuk, megbeszéltük. Az MKT éves konferenciáján részt vett a szekció, 
hamarosan elérhető lesz a konferenciakötet.  

• Alakuló ülés 
• Kisközösségi és települési konfliktusok 
• Büntető ügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység 
• Iskolai konfliktusok és helyreállító módszerek 
• Resztoratív eszközök a büntetés-végrehajtásban 
• MKT éves konferencia: A települési konfliktusok feloldásának jó 

gyakorlatai 
 
Bővebben lásd a csatolt összefoglalót 
 
��  MMiillyyeenn  iiggéénnyyeekk  ééss  kkaappaacciittááss  vvaann??  MMii  lleeggyyeenn  aa  ffoollyyttaattááss??    

TARTALOM / FELADATOK 
• kutatásokhoz hozzájárulás? 
• pályázatban részvétel? 
• nemzetközi kapcsolatok kialakítása? 
• honlap aktívabbá tétele a www.kriminologia.hu keretében? 
• filmklub? 

TÉMÁK 
• milyen témák legyenek? 

börtönmediáció? börtönlelkészek? közösségi konfliktusok? közösségi 
mediátor és mentor? rendőr-mediátor? roma-mediátor? képzések? 
gyermekbarát igazságszolgáltatás? családon belüli erőszak? 

CÉLCSOPORT 
• szűk, szakmai kör? 
• bővített, szakmai kör? 
• teljes nyitottság? 

 



��  TTeerrvveekk  aa  ffoollyyttaattáássrraa  

TARTALOM / FELADATOK 
• tartalmas műhelymunka kialakítása 

csupán 2 téma � 3-3 ülés 
informális jelleg, kevesebb ppt, több beszélgetés 

• honlapra bejegyzések készítése 
• egyszerű hírlevél a tagok információnak összegyűjtésére, terjesztésére 

 

TÉMÁK 
1. „közösségi konfliktusok feloldása” 

műhelymunka keretében helyi projektek megismerése, módszertanok 
megismerése, elemzése 
 

2. „családon belüli / hozzátartózok közötti konfliktusok” mediációs 
eszközökkel való kezelése 
ennek keretében nőjogi civil szervezetek meghívása 

 

CÉLCSOPORT 
• bővített, szakmai kör, specifikus célcsoportok, rendszeres részvétel! 
• érintettek behívása az ülésekre 
• (minisztériumi) döntéshozók meghívása az egy-egy témában zajló 

műhelymunkák utolsó üléseire 
 
FELADATOK 

• a szekció a második évadban nem tervez pályázatban való részvételt, 
kutatást kapacitáshiány miatt, de ha van rá ötlet szívesen fogadjuk 

• a www.kriminologia.hu megújult, ezt valamennyi szekciótag figyelmébe 
ajánljuk, ezen a részéről is elhelyezhetőek anyagok 

• felmerült az igény egy a szekcióülésektől független filmklub szervezése, 
önálló időpontban, ahol akár magyar, akár angol nyelven elérhetővé 
lehetne tenni mediációs témájú filmeket; ehhez szükséges lenne egy 
filmlista összeállítása 


