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A Magyar Kriminológiai Társaság tagjai körében végzett felmérés eredményeinek 

leírása. 

A Magyar Kriminológiai Társaság elnökségének és szervezőinek egyik legfőbb törekvése a 

szervezet működésének megújítása, programjainak népszerűsítése és ezzel a tagok 

érdeklődésének és aktivitásának élénkítése. Ebből a célból a társaság elnöke egy igény-, és 

attitűdfelmérő anonim, online kérdőívet indított útjára a tagok körében 2019 május 22 és 2019 

július 31. között. A felmérésben feltett strukturált kérdésekre a Magyar Kriminológiai 

Társaság 280 tagja közül összesen 103 fő válaszolt, vagyis a társaság tagságának 36%-a. A 

kérdőív lezárásával nyert adatok feldolgozása az Evasys adatrögzítő és elemző rendszer által 

generált és összesített adatok, valamint ugyanezen rendszerben egyes kérdéseknél 

megjelenített nyílt kérdésekre adott válaszok összesítése alapján történt. Annak ellenére, hogy 

a társaság tagsága meghatározott számú speciális mintának számít, a megállapítások 

leírójellegűek, összefüggések keresésére nem került sor. A leíró kutatásból nyert eredmények 

elegendő információt tartalmaznak a tagok attitűdjeiről, illetve a társaság működésével, 

programjaival kapcsolatos elvárásaikról és igényeikről. A levont következtetések alkalmasak 

a kriminológiai társaság fejlesztési irányainak megfogalmazására, és egy fejlesztési terv 

kidolgozásának megalapozására. A kérdőív attitűdfelmérésében (19 kérdés) a társaság 

rendezvényeivel, honlapjának jelenlegi működésével való elégedettségről, az események 

látogatásának gyakoriságáról és az aktivitásról kérdeztük a kitöltőket. Az igényfelmérésben (9 

kérdés) pedig a társaság működésével és témáival kapcsolatos elvárásaikról informálódtunk a 

felmérésben résztvevőktől. 

 Attitűdfelmérés 

1. számú táblázat 

Mennyire elégedett a Magyar Kriminológiai Társaság működésével? N=103 

Nagyon elégedett vagyok  30.1% 

Elégedett vagyok  48.5% 

Semleges  16.5% 

Elégedetlen vagyok 3.9% 

Nagyon elégedetlen vagyok  1% 

A Magyar Kriminológiai Társaság általános működésével a felmérésben résztvevő és a 

kérdésre válaszoló 103 fő 48%-a elégedett, 30 %-a nagyon elégedett, míg 4%-a elégedetlen és 

csupán 1%-a nagyon elégedetlen. Vagyis a válaszolók több mint háromnegyede általánosan 

jól működő társaságnak tartja a Magyar Kriminológiai Társaságot (1. számú táblázat).    

2. számú táblázat  

Mennyire elégedett a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeinek témáival? N=103 

Nagyon elégedett vagyok  33% 

Elégedett vagyok  50.5% 

Semleges  10.7% 



Elégedetlen vagyok 4.9% 

Nagyon elégedetlen vagyok  1% 

Még ennél is kedvezőbb a társaság rendezvényeinek témáival való elégedettség. A válaszolók 

több mint fele elégedett és több mint egyharmada nagyon elégedett, míg 5%-a elégedetlen és 

csak 1%-a nagyon elégedetlen (2. számú táblázat).  

3. számú táblázat 

Mennyire elégedett a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeinek időpontjaival? N=102 

Nagyon elégedett vagyok  13.7%  

Elégedett vagyok  37.3% 

Semleges  30.4% 

Elégedetlen vagyok  12.7% 

Nagyon elégedetlen vagyok 5.9% 

A kriminológiai társaság rendezvényeinek időpontjára irányuló kérdés viszont megosztott 

véleményt eredményezett a válaszolók körében, ugyanis az eddig megszokott időpontokkal 

37% elégedett, 14% nagyon elégedett, míg semleges választ a 102 kitöltő egyharmada adott. 

Az elégedetlen és nagyon elégedetlen kategóriában a válaszolók összesen 19%-a tartozik, ami 

magasabb, mint rendezvény témáival és a kriminológiai társasággal kapcsolatos 

elégedettségre adott negatív válaszok százalékos aránya. A kriminológiai társaság 

rendezvényeinek időpontja kevesebb résztvevőnek kedvezőbb, mint más működési tényező. 

4. számú táblázat 

Milyen gyakran látogatja a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeit/üléseit? N=102 

Minden alkalommal   4.9% 

Nagyon gyakran   12.7% 

Ott vagyok a programok felén   25.5% 

Nagyon ritkán   49% 

Nem járok egyáltalán  7.8% 

A társaság rendezvényeinek látogatására irányuló kérdésekre 102 fő válaszolt. A résztvevők 

csupán 5%-a vesz részt a rendezvényen minden alkalommal, 13 %-a nagyon gyakran, egy 

ötöde a programok felére látogat el, és meglepő módon közel fele nagyon ritkán vesz részt az 

összejöveteleken (a válaszolók 8%-a nem jár a programokra egyáltalán). A felmérésben 

választ adók alig több mint fele ritkán vagy egyáltalán nem látogatja a társaság rendezvényeit 

(4. számú táblázat). 

5. számú táblázat 

Ha meglátogatja a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeit/üléseit, milyen okból teszi? 

N=92 

Számomra nagyon érdekesek a társaság rendezvényeinek témái   59.8%  

Aktív résztvevője szeretnék lenni a szakmai rendezvényeknek szervezőként   0% 

Aktív résztvevője szeretnék lenni a szakmai rendezvényeknek előadóként   6.5% 

Aktív résztvevője szeretnék lenni a szakmai rendezvényeknek résztvevőként    16.3% 

Abból a célból, hogy találkozhassak a társaság tagjaival   9.8% 

Abból a célból, hogy új szakembereket, kollégákat ismerhessek meg 7.6% 



Abban az esetben viszont, ha a tagok meglátogatják a rendezvényeket 60%-uk azért teszi, 

mert nagyon érdekesek a társaság rendezvényeinek témái. Van olyan válaszadó, aki abból a 

célból vesz részt a konferenciákon, hogy ő maga is előadó lehessen a jövőben. Akadt olyan 

kitöltő, aki a társaság tagjaival való találkozás és új ismeretség megszerzése okán látogat el az 

eseményekre. A választ adók gyakran kiemelték a szakemberekkel történő találkozások 

lehetőségét, az új és aktuális tudományos kutatások eredményeinek megismerését, valamint 

az általános kriminológiai témák utáni érdeklődés igényét látogatásuk meghatározó okaként. 

Mindemellett részükről megfogalmazódott néhány fejlesztési javaslat is, amelyek közül az 

egyik a független szakmai eszmecsere lehetőségének szélesítésére irányult, a másik a 

rendezvények gyakoribb szervezésére. Volt olyan válaszoló, aki a külső résztvevők részéről a 

kutatási területekhez/témákhoz való kapcsolódás lehetőségének megteremtését hangsúlyozta 

ki főbb fejlesztési irányként (5. számú táblázat). 

6. számú táblázat 

Ha nem látogatja a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeit/üléseit, miért nem teszi? 

N=60 

Számomra nem érdekesek a társaság rendezvényeinek témái  5% 

Nem szeretnék aktív résztvevője lenni a rendezvényeknek egyáltalán  0% 

Nincs elég időm arra, hogy részt vegyek az eseményeken  38.3% 

Számomra nem, vagy csak nagyon ritkán alkalmasak a társaság 

rendezvényeinek időpontjai 56.7% 

A felmérés fontos részét alkotta a rendezvények látogatásától való távolmaradás okainak 

feltárása. Erre a kérdésre azonban a kitöltésben résztvevők közül csupán 60 fő adott választ.  

A társaság rendezvényeit kevésbé látogató válaszolók többségének a rendezvények eddig 

megszokott helyszíne és időpontja jelenti a legnagyobb nehézséget. A kitöltők nagy hányada 

megjegyezte, hogy a vidéki vagy külföldi lakóhelye, illetve távoli munkahelye közötti távolság 

miatt nem ér oda a meghirdetett időpontra és helyszínre, vagy onnét nem ér haza időben (6. 

számú táblázat). 

7. számú táblázat 

Milyen gyakran látogatja az Magyar Kriminológiai Társaság honlapját? N=103 

Nagyon gyakran   4.9% 

Gyakran   14.6% 

Általában meglátogatom   25.2% 

Ritkán   45.6% 

Egyáltalán nem   9.7% 

A Magyar Kriminológiai Társaság honlapjának látogatására irányuló kérdésre adott válaszok 

hasonlóképp alakultak, mint a társaság rendezvényeinek látogatására adott válaszoké. A 103 

válaszoló 25%-a általában felkeresi a társaság honlapját, viszont 45%-a csak nagyon ritkán. 

Emellett kevesebb mint egyötöde keresi meg nagyon gyakran vagy gyakran, és egytizede 

egyáltalán nem (7. számú táblázat).  

8. számú táblázat 

Ha meglátogatja a Magyar Kriminológiai Társaság honlapját milyen okból teszi? N=82 



Számomra nagyon érdekes és elegendő információt találok a weboldalon a 
társaság működéséről 36.6% 

Elegendő információ van a társaság rendezvényeinek témáiról, időpontjairól 

és helyszíneiről a weboldalon 63.4% 

A rendszeres honlaplátogatók több mint fele azért nézi meg a weboldal tartalmát, mert 

elegendő információ van a társaság rendezvényeinek témáiról, időpontjairól és helyszíneiről, 

míg közel 40%-a azért, mert nagyon érdekes és elegendő információt talál a társaság 

működéséről az online felületen. A Magyar Kriminológiai Társaság honlapját a felmérés 

résztvevők leginkább a tanulmánykötetek vagy a szakmai anyagok böngészése vagy a 

kriminológiai társaság működéséről, eseményeiről való tájékozódás céljából látogatják. Volt 

olyan kitöltő, aki a felmérésből tudta meg, hogy a kriminológiai társaságnak van weboldala 

(8. számú táblázat). 

9. számú táblázat 

Ha nem látogatja a Magyar Kriminológiai Társaság honlapját, miért nem teszi? N=13 

Számomra nem érdekes és nem elegendő információt tartalmaz a társaság 

működéséről a weboldal 53.8% 

Nincs elég információ a társaság weboldalán rendezvényeinek témáiról, 

időpontjairól és helyszíneiről. 46.2% 

A fentiekben már említettük, hogy a honlapot csupán az összes kitöltő (103 fő) egytizede nem 

látogatja, ezek közül közel 8 fő azért nem, mert számára nem érdekes és nem elegendő 

információt tartalmaz a társaság működéséről a weboldal, 5 fő pedig azért, mert nincs elég 

információ a társaság weboldalán rendezvényeinek témáiról, időpontjairól és helyszíneiről. A 

társaság honlapját a tagok azért sem látogatják, mert minden kiemelt információt emailben 

megkapnak. A felmérésben a honlap látogatásának élénkítésére is érkezett javaslat, ezek közül 

a válaszolók leginkább a weboldal fejlesztését, felépítésének modernizációját, mások a 

weboldal gyakori frissítését javasolták (9. számú táblázat). 

10. számú táblázat 

Hogy értékelné tagságának aktivitását a Magyar Kriminológiai Társaságban? N=103 

Sosem voltam aktív, csak csatlakoztam    16.5% 

A csatlakozásomat követően rövid ideig aktív voltam   28.2% 

A csatlakozásomat követően hosszú ideig aktív voltam   19.4% 

A mai napig aktív vagyok   35.9% 

A tagságaktivitásra
1
 vonatkozó kérdésre válaszoló 103 fő 35%-a még ma is aktívnak vallja 

magát a társaságban, míg 20%-a azt válaszolta, hogy csatlakozása után hosszú ideig volt 

aktív, de ma már nem az. A kitöltők 28%-a csatlakozást követően rövid ideig volt aktív tag, 

16 %-a önmagát sosem tartotta annak, csak csatlakozott a társasághoz. (10 számú táblázat).  

11. számú táblázat 

Ha aktivitása csökkent, annak milyen oka van? N=23 

Számomra nem érdekesek a társaság rendezvényeinek témái  34.8% 

Úgy érzem, nem vonnak bele eléggé a rendezvények szervezésébe   26.1% 

                                                             
1 Aktív tagság a rendezvények felén való részvétel, valamint a tagsági díj fizetése.  



Úgy érzem, nem vonnak bele a rendezvények folyamatába előadóként   8.7% 

Úgy érzem, nem invitálnak eléggé a rendezvényeken való hallgatói részvételre   30.4% 

Az aktivitás csökkenésére vonatkozó külön kérdésre csupán 23-an válaszoltak, közülük heten 

nem tartják érdekesnek a társaság rendezvényeit, valamint öt fő gondolja úgy, hogy nem 

vonja be a társaság vezetősége őt a rendezvények szervezésébe. A 23 fő között hatan úgy 

érzik, nem invitálják őket kellőképp a rendezvényekre. Az aktivitás hiányát a kitöltők 

alternatív válaszaikban a már ismert földrajzi távolságok, a szabadidő hiánya és a kevésbé 

alkalmas rendezvényidőpontok által okozott nehézségekkel magyarázták. Voltak, akik a 

szakpolitikusokkal és szakemberekkel történő interaktív beszélgetés csökkenésében, a kritikus 

véleménynyilvánítás lehetőségének, valamint a szakmai véleménynyilvánítás terének 

beszűkülésével indokolták részvételük hanyatlását. Egyesek hiányolták a kiadványokat, 

valamint a számukra vonzó témaválasztást. A kitöltők között volt, aki egy korábbi bizottság 

megszűnését emelte ki aktivitása csökkenésének okaként, más, egyéni motiváció hiányára 

hivatkozott válaszában (11. számú táblázat). 

12. számú táblázat 

Elfogadhatónak tartja a jelenlegi tagdíj mértékét? N=98 

Nem tartom elfogadhatónak, mert aránytalanul magas a szervezett programokhoz 

és a kiadványhoz képest   7.1% 

Elfogadhatónak tartom, mert arányos a szervezett programokhoz és a kiadványhoz 
képest   92.9% 

A Magyar Kriminológiai Társaság tagdíjának mértékével kapcsolatos kérdésre 98 fő 

válaszolt. A kitöltők 92%-a elfogadhatónak és arányosnak tartja a tagdíj mértékét a szervezett 

programokhoz és a kiadványokhoz képest, 8% ezzel ellentétes véleményen van. A tagdíj 

mértékére tett megjegyzések közt volt olyan javaslat, amely szerint a belépési díjat növelni, a 

tagsági díjat csökkenteni kellene. De akadt olyan megjegyzés is, amelyben a tagdíj emelésére 

tettek javaslatot, valamint olyan is, amely szerint bár magas a tagdíj, de a társaság által 

közvetített értékekkel arányos (12. számú táblázat).    

Programokkal kapcsolatos vélemény és igényfelmérés 

13. számú táblázat 

Milyen felépítésű programokon venne részt szívesen? N=103 

1 Konferenciákon  66.00% 

2 Kerekasztal beszélgetéseken  62.1% 

3 Vitadélutánokon  48.5% 

4 Oktatási jellegű előadásokon  48.5% 

5 Filmvetítéseken  38.8% 

6 Könyvbemutatókon  35.00% 

7 Vándorgyűléseken  30.1% 

A felmérés résztvevőinek több, mint 60%-a inkább a konferenciarendezvényeken és a 

kerekasztalbeszélgetéseken, közel fele a vitadélutánokon és az oktatási jellegű előadásokon 

venne részt szívesen, szemben a kevésbé népszerű vándorgyűlésekkel, amelyeket a 103 

válaszolónak csak egyharmada részesít előnyben és tart kifejezetten fontosnak. Ennek ellenére 

a programok felépítésére adott nyílt válaszokban közülük néhányan kihangsúlyozták a 



vándorgyűlések fontos szerepét, valamint nehezményezték azok elmaradását (13. számú 

táblázat). 

 

14. számú táblázat 

Milyen témákat hallgatna szívesen? N=103 

1 Büntető igazságszolgáltatás gyakorlati problémái  51.5% 

2 Gyermek-és fiatalkori kriminalitás  48.5% 

3 Aktuális empirikus kutatások eredményei  47.6% 

4 Kriminológiaelméletek: bűnözésmagyarázatok (napjainkban)  46.6% 

5 Büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai  44.7% 

6 Viktimológia és áldozatpolitika  43.7% 

7 Új kutatási eredmények a környező országokból  43.7% 

8 Helyreállító igazságszolgáltatás  43.7% 

9 Szabadságvesztés és az elkövetők reintegrációja  41.7% 

10 Bűnözés és média  40.8% 

11 Kriminálpolitika  38.8% 

12 Jogállami kriminálpolitika  38.8% 

13 Fiatalkorúak büntetőpolitikája  38.8% 

14 Erőszakos bűnözés  36.9% 

15 Bűnismétlők és bűnözői karrier  36.9% 

16 A büntető jogalkotás értékelése elméleti és gyakorlati szempontból  36.9% 

17 Félelem a bűnözéstől, rejtett bűnözés  35.9% 

18 Fehérgalléros, gazdasági és korrupciós bűnözés  35.9% 

19 Szervezett bűnözés  34.0% 

20 Deviancia és a bűnözés kapcsolata  34.0% 

21 Bűnügyi statisztikai értékelés  33.0% 

22 Bűnüldözés és rendészeti modellek  31.1% 

23 Alternatív szankciók és a közösségben végrehajtott büntetések  31.1% 

24 Empirikus kutatásmódszertanok a kriminológiában  30.1% 

25 Bűnmegelőzés elmélete és gyakorlata  30.1% 

26 Kriminálpolitika nemzetközi keretei  29.1% 

27 Nemek és a bűnözés  25.2% 

28 Informatikai bűnözés  25.2% 

29 Gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépés  25.2% 

30 Radikális kriminológia  24.3% 

31 Kriminológiatörténet  21.4% 

32 Alkoholfogyasztás, a kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései  21.4% 

33 Realista kriminológia  20.4% 

34 Vagyonelleni bűnözés  18.4% 

35 Környezeti kriminológia  14.6% 

Bár, a jelölhető témakörök a felmérésben résztvevők érdeklődését kellőképp megosztották, a 

válaszadók fele mégis a büntető igazságszolgáltatás gyakorlati problémáiról, a gyermek-és 

fiatalkorú kriminalitásról, az aktuális empirikus kriminológiai kutatásokról, az új 

kriminológiai bűnözésmagyarázatokról, valamint a büntető igazságszolgáltatási rendszer 

hatékonyságának korlátairól szóló előadást hallgatná szívesen a kriminológiai társaság 

rendezvényein. Ezzel szemben a kitöltők kevesebb mint egyötöde érdeklődik a vagyonelleni 

bűnözés és a környezeti kriminológia témaköre után.  Ugyanerre a kérdésre adható alternatív 

válaszokban a résztvevők a választható opciókon felül a prevenció érvényesüléséről a 

gazdaságban, a bűnözés jövőjéről, az állatkínzás és az ember elleni erőszakos cselekmények 



összefüggéseiről, a béketeremtő kriminológiáról, a kulturális kriminológiáról, a börtön 

szociológiájáról, az iskolai erőszakról, a bűnmegelőzésről és a konfliktuskezelésről 

hallgatnának előadásokat. Voltak, akik a büntetés-végrehajtás, a fehér galléros bűnözés, az 

adó és pénzügyi bűnelkövetések hatékony felderítési módszereinek témakörét, a 

hozzátartozók sérelmére elkövetett bűncselekményeket tartják a legfontosabbnak. Volt, akit 

minden téma érdekelne, de olyan válasz is született, amelyben a kitöltő az új nemzetközi 

kriminológiai trendeket preferálná inkább (14. számú táblázat). 

15. számú táblázat 

Kiket hallgatna meg szívesen? N=103 

A kriminológiai és jogi szakterületet érintő gyakorlatban tevékenykedő 

szakértőket/szakembereket  90.3% 

Új kutatási eredményeket vagy kutatásokat bemutató kutatókat,   77.7% 

A Magyar Kriminológiai Társaság tagjait   49.5% 

Akadémiai/egyetemi szereplőket   47.6% 

Külföldi előadókat   46.6% 

Doktorjelölteket vagy doktoranduszokat   34% 

A válaszolók 90%-a a kriminológiai és jogi szakterületet érintő gyakorlatban tevékenykedő 

szakértőket/szakembereket látná, míg közel 80%-a az új kutatási eredményeket vagy 

kutatásokat bemutató kutatókat hallgatná szívesen a kriminológiai társaság rendezvényein, 

míg a válaszolók közel fele a Magyar Kriminológiai Társaság tagjait, akadémiai és egyetemi 

szereplőket és külföldi előadókat. Végül az e kérdést kitöltők egyharmada a doktorjelöltek és 

doktoranduszok szereplését is aktuálisnak véli. A felmérésben résztvevők tehát az új 

tudományos kutatási eredményekre és a gyakorlatias szakértői témákra nyitottabbak túlnyomó 

többségben (15. számú táblázat). 

16. számú táblázat 

Milyen évszakban látogatná szívesen a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeit? N=103 

Tavaszi hónapokban   65% 

Őszi hónapokban   81.6% 

Téli hónapokban   61.2% 

Arra a kérdésre, hogy milyen évszakban látogatná a Magyar Kriminológiai Társaság 

rendezvényeit ugyancsak 103 fő válaszolt. A kitöltők 80%-a inkább ősszel menne el az 

eseményekre, 65%-a tavasszal és 60%-a százaléka télen is. Vagyis a kitöltők többségében az 

őszt tartják előnyösebbnek a rendezvények megszervezésére (16. számú táblázat). 

17. számú táblázat 

Milyen napokon látogatná szívesen a Magyar Kriminológiai Társaság rendezvényeit? N=91 

Inkább hétköznapokon, a hét első felében (hétfőtől, szerdáig)   35.2% 

Inkább hétköznapokon, a hét második felében (szerdától, csütörtökig)   64.8% 

A rendezvények lebonyolításának napjaira feltett kérdésre 91 fő válaszolt. A választ adók 

65%-a a rendezvényeket szívesebben látogatná csütörtökön és pénteken, míg 35%-a inkább 

hétfőtől szerdáig ‒ kora délután. A nyílt válaszokban azonban sokan a hévégét tartanák a 



rendezvények megszervezésében elfogadhatónak, ugyanis a hétköznapok részükről 

elfoglaltak (17. számú táblázat). 

 

 

1. Következtetések 

A kriminológiai társaságot a felmérésben résztvevő tagok összességében jól működő 

társaságnak tartják, rendezvényeinek témáival ugyancsak elégedettek. 

A kriminológiai társaság rendezvények eddig megszokott helyszíne és időpontja sokaknak 

nem megfelelő a vidéki vagy külföldi lakóhely, illetve távoli munkahely közötti távolság 

miatt.  

A felmérésben résztvevő tagok személyes jelenlétük legfőbb okaként a társaság tagjaival való 

találkozás és új ismeretség megszerzését, a szakemberekkel történő találkozások lehetőségét, 

az új és aktuális tudományos kutatások eredményeinek megismerését, az általános 

kriminológiai témák utáni érdeklődés igényét, valamint a kutatási területekhez/témákhoz való 

kapcsolódás lehetőségét emelték ki.  

A kriminológiai társaság honlapját a kitöltők közül kevesen látogatják gyakran. Akik 

felkeresik, nagyobb részt a társaság rendezvényeinek időpontját nézik meg, vagy közülük 

néhányan a szakmai anyagokat böngészik. A tagok szerint a látogatás elmaradása annak is 

köszönhető, hogy minden fontos információt megkapnak emailben, így a jelenlegi honlap 

látogatása okafogyott.  

A társaság tagjai felmérésben résztvevő tagjai szerint a társaság vezetősége nagyobb 

hangsúlyt fektethetne a független szakmai eszmecsere lehetőségének szélesítésére, a 

rendezvények gyakoribb szervezésére, a rendezvény időpontjainak alkalmassá tételére, a 

társaság weboldalának modernizálására és a folyamatos frissítésére. 

A társaság felmérésben résztvevő tagjainak egyharmada tartja magát aktív tagnak, egyötöde 

visszavonult, valamint közel fele rövid ideig volt aktív vagy sosem (összesen 44%). 

Az aktivitás csökkenését megalapozó okok: 

 Nem invitálják őket kellőképp a rendezvényekre, 

  a már ismert földrajzi távolságok, a szabadidő hiánya és a kevésbé alkalmas 

rendezvényidőpontok által okozott nehézségek, 

 a szakpolitikusokkal és szakemberekkel történő interaktív beszélgetés csökkenése,  

 a kritikus véleménynyilvánítás lehetőségének, valamint a szakmai 

véleménynyilvánítás terének beszűkülése, 

 a számukra vonzó témaválasztás hiánya,  

 korábbi bizottság megszűnése, 

 egyéni motiváció hiánya. 



A társaság honlapjának látogatása gyakoribb lenne akkor, ha a honlapot modernizálnák
2
, és 

gyakrabban frissítenék. 

A Kriminológiai Társaság tagdíját a kitöltők jelentős többsége elfogadhatónak tartja. 

A felmérés résztvevőinek több mint fele leginkább konferenciákon és 

kerekasztalbeszélgetéseken venne részt, közel fele vitadélutánokon és oktatási jellegű 

előadásokon. Kevesebb mint egyharmada menne el vándorgyűlésekre. 

A kriminológiai társaság tagjainak körében a legnépszerűbb témák a büntető 

igazságszolgáltatás gyakorlati problémái, a gyermek-és fiatalkorú kriminalitás, az aktuális 

empirikus kriminológiai kutatások, az új kriminológiai bűnözésmagyarázatok, valamint a 

büntető igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának korlátai. Az alternatív válaszokban 

megemlített témák közül a prevenció érvényesülése a gazdaságban, a bűnözés jövője, az 

állatkínzás és az ember elleni erőszakos cselekmények összefüggései, a béketeremtő 

kriminológia, a kulturális kriminológia, a börtön szociológiája, az iskolai erőszak, a 

bűnmegelőzés és a konfliktuskezelés, a büntetés-végrehajtás, a fehér galléros bűnözés, az adó 

és pénzügyi bűnelkövetések hatékony felderítési módszerei, a hozzátartozók sérelmére 

elkövetett bűncselekmények a legfontosabbnak. 

A válaszadók többsége a rendezvényeken a kriminológiai és jogi szakterületet érintő 

gyakorlatban tevékenykedő szakértőket/szakembereket, valamint az új kutatási eredményeket 

vagy kutatásokat bemutató kutatókat látná legszívesebben. 

A felmérésben résztvevők jelentős része a kriminológiai társaság rendezvényeinek optimális 

időpontját a péntek koradélutáni órákra, vagy a hétvégi napok valamelyikére helyezné át.  

 

 

                                                             
2 Interaktív felületek létrehozása, aktuális videók, és összefoglalók feltöltése, folyamatosan vezetett 

szakmai blog működtetése. 


