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a Nemzetközi Kriminológiai Társaság  
Tudományos Bizottságának üléséről 

 
 
A Nemzetközi Kriminológiai Társaság Tudományos Bizottsága 2010. július 3-án tartotta ülé-
sét Leuvenben a a Leuven-i Egyetem Jogi Fakultásán.  
A szombati ülésen közös megbeszélésen vettek részt a Nemzetközi Kriminológiai Társaság 
(továbbiakban: ISC) Igazgató Tanácsának és Tudományos Bizottságának tagjai. Az ülést Prof. 
Tony Peters (Belgium) a Nemzetközi Kriminológiai Társaság elnöke és Prof. Stephan 
Parmentier (Hollandia) a Társaság főtitkára vezették.  
 
Az ülés napirendi pontjai:   

1. Az ISC helyzete és a jövőbeni kihívások  
2. A kriminológia oktatásával kapcsolatos nemzetközi megfigyelőközpont  
3. Az ISC tudományos tevékenysége. 

 
1. Az ISC helyzete és a jövőbeni kihívások (a legújabb fejlemények; a Társaság anyagi hely-

zete; lehetőségek a jövőre nézve; események) 
Prof George Picca az ISC főtitkára nyugdíjba vonult, és Prof Parmentier lett az ISC főtitkára. 
Az ISC Titkársága is átkerült Párizsból Leuvenbe. jelenleg a Társaság tagságának újraszerve-
zése zajlik, és az alapszabály módosításának előkészítése. A szervezet jövőbeni feladatainak 
áttekintésénél SWOT analízis készült.  
2010-2014 közötti időszakra az alábbi stratégiai célok megfogalmazását javasolta az ISC-nek 
a kiküldött ad hoc bizottság: (1) a szervezet alapfunkciója, hogy a kriminológia nemzetközi 
tudományos fóruma legyen. (2) Meg kell erősíteni a kapcsolatot a kriminológiai kutatások, a 
szakmapolitika és a gyakorlat között. (3) megfelelő szolgáltatást kell nyújtania a tagjainak;  
(4)  az irányítás és a szolgáltatásnyújtás modern formáira kell áttérnie; és (5) a szervezetnek 
áttekinthetőnek és támogatónak kell lennie.  
Az ISC rendelkezésére álló eszközök: a.) kriminológiai világkongresszusok rendezése, b.) 
nemzetközi kriminológiai kurzusok szervezése, c.) az Annals c. folyóirat kiadása, d.) kapcso-
lata a speciális szervezetekkel és intézményekkel, és e.) a nemzetközi hálózati tagsága (kon-
zultatív státusz az ENSZ-nél, UNESCO mellett, stb.). 
A főtitkár beszámolt az ISC pénzügyi helyzetéről. Elmondta, hogy a szervezet financiális 
helyzetének megerősítése érdekében a tagsági díjak befizetése hamarosan interneten keresztül 
is lehetségessé válik. A vitában felmerült, hogy az Annals folyóiratot elektronikus és/vagy 
lektorált folyóirattá kellene alakítani.  
Az ISC szervezeti struktúráját meghatározza az idén ősszel lebonyolítandó tisztújítás. A ter-
vek szerint a jövő évi világkongresszus (Kobe, Japán) idején tartaná alakuló ülését az új 
Board.  
 
2. A kriminológia oktatásával kapcsolatos nemzetközi megfigyelőközpont működése 

(Observatory of Academic Programmes in Criminology) 
A megfigyelőközpont célja, hogy a kriminológia oktatásával kapcsolatos programokról egy 
helyen teljes körű információ álljon rendelkezésre. A programot pályázati pénzből a Leuveni 
Egyetem működteti, és a programok az általa működtetett weboldalon keresztül érhetők el. 
(http://www.criminology-programs.org) 
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Jelenleg csak a mesterképzés szintű európai programok némelyike található meg a honlapon, 
amelynek tartalma folyamatosan frissül. A képzőhelyeknek kell kérniük egy űrlap kitöltésé-
vel, hogy bekerüljenek az adatbázisba, és csak a meghatározott kritériumoknak megfelelő ok-
tatási programok kerülnek fel a honlapra. Az alapkritériumok, amelyeknek az oktatási prog-
ramnak meg kell felelniük: felsőoktatási fokozatot adó programoknak kell lenniök, amelyet 
egyetem vagy azzal egyenrangú felsőoktatási intézméány hirdet meg. Legalább egy éve futó 
programnak kell lennie. Interdiszciplináris oktatási program, amely a kriminológia és a bünte-
tő igazságszolgáltatás kérdéseire koncentrál.  
 
3. Tudományos tevékenység 

a. 2011. évi Világkongresszus (Kobe, Japán) 
A délutáni ülést Prof Dr Serge Broshu az ISC Tudományos Bizottságának elnöke vezette.  
A 16. Kriminológiai Világkongresszus előkészületeiről (2011. augusztus 5-9. Kobe, Japan) 
Ischiro Tanioka .s Setsuo Miyazawa számoltak be.  
A kongresszus plenáris témái a következők lesznek: 

 2011. augusztus 6.: A globális gazdasági válság és a kriminológia 
 2011. augusztus 7.: Állammodellek és bűnmegelőzési stratégiák 
 2011. augusztus 8.: Szervezeti és gazdasági bűnözés 
 2011. augusztus 9 .: A klinikai kriminológia határai 

A kongresszusnak négy hivatalos nyelve lesz: angol, francia, spanyol és japán.  
 
b. 2014. évi Kriminológiai Világkongresszus (Dél-Afrikai Köztársaság) 

Az előkészületekkel kapcsolatos beszámolót Prof Anthony Minnaar tartotta. A témajavaslat: 
„Practical and problem-solving criminology: Application from theory to practice.” A számítá-
sok szerint kb 500 eurós részvételi díjjal számolnak a szervezők. A részvételi díj mértékét 
többen kritizálták a vezetőség tagjai közül.  

 
c. nemzetközi kriminológiai kurzusok 

A 2010 szeptemberében Portoban megrendezésre kerülő kurzus szervezése jól halad. A téma: 
„A fiatalkorú bűnelkövetők és a város biztonsága: problémák, kutatás, politika”. A 2010-re a 
Leuven-i Katolikus Egyetemen tervezett nemzetközi kurzus szervezésétől visszaléptek, mert 
az egyetem szakmai és szervezési feladatait jelentősen lekötötte a Nemzetközi Kriminológiai 
Társaság adminisztrációjának és szervezésének átvétele. A helyreállító igazságszolgáltatás 
témakörében 2011-ben az Isztambuli Egyetem tervez kriminológiai kurzust. A kurzus a „hely-
reállító igazságszolgáltatás eszközeinek hatékonysága és a visszaesés” címmel kerül megren-
dezésre. A kriminológiai kurzus bevezető előadására, és az OKRI egyik kutatási programja 
eredményeinek ismertetésére engem kértek fel a török szervezők.  
 

d. az Aquinas konferenciák  
Az Aquinas konferenciák – amely mindig egy szakember életművének bemutatására épül – 
megrendezése jelenleg meghaladja a nemzetközi társaság anyagi teljesítőképességét. Ezért az 
a döntés született, hogy a következő Aquinas konferencia megrendezésére nem külön, hanem 
Kobe-ban a következő világkongresszus megrendezésével egyidejűleg kerül sor.  
 
Budapest, 2010. július 14. 
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