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A Nemzetközi Kriminológiai Társaság Tudományos Bizottsága 2009. május 23-án tartotta 

ülését Párizsban, az Igazságügyi Palotában. A 31 fős Tudományos Bizottság ülésén 22 tag 

vett részt. A munkaülést Prof Serge Brochu (Canada) a Tudományos Bizottság elnöke vezette.  

Az ülésnek 7 napirendi pontja volt:  

1. a Denis Carroll Díj átadása 

2. a korábbi ülés jelentésének elfogadása 

3. a XV. Kriminológiai Világkongresszus (Barcelona, 2008) értékelése 

4. a XVI. Kriminológiai Világkongresszus (Kobe, Japán, 2011. augusztus 5-9.) előkészü-

leti munkálataival kapcsolatos beszámoló 

5. Információ a Nemzetközi Kriminológiai Társaság jövőbeli tevékenységéről 

a. Kongresszusok: 

i. Világkongresszus szervezése Dél-Afrikában 

ii. Világkongresszus szervezése Mexikóban 

b. Nemzetközi kriminológiai kurzusok szervezése: 

i. Bologna, Olaszország (2009. május 28-30) 

ii. Porto, Portugália (2010) 

iii. Leuven, Belgium (2010) 

iv. Belem, Brazília 

6. A kriminológia oktatásával kapcsolatos nemzetközi megfigyelőközpont felállítása 

7. Egyebek 

 

Részletesen: 

Ad 1. A Nemzetközi Kriminológiai Társaság által alapított Denis Carroll Díjat 2008-ban Tom 

Daems (Belgium) a Leuven-i Katolikus Egyetem fiatal kutatója kapta az Oxford Uni-

versity Press-nél 2008-ban megjelent „Making Sense og Penal Change” című monográ-

fiájáért.  

Ad 2-3. A korábbi ülés jelentését és a barcelonai világkongresszussal kapcsolatos beszámolót 

a bizottság tagjai egyhangúan elfogadták.  
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Ad 4. A Japánban 2001-ban megrendezésre kerülő kongresszus előkészületéről Prof Ichiro 

Tanioka számolt be. A kongresszus egy helyszínen kerül megrendezésre, és a helyi 

szervező a Japán Kriminológiai Szervezetek Szövetsége (Japan Federation of 

Criminological Associations, JFCA). Felállították a japán tudományos bizottságot és a 

helyi szervezésért felelős bizottságot. A kongresszus 4 plenáris ülést és 120 szekciót 

foglal majd magába. Az általános témája: „Global Socio-Economic Crisis and Crime 

Control Polices: East/West Comparison”. Négy altémát hirdetnek meg: 1. Global 

Economic Crisis and Criminology, 2. Models of State and Crime Prevention Strategies, 

3. Professionals and Citizen sin Criminal Justice, Crime Prevention and Victim 

Assistance, 4. Frontiers of Clinical Criminology. A kongresszus részvételi díja 30 ezer 

yen (kb 250 €).  

A tervezet megvitatása során Mr. Parmentier (Belgium) a szervezett bűnözés témakörét 

hiányolta. Mr. Queloz (Svájc) a krízis hatását a fiatalkorúakra, és Mr. Boyd (Kanada) az 

illegális droghasználat témakörét, valamint – ha már összehasonlítás szerepel a címben 

– a különböző igazságszolgáltatási rendszerek összehasonlítását.  

Én magam a címválasztás pontatlanságát kifogásoltam, ugyanis az „East/West” jelzőnél 

nem dönthető el, hogy ez egyszer területi különbséget, vagy fejlődésbeli különbséget 

takar. Ez a megjegyzésem nyitott fülekre talált, és a konferencia címében a regionális és 

nemzeti összehasonlítás fog szerepelni.  

A Tudományos Bizottság elnöke a bizottság tagjait külön is kérte arra, hogy tegyenek 

javaslatot a szekcióülések témáira, és szervezzenek önálló workshopot.  

Ad 5. A Dél-Afrikai Köztársaság jelentkezett a 2014. évi Kriminológiai Világkongresszus 

megrendezésére, különösen arra tekintettel, hogy szükség lenne a kriminológia tudomá-

nyának erősítésére az afrikai kontinensen. Az előkészületekkel kapcsolatos beszámolót 

Prof Anthony Minnaar tartotta az ülésen. A helyi szervezésre a Dél-Afrikai Kriminoló-

giai és Viktimológiai Társaság (CRIMSA: Criminological and Victimological Society 

of Southern Africa) vállalkozna. Ez lenne az első olyan kriminológiai világkongresszus, 

amelyet az afrikai kontinensen rendeznének. A témajavaslat: „Practical and problem-

solving criminology: Application from theory to practice.” 

Ezután rövid beszámoló hangzott el a május 28-30-án Bolognában megrendezésre kerü-

lő 79. Nemzetközi Kriminológiai Kurzusról.  

A Brazíliában tervezett kurzus szervezője nem jött el az ülésre.  

Professor Da Agra vezette fel a Portóban 2010 szeptemberében megrendezésre kerülő 

kurzus tervezetét. A téma a „Fiatalkorú bűnelkövetők és a város biztonsága: problémák, 
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kutatás, politika”. Ugyancsak 2010-ben kerül megrendezésre a Leuven-i Katolikus Egye-

temen a nemzetközi kurzus, amelynek témája a helyreállító igazságszolgáltatás. Az ötna-

pos konferenciát az Európai Kriminológiai Társaság éves konferenciájának időpontjához 

igazítanák. A tervek szerint az ötnapos konferencia foglalkozna a helyreállító igazság-

szolgáltatás elméletével és eredőivel, az alkalmazás lehetséges területeivel, majd a har-

madik napon tereplátogatás keretében mutatnák be a résztvevőknek azokat a büntetés-

végrehajtási intézeteket, amelyekben ilyen programok zajlanak. A következő napra a fia-

tal kutatók bemutatkozását tervezik, majd a kurzus zárása és összefoglalása következik.  

Professor Leslie Sebba (Izrael) külön napirendi pontként számolt be arról, hogy Jeruzsá-

lemben is terveznek 1,5 napos nemzetközi kurzust szervezni.  

Ad 6. Prof Tony Peters (Belgium), a Nemzetközi Kriminológiai Társaság elnöke vezette fel a 

6. napirendi pontot a kriminológiai oktatás helyzetével kapcsolatos megfigyelőközpont 

felállításáról. Mint elmondta április 13-án megbeszélésre került során néhány nyugat-

európai egyetemen kriminológiát oktató szakembereivel. Az obszervatórium 2009 szep-

temberétől indul és a program gazdája a Leuven-i Katolikus Egyetem lesz. 5-6 szakértőt 

kívánnak bevonni a programba. Az elnök úr azt külön kiemelte, hogy engem be kíván 

vonni a munkába a kelet-európai régió felelőseként.  

Ad 7. Aláírásra került a Nemzetközi Kriminológiai Társaság és a Spanyol Kriminológiai Tár-

saság közötti együttműködési megállapodás.  A Tudományos Bizottság ezután kooptálta 

Mme Bouzianet (Algéria) a bizottság tagjai közé.  

 
 
Budapest, 2009. május 27. 
 
 

       Dr. Kerezsi Klára 
        igazgató-helyettes 


