KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS
Felvételi témakörök
1. Robert K. Merton (2000) Társadalmi struktúra és anómia. Új Mandátum.
Szöveggyűjtemény
a. Mit gondol milyen tényezők játszanak szerepet a konformista és a nonkonformista
viselkedés kialakulásában?
b. Egyet ért-e azzal a kijelentéssel, hogy "a devianciára ösztönző legerősebb nyomás az
alsóbb rétegekre nehezedik"?
c. Mennyiben függ a kulturális (elérendő) célokra adott reakciónk a társadalmi
struktúrától?
d. Milyen szerepet játszik a család a deviáns viselkedés kialakulásában?

2. Lévai Miklós (1992) Kábítószer és bűnözés. KJK
a. Szükségszerű-e kábítószerrel való visszaélés és a bűnözés kapcsolata?
b. Milyen tényezők nyomán vált a kábítószer-fogyasztás a XX. század jelentős
társadalmi problémájává?
c. Milyen tényezők szólnak a kábítószer-fogyasztás büntetőjogi büntetendősége
mellett, illetve ellen?
3. Kerezsi Klára (1995) A védtelen gyermek. KJK
a. Az egyes történeti korokban a gyermek értékének változása összefügg-e a
sérelmükre elkövetett cselekmények előfordulásával és értelmezésével?
b. Mit jelent a család diszfunkcionális működése? Mi a jobb megoldás a
veszélyeztetett gyermeknek: ha kiemelik a családjából, vagy ha nem?
c. Milyen okokra visszavezethetően változott a családon belüli erőszak fogalma,
és ez összefüggésben van-e a gyermekbántalmazás típusainak változásával?
d. Mikortól beszélünk gyermekkorról és mivel jellemezné a változást? Milyen
következményei voltak/vannak e jelenségnek?
e. Tiszteletben kell-e tartani a diszfunkcionálisan működő család autonómiáját?
Mit jelent a gyermek mindenek felett álló érdeke?
4. Nils Christie (1991) A fájdalom korlátai. Európa Könyvkiadó
a. A hosszú időtartamú szabadságvesztés vagy a határozatlan ideig tartó
gyógykezelés-e a "súlyosabb" büntetés?
b. Mit gondol a kriminálpolitika ingájáról? (Melyek a neopozitivista és a
neoklasszus irányzatok "vitájának" főbb csomópontjai a 20. század második
felében Nyugat-Európában és az USÁban?
c. Csökkenthető-e a bűnüldözés által okozott fájdalom?
5. Gönczöl Katalin (1991) Bűnös szegények. KJK
a. Hogyan reagált a polgári társadalom az „új” típusú szegénységre a
szociálpolitika és a büntetőpolitika határterületén a XIX. végén és a XX. első
harmadában?

b. Melyek a „bűnös” szegények helyzetének legfontosabb sajátosságai a polgári
Magyarországon az 1930-as évekig?
c. Hogyan kapcsolódik össze a jóléti szegénység és a gondoskodó büntetés az
Amerikai Egyesült Államokban?
d. Mi jellemzi a jóléti büntetőpolitika európai modelljét, különös tekintettel a
skandináv országokra?
e. Bizonyítható-e a szegénység és a bűnözés reprodukciójának összefonódása?
6. Freda Adler - G.O.W. Mueller-William S. Laufer: Kriminológia (Budapest, Osiris, 2000,
2002) 1. fejezet (Áttekintés a kriminológiáról) és a 3. fejezet (A kriminológiai
irányzatok története)
a. Milyen érvek, illetve ellenérvek fogalmazhatók meg azzal kapcsolatban hogy a
bűnözés tanulmányozásának külön tudományterülete a kriminológia?
b. Cesare Beccaria tételei, megállapításai közül melyeket tart ma is aktuálisnak
és melyeket túlhaladottnak?
c. Mit jelent az. hogy Émile Durkheim szerint a bűnözés a társadalmi élet
normális velejárója?

