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BESZÁMOLÓ
az OKRI 2014. évi tevékenységéről
I. INTÉZETI KUTATÁSOK
(A lezárult kutatások összefoglalói
a ʽKutatások’ menüpontban tekinthetők meg.)

II. A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA
Az intézeti munka jelentős eleme a kutatások eredményeinek hasznosítása; erre a beszámolási
időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során – az
ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában,
valamint a posztgraduális képzésekben történő megjelenítése. Kutatási eredményeink segítették az
Legfőbb Ügyészség kodifikációs és jogértelmezési tevékenységében felkérésre történő közreműködést
is. A kutatók szakmai presztízse növelte az általuk szerzőként, szerkesztőként, lektorként jegyzett
folyóiratok, illetve a tudományos szervezetek szakmai felkészültségét és ismertségét. Eredményeink,
szemléletünk és véleményünk széleskörű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a
tárgyévben is fontos szerepet töltöttek be a lakosság tájékoztatásában is.

1. Előadások
Az Intézet kutatói 2014-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 125 előadást
tartottak. Az előadások közül 33 idegen nyelven, és 24 külföldön hangzott el.
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A
beszámolás évében 15 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből három esetben
idegen nyelvű konferencián.

2. Publikációk
A kutatók a tárgyévben összesen 143 publikációt jelentettek meg, ebből huszat idegen nyelven.
Utóbbiak közül 14 külföldön jelent meg. A publikációk mennyiségi növekedésének tendenciája ebben
az évben is folytatódott: az intézet kutatói 44 százalékkal több tudományos közleményt jelentettek
meg, mint az előző évben, ami elsősorban a belföldi (83) és az interneten megjelentetett (46)
publikációk növekedésének köszönhető.
Az OKRI kutatói idén 4 monográfiát (könyvet, jegyzetet) és 24 könyvfejezetet jelentettek meg,
valamint 38 tudományos folyóiratban és 8 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői
voltak. Ezen kívül 38 értekezés jelent meg két intézeti kiadványban (Kriminológiai Tanulmányok és a
Pusztai emlékkötet), és 20 tanulmány egyéb helyen (absztrakt, poszter, az intézet honlapján túli, egyéb
internetes felület stb.), továbbá 11 alkalommal kérték fel munkatársainkat különböző szakmai kötetek
szerkesztésére is. Egyre jellemzőbb, hogy a szakmai folyóiratok egy része nyomtatott formában nem
jelenik meg, csak a világhálón érhető el. Örvendetes ezért, hogy az intézeti kutatók kihasználják az
internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket is.
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3. Hazai és nemzetközi pályázatokon, szakmai együttműködésekben
való részvétel
A beszámolás évében 5 kutatási pályázatot nyújtottunk be. Ezek egy része a hazai kutatási
forrásokra, vagy külföldi partnerekkel együtt konzorciumi partnerként az EU különféle kutatási
programjaihoz benyújtott pályázat.
1.

2.

3.

Benyújtás éve:
Címe és témája:
Együttműködő partnerek:
Benyújtás éve:
A pályázat megjelölése:
Címe és témája:
Együttműködő partnerek:
Benyújtás éve:
A pályázat megjelölése:
Címe és témája:

4.

5.

Együttműködő partnerek:
Benyújtás éve:
A pályázat megjelölése:
Címe és témája:
Együttműködő partnerek:

Benyújtás éve:
A pályázat megjelölése:
Címe és témája:

2014
Conflicts of social distance: criminal conflicts of the
Roma–non-Roma coexistence
OKRI; PTE; BCE
2014
OTKA K 112741
Szerhasználat és antiszociális viselkedés önszabályozási
keretben: az érzelemszabályozási képességek és az
önkontrollfunkciók vizsgálata
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet
2014
Seventh Framework Programme, ERC Grant Agreement
No. 284316
The Role of National Constitutions in European and
Global Governance (ConstEurGlobGov), célja: könyv
írása, szerkesztése
Kent University; Magyarország részéről az MTA
2014
Horizont 2020
A bűnözéstől való félelem
Barcelonai Egyetem, Departament d'Interior de la
Generalitat de Cataluny, Università di Milano – Bicocca,
EuroCrime (Italy University College London TNS BMRB
(UK), Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (France)
2014
Bolyai Ösztöndíj
A közösségi rendészet összetevői és a magyar modell
hatása a rendőrkapitányságok munkájára és a lakosság
szubjektív biztonságérzetére

Az öt benyújtott pályázat közül a harmadik projekt sikeres, a negyedikről még nem született döntés, a
többi pedig eredménytelen volt.

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység
Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és testületek
munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony közreműködés. A kutatók
többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy vagy több hazai
vagy nemzetközi szervezetnek.
Az Intézet munkatársai 2014-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:
•

Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum IuridicoPoliticarum (Glossa Iuridica) c. folyóirat
Szerkesztőbizottsága

tag
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
American Society of Criminology
Az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinációs
mechanizmus
Balkan Criminology Network
Börtönügyi Szemle
Bűnügyi Szemle
CEU Etikai Bizottság
Eötvös Károly Közpolitikai Intézet
ESZTER Közhasznú Alapítvány
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
Európai Migrációs Hálózat
European Expert Network on Terrorism
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
European Society of Criminology kodifikációs munkacsoport
Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Közhasznú Egyesület
Fényes Elek
Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás
elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Bullying Prevention Associaton
International Society of Criminology
Iustum Aequum Salutare tudományos folyóirat
Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc.
Budapestiensis)
KRE ÁJK – Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
KRE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács
Legfőbb Ügyészség Szakszervezeti Bizottság
Magyar Börtönügyi Társaság

•
•
•

Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság

•

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi
Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi Országos
Szakosztály
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság

Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító
Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és
Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészettudományi Társaság

kuratórium elnöke
tag
az OKRI képviselője
nemzeti képviselő
szerkesztőbizottsági tag
szerkesztőbizottsági tag
tag
kuratóriumi tag
kuratóriumi tag, vezető
helyettes nemzeti képviselő
az OKRI delegált tagja
tag
szerkesztőbizottsági tag
tag
tag
tag, elnökségi tag
tag
csoportvezető
tag
tag
tag
a szerkesztőbizottság társelnöke
szerkesztőbizottsági tag
kapcsolattartó
tag
tag
alapító és elnökségi tag, az Etikai
Bizottság elnöke
tag, alapító és elnökségi tag
tag, felkért szakértő
alapító tag, felügyelőbizottsági
tag
elnök
elnök
tag, főtitkár
tiszteletbeli elnök
tag, alapító tag, elnök helyettes,
az IT tagja
elnökségi tag
tag, elnök
tag
vezetőségi tag
tag
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Magyar Szociológiai Társaság
Magyarországi Európa Társaság
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Köztestület
MTA SLYFF
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
Pro Futuro c. folyóirat Tanácsadó Testülete
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő
Bizottság
Ügyészek Lapja

•

Ügyészek Országos Egyesülete

elnökségi tag
tag
felügyelőbizottsági tag
tag
tag
tag
tag
felügyelőbizottsági tag
tag
tag
a Legfőbb Ügyészség képviselője
szerkesztőbizottsági tag,
főszerkesztő, főszerkesztő
helyettes
tag, alapító tag, az Etikai
Bizottság elnöke

5. Oktatás
Az OKRI kutatói az alábbi felsőoktatási intézményekben oktatnak rendszeresen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
ELTE ÁJK Doktori Iskolája
ELTE ÁJK Kriminológiai Mesterképzése
CEU
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Debreceni Egyetem, Marton Géza Doktori Iskola
Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolája
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Büntetés-végrehajtási Tanszék
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola

Az Intézet kutatói aktív részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében is. Nyolc alkalommal
tartottunk előadást az ügyészi fogalmazó képzés, a MÜK továbbképzés, szakmai fórum keretei között.

6. Tömegkommunikációs szereplések
Nyilvántartásunk szerint 2014-ben összesen 187 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói
szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában. 1
Ebből: 22 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain,
34 esetben a rádióban,
59 esetben valamely televízió csatornáján, és
72 esetben az interneten történt média megjelenés.
1

A médiaszereplések kapcsán a tárgyévben is hangsúlyozni kell, hogy az OKRI kutatók által adott nyilatkozatokról,
interjúkról és egyéb média megjelenésről nem tudunk teljes körűen számot adni. A megjelenéseket elsősorban maguk a
kutatók gyűjtik.
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III.
BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK
A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia részvétel, a különféle hazai és
nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség,
tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai
Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A
fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen
munkakapcsolat révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.
Intézetünk és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi
Intézete (MTA TK JTI) között a tárgyévben szakmai együttműködési megállapodás megkötésére
került sor. Ennek keretében ebben az évben három tudományos ülést szerveztünk és tartottunk meg.
A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi
apparátussal volt. Ebben az évben öt munkatervi kutatást folytattunk közvetlenül a Legfőbb
Ügyészség kezdeményezése alapján, további két munkaanyagot készítettünk a tárgyév közben érkezett
legfőbb ügyészségi felkérésre, valamint hat kutatást folytattunk a megyei főügyészségek
kezdeményezésére.
Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi
rangot viselnek.
2014-ben a kutatók 101 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve
kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 204
alkalommal vettek részt bel- és külföldi konferencián előadás tartása nélkül.

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai
A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A külföldi kapcsolatok
révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is,
hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy
rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal,
hogy az OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos
közösség.
Az OKRI kutatói 24 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, workshopon,
vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 33 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást.
7 alkalommal vettek részt továbbá előadás tartása nélkül külföldi konferencián. A konferencia
részvételek többségét a kutatók a pályázati pénzekből, illetve más forrásból fedezték, vagy azt a
meghívó fél finanszírozta, de a Legfőbb Ügyészség is több alkalommal nyújtott támogatást külföldi
konferencia részvételhez.
Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb
és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek
óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos
esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként. A beszámolás évében Irk Ferenc kapott
vendégkutatói munkára meghívást, illetve ösztöndíjasként kutatási lehetőséget a Max-Planck
Intézetben.
Parti Katalin Fulbright kutatói ösztöndíj keretében egy tanévet töltött vendégkutatóként az Egyesült
Államokban, a bostoni Massachusetts Aggression Reduction Center ösztöndíjas munkatársaként. Az
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itt kialakult szakmai kapcsolat eredményeként a Bostoni Egyetem oktatója, Meghan McCoy a
Massachusetts államban zajló iskolai bántalmazást megelőző programokról tartott előadást az
intézetben.
Barabás Tünde a mongol ügyész delegáció résztvevői számára tartott beszámolót Intézetünkről a
Legfőbb Ügyészségen.
Az Intézetbe látogató norvég kriminológus hallgatók számára három kutatónk (Bárd Petra, Szabó Judit
Virág György) tartott beszámolót az OKRI kutatási tevékenységéről és a magyar kriminológiáról.
Novemberben „Potencials in Peacemaking” (A Békítő kör lehetőségei) címmel rendeztünk nemzetközi
konferenciát és workshopot, tizenegy országból érkezett szakemberek részvételével.

IV.
KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK
A könyvtár állománya 8853 leltári egység.
2014 januárjától 2014. november 24-ig 130 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 44 kötet ajándék,
illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 130 kötetből 18 külföldi, főleg angol nyelvű kiadvány.
Az idei évtől – a könyvtárban elhelyezett számítógépről – elérhetővé vált a Hatályos Magyar
Jogszabályok, amely több mint 350 jogszabályt, több mint 120 Legfelsőbb Bírósági határozat
rendelkező részét, több mint 100 Legfelsőbb Bírósági állásfoglalást, több mint 120 Versenytanácsi
határozat rövid összefoglalóját tartalmazza három nyelven, és szerepelnek rajta nemzetközi
egyezmények angolul.
Mivel a gyűjtemény gyarapításának a csere és az ajándék az egyik forrása, fontos a jó kapcsolattartás a
hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek közül kiemelkedő a freiburgi Max Planck
Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Kúria, valamint a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával való együttműködés.
2014-ben közel 40 kötet vált könyvtárközi kölcsönzéssel hozzáférhetővé a kutatók számára.
Januárban megtörtént a bibliográfiai rekordok KisTéka rendszerből a HunTéka integrált könyvtári
rendszerébe való konvertálása. Ennek a folyamatnak következménye, hogy sikerült egységesíteni a
tárgyszórendszert, megkönnyítve ezzel a katalógusban való keresést, ugyanakkor a konverzió során
néhány rekord sérült, ezek javítása még az idei évben megtörtént. Az időközben felbukkanó hibák
folyamatosan javításra kerülnek.
Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő:
Állam- és Jogtudomány
Belügyi Szemle
Kúriai Döntések
Börtönügyi Szemle
Fundamentum
Magyar Jog
Jogtudományi Közlöny
Ügyészek Lapja
Ügyészségi Közlöny
Magyar Közlöny

Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar Tudomány
Pszichológia
Jogesetek Magyarázata
The British Journal of Criminology
European Journal of Criminology
Kriminalistik
Kriminologisches Journal
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform

Az év folyamán 75 külsős kutató látogatta meg a könyvtárat, külföldről is érkeztek hallgatók.
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Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.

V.
AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE
Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi előadások kerültek
megrendezésre:
január
Időpont
január 29.

Előadás címe
A kriminalisztika elméletének néhány sarokpontja

Előadó/k
Fenyvesi Csaba

február
Időpont
február 26.

Előadás címe
Kulturális mediáció

Előadó/k
Kiss Anna
március

Időpont
március 5.
március 19.

Előadás címe
Új típusú szerződések a Ptk.-ban I.
Új típusú szerződések a Ptk.-ban II.

Előadó/k
Bércesi Zoltán
Goldea Zsuzsanna

április
Időpont
április 16.

május 28.

Előadás címe
A sportrendészeti szabályozás érvényesülésének
tapasztalatai Magyarországon a 2010–2014. közötti
időszakban
május
A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés
eszközrendszere

Előadó/k
Nagy László Tibor

Tilki Katalin

június
Időpont
június 4.

Előadás címe
Előadó/k
A társadalmi távolság konfliktusai: a roma és nem Kerezsi Klára
roma együttélés kriminológiai aspektusai
szeptember

Időpont
szeptember 15.

Előadás címe
Anti-Bullying Intervention Programs in Massachusetts

Előadó/k
Parti Katalin, Meghan McCoy

október
Időpont
október 15.

Előadás címe
Több ember sérelmére elkövetett emberölések
vizsgálata

Előadó/k
Nagy László Tibor, Bolyky
Orsolya
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VI.
INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek
A beszámolási időszakban négy kötet jelent meg az Intézet kiadásában/társgondozásában:
1. Kriminológiai Tanulmányok 51. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2014
2. Pusztai László emlékére
(Szerk.: Bárd Petra, Hack Péter, Holé Katalin) OKRI–ELTE ÁJK, Budapest, 2014
3. Áldozatok és igazságszolgáltatás
(Szerző: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2014

4. Tolvaj-kulcs. A betöréses lopások vizsgálata az elkövetők szemszögéből
(Szerk.: Barabás A. Tünde) OKRI, Budapest, 2014

2. Intézeti Hírlevél
Intranetes Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a
könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának eredményeként – több online
szakmai folyóiratra is felhívhatjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos „külsős” hírlevél hírtartalmát jelentettük meg
rendszerességgel. A teljesség igénye nélkül: belföldi viszonylatban a Magyar Kriminológiai Társaság,
a Központi Statisztikai Hivatal és a Kúria Könyvtára, nemzetközi vonatkozásban pedig a Tübingeni
Egyetem (szerk. Professor Hans-Juergen Kerner) „Criminology Criminal Justice Newsletter”; a
European Forum for Urban Safety (EFUS), valamint az International Juvenile Justice Observatory
(IJJO) hírleveleinek érdekességeit osztottuk meg kutató kollégáinkkal.

VII.
Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés

1. Konferencia
1.) „Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán” címmel háromrészes
konferenciasorozat az Országos Kriminológiai Intézet és az MTA TK Jogtudományi Intézete
szakmai együttműködésének keretében:
1.1.
I. A büntetőjogi felelősség alapjai
2014. június 25., színhely: OKRI
1.2.
II. A büntetőjogi szankciórendszer alapkérdései
2014. szeptember 26., színhely: MTA TK JTI
1.3.
III. Az egyén elleni bűncselekmények fontosabb kérdései
2014. november 26., színhely: OKRI
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2.) Pusztai László Emlékkonferencia, emlékkötet bemutatójával, illetve a Pusztai Terem (OKRIfékör) felavatása
2014. december 10. – OKRI
3.) „Potencials in Peacemaking” – nemzetközi konferencia és workshop
2014. november 7. – OKRI

2. Egyéb rendezvények
Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos
megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási
időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek.
Kiemelendő példaként, három alkalommal általános iskolai kihelyezett tanóra megtartására került sor
2014 februárjában, melyen egy kutatónk az internet- és a kábítószer-használat veszélyeiről tartott
interaktív előadást a nebulóknak.

VIII.
HONLAP
Honlapunkat folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs felület kezelését a Kutatásszervezési,
Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály munkatársa végzi. Korszerű és hetente frissülő
web-felületünk jelenleg minden betekintőnek rendelkezésére áll. Itt:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről (Kutatások, Munkatervek, Beszámolók);
folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről (Események);
minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait
elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
kiadványainkat külön könyvajánlóban népszerűsítjük (Könyvajánló);
betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt fotóval
is megörökítünk (Intézeti aktualitások, Galéria);
az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb
keresést (Publikációk, Könyvtárprogram), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi
keresőszerverek (Google, Yahoo, MSNBot stb.) találati esélyeit;
a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
egyre több partneroldallal közreműködve, számos külső link mutat Intézetünk honlapjára (pl.
www.mklu.hu; www.police.hu; www.bvop.hu; www.bunmegelozes.hu;
www.cepol.europa.eu; www.kozlekedesbiztonsag.lap.hu; www.rendor.lap.hu;
www.kriminologia.hu; www.kriminalexpo.hu stb.);
honlapunkon a Kriminológiai Tanulmányok c. éves kiadványunk teljes körűen hozzáférhető,
elektronikus változatban is.
a repertoárt 2012-től bővítettük az ún. „E-könyvek” kategóriával: így a látogatóknak
lehetősége nyílik kutatóink régi kiadványait elektronikus formában, teljes terjedelmében
olvasni.

Idén a honlapra felkerült a tavaly ötvenedik jubileumi kiadást megért intézeti kiadványunk, a
Kriminológiai Tanulmányok elektronikusan rendelkezésre álló összes kötete, így a 2002-ben
megjelent 39. kötettől az idei 51. számig bezárólag a közölt publikációk teljes terjedelmükben (a
szerzői jogokra tekintettel másolásvédett korlátozással) megtekinthetők.
Megkönnyíti továbbá a sorozatban való tájékozódást a szintén most felkerült Kriminológiai
Tanulmányok Repertóriuma, amely a kiadvány indulásától, 1962-től napjainkig tartalmazza az
összes szerzőt és a tanulmányok címét.

