BESZÁMOLÓ
az Országos Kriminológiai Intézet
2010. évi tevékenységéről
I. Kutatási eredmények
(A lezárult kutatások összefoglalói
a ʽKutatások’ menüpontban tekinthetők meg.)

II. A kutatási eredmények hasznosítása
Általánosságban leszögezhető, hogy az intézeti kutatómunka eredményeinek hasznosítására a
beszámolási időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. A kutatók közreműködtek az
elméletalkotásban, oktatói tevékenységük során az ügyészségi fogalmazók és titkárok
továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában, valamint a posztgraduális képzésekben is
hasznosultak. A kutatási eredmények segítették az Legfőbb Ügyészség kodifikációs és jogértelmezési
tevékenységében felkérésre történő közreműködést. 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
A tárgyévi előadások száma az előző évhez képest jelentősen (több mint 50%-kal) emelkedett: az
Intézet kutatói a 2010-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 166 előadást
tartottak, amelyekből 39 idegen nyelven, és 22 külföldön hangzott el.
Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a konferenciai előadásokra történő felkérések nagy
száma. A belföldön tartott előadások közül 55 konferenciai és 89 egyéb előadás volt. Az „egyéb”
előadások magasabb száma az idei évben az OKRI Emlékév rendezvényeinek is köszönhető volt.
Az előadások számbavételénél az alkalmakat számoltuk, tehát a két vagy több előadó által ugyanazon
alkalommal tartott előadást – például az intézeti tematikus workshopok keretében tartott előadásokat –
egy prezentációnak számoltuk. Megjegyezzük továbbá, hogy előadások összesített száma továbbra
sem tartalmazza a folyamatos, illetve az időszakos oktatási tevékenység keretében tartott előadásokat.
Szakmai elismerésre utal, illetve fontos szakmai szkilleket feltételez, ha egy kutatót szekcióvezetésre
kérnek. A beszámolás évében 11 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, és ebből két
alkalommal idegen nyelvű konferencián.

2. Publikációk
A kutatók a tárgyévben összesen 127 publikációt jelentettek meg, ebből huszonhármat idegen
nyelven. Utóbbiak közül 8 külföldön jelent meg. (A megjelent szakmai közlemények száma az elmúlt
évek során egyébként folyamatosan emelkedett: 2007-ben 74, 2008-ban 100, 2009-ben pedig 147
publikáció jelent meg.) Az Intézet összesített publikációs teljesítményét a vártnál kisebb mértékben
befolyásolta, hogy az elmúlt években megfiatalodott a kutatói gárda. Az intézeti kutatók kutatási
eredményeiket folyamatosan megjelentetik.
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Az OKRI kutatóitól idén 2 monográfia és 22 könyvfejezet jelent meg, és 42 tudományos folyóiratban
és 16 konferenciai kiadványban publikált tanulmánnyal büszkélkedhetünk. Ezen kívül 5 értekezés
jelent meg a Kriminológiai Tanulmánykötetben, és 40 tanulmány egyéb, illetve ismeretterjesztő
kiadványokban. A beszámolási időszakban sajnos kisebb számban jelentek meg szakmai berkekben
„értékesebbnek” számító publikációs fórumokon kutatási eredményeink. Jellemző, 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.
Ebben az évben 11 szakmai publikáció jelent meg az Interneten. Nagy számban, 14 alkalommal kérték
fel munkatársainkat különböző szakmai kötetek szerkesztésére is.
A publikációk között ebben az évben „ismeretterjesztés” címszó alatt külön kategóriába soroltuk
azokat a kiadványokat, amelyek közérthetőbb formában keresik a jog és irodalom, illetve más
művészeti ágak kapcsolódási pontjait, s elsősorban a laikusok érdeklődésére tarthatnak számot. Idén
két olyan kötet jelent meg a Complex Kiadó gondozásában, amelyet a laikus közönség és az egyetemi
hallgatók is haszonnal forgathatnak. Az ismeretterjesztés kategóriájába soroltuk továbbá az oktatást
célzottabban segítő kiadványokat is.
(Megjegyezzük, hogy azokat a publikációkat, amelyeket az Intézet munkatársai társszerzőként, illetve
társszerkesztőként jegyeznek, egyetlen publikációként tüntetjük fel. Álláspontunk szerint bármennyire
is több intézeti szerző közös munkája egy könyv vagy tanulmány megírása, ez az Intézet szintjén
egyetlen megjelenésként (kötetként/tanulmányként) vehető számításba. Jelezzük azt is, hogy az OKRI
kutatók publicisztikai jellegű írásműveit továbbra sem a publikációk, hanem a sajtószereplések között
tüntetjük fel.)

3. Hazai és nemzetközi pályázatokon,
szakmai együttműködésekben való részvétel
A beszámolás évében 6 kutatási pályázatot nyújtottunk be. Ezek egy része a hazai kutatási forrásokra
benyújtott pályázat (OTKA), vagy külföldi partnerekkel együtt konzorciumi partnerként az EU
különféle kutatási programjaihoz (EU 7. Kutatási Keretprogram; EU ISEC; EU Daphne stb.)
benyújtott pályázat.
1. A beszámolási időszakban konzorciumi tagként az EU Criminal Justice programjának keretében a
„Mediation and restorative practices in prison settings (MEREPS)” c. nemzetközi kutatásban
veszünk részt.
2. Friedrich Lösel professzor, a Cambridge-i Kriminológiai Kutatóintézet igazgatójának felkérésére
veszünk részt az ART agresszió-kezelő tréning hatékonysági vizsgálatában (Strengthening Transnational Approaches to Reducing Re-offending (STARR).
3. A jövőbeni kutatások megszervezésének céljából a kutatói együttműködések kialakítását
finanszírozó EU COST Programjának keretében veszünk részt a „Living in surveillance societies
(LISS)” c. európai uniós együttműködésben.
4. Az EU 7. Kutatási Keretprogramjához, nemzetközi kutatási konzorcium tagjaként benyújtott „A
biztonság értelmezési keretei Európában (REFRESC)” c. kutatási program nem nyert támogatást.
5. A beszámolási évben kezdtük előkészíteni az EU 7. Kutatási Keretprogramjához benyújtandó
kutatási pályázatot, amelynek témája „A változó világ megértése: új bűnelkövető magatartások és
új megközelítések. A városi biztonság specialitásai és ellentmondásai. (UPACUS)”.
6. Ugyancsak 2010-ben készítettük elő az EU ISEC Programjához benyújtandó pályázatot, amelynek
címe és témája: a „Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés tükrében. Nemzetközi
összehasonlító kutatás ISRD-3”.
7. Az EU ISEC programjához nyújtottunk be pályázatot „A bűnismétléstől való visszatartás
lehetőségei a büntetés-végrehajtásban” címmel. A pályázat elbírálása folyamatban van.

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.
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Az Intézet munkatársai 2010-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt, elnökségi
vagy bizottsági tagként, illetve szakértőként:
Ügyészek Országos Egyesülete
Ügyészek Lapja
Transparency International Magyarország
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
ORFK Rendészettudományi Társaság (közlekedésbiztonsági témavezető)
OKRI Alkalmazotti Tanácsa
MTA SLYFF Társaság
MTA Rendészettudományi Bizottság
MTA Munkatudományi Bizottság, Munkavédelmi Albizottság
Miskolci Jogi Szemle (az ME ÁJK folyóirata) Tanácsadó Testület
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
Magyar Szociológiai Társaság
Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Jogászegylet Tudományos Bizottsága
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Akkreditációs Bizottság
Legfőbb Ügyészség Szakszervezeti Bizottsága
Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc. Budapestiensis)
Iskolai erőszak kutatás szakértői testülete
IRM Országos Bűnmegelőzési Bizottság
International Society of Criminology, Scientific Committee (ISC)
Independent Academic Research Studies (IARS)
Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Közhasznú Egyesület
European Society of Criminology
European Forum for Restorative Justice
European Expert Network on Terrorism Issues
Európai Kriminológiai Társaság Korrupció és szervezett bűnözés Munkacsoport
Európai Kriminológiai Társaság Börtönügyi Munkacsoport
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
ESZTER Alapítvány
COST A21 management committee
Bűnügyi Szakértői Tevékenység Fejlesztéséért Alapítvány
Association Internationale de Droit Pénal (AIDP)
Alkalmazott Társadalmi Kutatások Közhasznú Alapítvány

5. Oktatás
A kutatómunka fontos része a megszerzett ismeretek továbbadása. Az Intézet kutatói – előzetes igazgatói
engedély alapján – a beszámolási időszakban is folyamatosan végeztek oktatói tevékenységet.
Az OKRI kutatói rendszeresen oktatnak az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és az ELTE ÁJK
Doktori Iskolájában, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a Rendőrtiszti Főiskolán. A
kutatók felkérésre részt vettek a Magyar Ügyészképző Központ oktatási feladatainak teljesítésében.
A tapasztalt kutatók PhD dolgozat témavezetői feladatokat láttak el. Itt említjük, hogy az intézeti
kutatók szakmai presztízsét jelzi, hogy akadémiai doktori értekezés bíráló bizottságában, vagy
opponenskénti közreműködésre is volt példa a beszámolási időszakban.
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6. Tömegkommunikációs szereplések
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. Nyilvántartásunk szerint 2010-ben összesen 257
regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói szakértőként az írott és az elektronikus médiában.
Ebből: 46 esetben az írott sajtó hasábjain,
62 esetben a rádióban,
88 esetben valamely televízió csatornáján, és
61 esetben az interneten jelentek meg.

III. Belföldi és nemzetközi kapcsolatok
Az Országos Kriminológiai Intézet 2010-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A 2009 és
2010 szeptembere közötti Emlékév során olyan rendezvényeket, esemény-sorozatokat és programokat
szerveztünk, amelyek lehetőséget adtak – a hazai és nemzetközi szakmai és laikus közvélemény
számára egyaránt – az Intézetben folyó munka és a munkatársak megismerésére. Az Emlékév
eseményei fejet hajtottak az elmúlt időszak kiemelkedő kriminológusai, tudományos eredményei,
innovációi előtt, és egyidejűleg keresték a jövőbeni együttműködési lehetőségeket, a szakmai
előrelépési, haladási utakat.
A jubileumi év sorozatának rendezvényei még 2009-ben indultak el az Intézetben megrendezett
szeptemberi nyitókonferenciával, majd az ezt követő, a Legfőbb Ügyészségen ügyészek számára az
OKRI kutatásaiból megtartott egynapos előadás-sorozattal. Az OKRI Emlékév nemzetközi záró
konferenciáját 2010. szeptember 23-24-én rendeztük meg, „Szabadság, biztonság, jog” címmel. A
konferenciát Kovács Tamás legfőbb ügyész nyitotta meg, és neves külföldi és hazai szakemberek
tartottak előadást, illetve kerekasztal-beszélgetést a kétnapos rendezvény során. A 198 résztvevő a
tudomány és a gyakorlat számos területéről érkezett: az ügyészségről például 32 fő (főügyészek,
ügyészek, fogalmazók), a rendőrség részéről 14 fő (főkapitány, kapitány, személyi állomány), a
felsőoktatási intézményekből 68 oktató és hallgató. Emellett érkeztek érdeklődők a bíróságokról,
valamint a KIM-ből és a BVOP-ról – ez utóbbi intézményektől sajnos kisebb számban. A jubileum
alkalmából az Intézetet alapító és azt több mint harminc éven át vezető Dr. Gödöny József emlékére
tudományos pályázatot hirdettünk ügyészségi fogalmazók és egyetemi, főiskolai hallgatók részére,
hat témakörben ("Bűnmegelőzés és társadalomvédelem"; "A nyomozás és felderítés aktuális kérdései";
"Az ügyészség munkája az igazságszolgáltatásban"; "Szabadság – Biztonság – Jog"; "Az
igazságszolgáltatás új kihívásai a XXI. században"; "Az igazságszolgáltatási rendszert érintő egyéb
kérdések"). A felhívásra összesen 24 pályamű érkezett, melyekből az első három helyezett nyert
pályadíjat. Az ünnepélyes eredményhirdetésre a zárókonferencián került sor.
Úgy véljük, a záró konferencia méltó befejezése volt az Emlékév rendezvénysorozatának. A hazai és a
nemzetközi visszajelzések, valamint a saját értékelésünk szerint is jól szervezett, kiemelkedő
színvonalú és minőségű tudományos rendezvénnyel zártuk a félévszázados fennállásról megemlékező
szakmai események sorát.
A rendezvényt, miként a Jubileumi Emlékév egészét, a Legfőbb Ügyészség támogatta.
Az Emlékév keretében került megrendezésre havi rendszerességgel a „Hónap Témája” sorozat is
(erről részletesebben ld.: „VI. Az Intézet Belső Továbbképzési Rendszere”.)

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai
Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A
kapcsolatok elmélyülését jelzi, hogy a kutatók egyre gyakrabban folyamodnak a fókuszcsoportos
megbeszélés módszeréhez a kutatásaikban, amelynek hatékonyságát erősítik az Intézet működő
szakmai kapcsolatai.
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• A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi
apparátussal volt. Ebben az évben hét munkatervi kutatást folytattunk közvetlenül a Legfőbb
Ügyészség kezdeményezése alapján, ebből 6 befejeződött és egy folyamatban maradt.
• Szeretnénk szorosabb szakmai kapcsolatot kialakítani a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztériummal.
• Kutatóink oktatói tevékenységük során hasznosítják a kutatásokban elért eredményeiket. A
Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett titkár- és fogalmazó képzésen az Intézet
munkatársai több előadást tartottak az év folyamán.
• Kutatóink hagyományosan a különféle felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek,
és többen egyetemi rangot viselnek. Két fő (Irk Ferenc, Finszter Géza) a Pécsi JPTE, egy fő
(Kerezsi Klára) pedig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán habilitált doktorok. Egy intézeti
vezető (Finszter Géza) egyetemi tanárként, egy pedig (Kerezsi Klára) egyetemi docensként
dolgozik az ELTE-n, Borbíró Andrea ugyanott egyetemi tanársegéd.
2010-ben a kutatók 144 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve
kerekasztal vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 83
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 a 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 folyamatosan „méri” és értékeli a
nemzetközi tudományos közösség. A nemzetközi kapcsolatok lehetővé teszik a szélesebb körű
tapasztalat- és ismeretszerzést, és e kapcsolatok kölcsönössége segíti az eredmények ismertté és
elismertté válását, itthon és külföldön egyaránt. Pragmatikus szempontból végül fontos annak
kiemelése is, hogy a nemzetközi pályázatokon, kutatási együttműködésekben való részvétel pótlólagos
kutatási források behozatalát is biztosítja, amely módot ad olyan hazai vizsgálatok lefolytatására,
amelyek egyébként nem, vagy nehezen volnának megvalósíthatóak.
Az OKRI nemzetközi renoméját mutatja, hogy egyre többször kerül sor arra, hogy EU-s
pályázatokba a külföldi partnerek konzorciumi tagként hívják meg az Intézetet. A beszámolási
évben az Intézet munkatársai két nemzetközi kutatási pályázatban szerepelnek konzorciumi tagként:
• Az Európai Bizottság ISEC projektje keretében: The Role of Responsibility-taking in Reducing
Reoffending címmel, a szabaduló elítéltek reintegrációjának ill. a visszaesés megakadályozásának
lehetőségeit vizsgáló kutatásban; valamint
• az International Self-Report Delinquency – ISRD-3 kutatásban konzorciumi tagként történő
részvételre kaptunk felkérést.
Mindezeken felül sikerrel folytatódik a nemzetközi együttműködésben megvalósuló „Mediation and
restorative justice in prison setting (MeRePs)” című, az Európai Bizottság Criminal Justice programja
által támogatott kutatás.
2010-ben két neves külföldi társintézmény: a Prágai Kriminológiai és Társadalomvédelmi Intézet,
valamint a Cambridge-i Kriminológiai Intézet is fennállásának 50. évfordulóját ünnepelte. A prágai
intézet ünnepi konferenciáján meghívott előadóként Virág György is részt vett.
A 2010. szeptember 22-23-án, az Emlékév lezárásaként „Szabadság, biztonság, jog” címmel megtartott
zárókonferencián számos neves külföldi előadó tartott előadást. A társintézetek vezetői, így Hans-Jörg
Albrecht és Ulrich Sieber a freiburgi Max-Planck Institut, Kauko Aromaa a HEUNI, Friedrich Lösel a
Cambridge-i Kriminológiai Intézet, Miroslav Scheinost a Prágai Kriminológiai és Társadalomvédelmi
Intézet, valamint Hans-Jürgen Kerner a Tübingeni Kriminológiai Intézet igazgatói mellett más elismert
külföldi szakértők, így Elspeth Guild európai uniós szakértő, és Michael Hamilton, a Közép-Európai
Egyetem professzora is elfogadták meghívásunkat, és előadást tartottak a konferencián.
Az OKRI-ban tartott szakmai képzések keretében is érkeztek és tartottak előadást ismert külföldi
szakemberek, így májusban Michael Stewart, decemberben pedig az Oxfordi Kriminológiai Intézet
kutatási igazgatója, Julian Roberts professzor és a Michigani Egyetem professzora, Michael Tonry
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érkezett az Intézetbe. Mindketten az Európai Kriminológiai Társaság elnökségének tagjai, és mindkét
szakember világszerte elismert szakértője kutatási területének. Roberts professzor az angol
büntetéskiszabási gyakorlat változásairól, Tonry professzor pedig az amerikai „harmadik dobás”
kriminálpolitikájának következményeiről tartott előadást.
Az OKRI kutatói 22 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, workshopon,
vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 39 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást,
azaz lehetőségük nyílt arra, hogy hazai terepen megszervezett nemzetközi konferencián tartsanak
előadást külföldi kollégáknak. Ebbe a körbe tartozik a fiatal ügyészségi szakembereknek szervezett
konferencia Balatonlellén, ahol az idegen nyelvű szekcióban (is) szerepeltek a fiatal kutatók.
4 alkalommal vettek részt előadás tartása nélkül külföldi konferencián, de ebben a körben is többen
vezettek például szekciót. 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 jól működik a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos
esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként.
A fiatal és idősebb kutatók szakmai tapasztalatszerzését egyaránt szolgálják a külföldi tanulmányutak.
Az idei évben Irk Ferenc 1 hónapos vendégprofesszori kutatómunkára kapott meghívást
Freiburgban, az MPI für ausländisches und internationales Strafrecht-nél. A kutatók a
tanulmányutakhoz általában az évi rendes szabadságukat is felhasználják – sok esetben fizetés nélküli
szabadsággal is kiegészítve.
Az Intézet nemzetközi reputációját a külföldi konferenciákon való megjelenés mellett a határokon
átívelő kutatások alapozhatják meg. Az elmúlt évek során számos nemzetközi vizsgálatban
bizonyította az OKRI, hogy ezekben képes helytállni, és alkalmas arra, hogy egy erős, regionális
szerepet is betöltő kutatóhellyé váljon. Jelenleg egy nemzetközi pályázatban veszünk részt
(MEREPS), amelyet 2008-ban nyújtottunk be és nyertünk el, és 2009. március 16-án kezdtünk meg. A
nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelem témakörében való folyamatos szakmai
együttműködésre és információcserére irányuló együttműködési kapcsolat van a BKA (Szövetségi
Bűnügyi Hivatal, Németország) és az OKRI között. Az együttműködés két témakörre terjed ki: (1) A
nemzetközi szervezett bűnözés összehasonlítására, és (2) az Európai szakértői hálózat kialakítására
(EENeT: European Expert Network on Terrorism Issues).
A Legfőbb Ügyészség szervezésében is gyakran fogadunk külföldi delegációkat az OKRI-ban.
2010. március 17-én az Orosz Föderáció legfőbb ügyész-helyettese és delegációja. Romashko
Anatoly, Vericheva Irina, Isanko Viacheslav együttműködési program keretében találkozott Intézetünk
vezetőségével. 2010. április 9-én, Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr vezetésével kétoldalú hivatalos
találkozó programrészeként Intézetünkbe látogatott a Svéd Királyság legfőbb ügyésze és küldöttsége,
Anders Perklev és Björn Blomqvist, valamint 2010. november 16-án, szintén kétoldalú hivatalos
találkozó programrészeként látogatott Intézetünkbe a Lengyel Köztársaság legfőbb ügyésze és
küldöttsége; Andrzej Seremet és Jerzy Szymasnki. A megbeszélésen az Intézet vezetősége a
vendégeknek beszámolt az OKRI-ban folyó munkáról.

IV. Könyvtári információk
Honlapunkon – speciális adatbázisunk segítségével – nyilvánosan elérhető, milyen kiadványokkal és
folyóiratokkal rendelkezik könyvtárunk. Intranetes Hírlevelünkben is folyamatosan informáljuk a
kollégákat a könyvtári újdonságokról. Hála kutatóink aktivitásának, egyre több online szakmai
folyóiratról is tájékozódhatnak munkatársaink.
Hírlevelünkben idén is több társ-hírlevelet jelentetünk meg folyamatosan (EFUS, CJ NEWS, Magyar
Kriminológiai Társaság), ezen kívül programajánlókkal, meghívókkal, publikációs lehetőségek
közzétételével informáljuk kutatóinkat hazai és nemzetközi eseményekről.
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A nehéz gazdasági helyzet ellenére Könyvtárunk fejlődött, köszönhetően a Legfőbb Ügyészség anyagi
támogatásának.
Jelenleg 8.249 leltári egység tartozik a könyvtár állományába. A tárgyév során – 2010. november 30ig – 168 kötettel gyarapodott könyvtárunk állománya, ebből 19 kötet ajándék, illetve csere útján került
az Intézetbe. Beszerzés alatt áll további 28 kötet. A november 30-ig beérkezett 168 kötetből 50
külföldi, főleg angol nyelvű kiadvány. Idei nóvum, hogy online elérhetővé vált az elektronikus
Magyar büntetőjog „Kapcsos könyv”, illetve a Jogesetek Magyarázata című folyóirat.
A külsős látogatók száma a tavalyi évhez képest megduplázódott, főleg szakdolgozók, doktori
disszertációt írók látogatják könyvtárunkat.
Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Rendőrtiszti Főiskola Könyvtárával, a Bűnügyi
Szakértői és Kutatóintézet Könyvtárával, illetve a Fővárosi Főügyészség könyvtárával, amely javítja a
gyorsabb információáramlást.
Folytatódott az online katalógus tárgyszórendszerének rendbetétele, illetve a folyóiratok (Rendészeti
Szemle, Börtönügyi Szemle, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny) analitikus feltárása, a katalógusban
szereplő rekordok rendbetétele.
Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő:
Állam-és Jogtudomány
Kriminologisches Journal
Bírósági Határozatok Tára
Magyar Jog
Börtönügyi Szemle
Magyar Közlöny
Család, Gyermek, Ifjúság
Magyar Pszichológiai Szemle
European Journal of Criminology
Magyar Tudomány
Fundamentum
Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform
Jogesetek Magyarázata
Rendészeti Szemle
Jogtudományi Közlöny
The British Journal of Criminology
Kriminalistik
Ügyészségi Közlöny

V. Az Intézet belső továbbképzési rendszere
Immár negyedik éve, hogy eredményesen működik a megújult, kibővített belső szakmai oktatás. A
kutatók érdeklődéssel fogadják a meghívott előadók által nyújtott tágabb kitekintést, és részvételük a
programokon egyre aktívabb. Rendezvényeinket gyakran látogatják a társszakmák képviselői is. A
témaválasztásoknak – és informatív honlapunknak – köszönhetően egyre több „külsős” érdeklődő
jelentkezik be; különböző intézmények képviselői, PhD- illetve egyetemi hallgatók jelezik, részt
vennének egy-egy előadás meghallgatásán. Bár férőhely tekintetében korlátozottak a lehetőségeink,
indokolt esetben szívesen látjuk a jelentkezőket. (Ennek ellenére az előadások zárt jellegűek, és ezt a
formát a jövőben is meg kívánjuk tartani.) A szakmai programokat félévente, értékelő kérdőív
segítségével véleményeztetjük kutatóinkkal, emellett további előadókra és témákra is kérünk
javaslatokat, melyeket a programok szervezésénél tekintetbe veszünk.
2010 első félévének szakmai rendezvényei – a jubileumi év keretében – a tavaly indított „Hónap
Témája” sorozathoz kapcsolódtak. Neves előadók, a téma szakértői és a kapcsolódó intézeti kutatást
végző munkatársak együtt, workshopok keretében, hónapról-hónapra jártak körül egy-egy fontos és
aktuális témát, számos dimenzióját megismerve így az adott problémakörnek.
Kutatóink – mint témafelelősök – alaposságának és kreativitásának köszönhetően külön színt hozott az
Intézet életébe, hogy két ízben is rendezhettünk a hónap témájához kapcsolódó időszakos kiállítást
aulánkban.
E rendezvénysorozat sikerét tapasztalva, az Emlékév befejeztével, a második félév szakmai
rendezvényeit hasonló koncepcióval vázoltuk fel – terveink szerint ez egyben irányt szab majd a jövő
évre tervezett előadásoknak is.
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Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi programok kerültek
megrendezésre:
A.)

A „Hónap Témája”

A rendezvénysorozat idén 6 alkalommal került megrendezésre, a prezentációk témáit, előadóit az
alábbi táblázatok tartalmazzák:
2010. január

A Hónap Témája: Határon átnyúló bűnözés – határon átnyúló védelem
Témafelelős: Póczik Szilveszter

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

január 13.

Kínai migránsok a világban és hazánkban: migrációs
trendek, társadalmi szerepek és a közbiztonsággal
összefüggő tapasztalatok
Afrikai migránsok a fejlett világban és Magyarországon
– migrációs trendek, integráció, rendészeti
tapasztalatok
Határon átnyúló bűnözés, határon átnyúló védelem.
Magyarország beilleszkedése a schengeni rendszerbe,
és a csatlakozás utáni határrendészeti tapasztalatok

Póczik Szilveszter

január 20.
január 27.

2010. február

Tarrósy István
Bencze József, Lukács János, Németh
Lajos, Tarcsa Csaba

A Hónap Témája: Online biztonság
Témafelelős: Parti Katalin

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

február 10.

Online terrorizmus (kerekasztal-beszélgetés)

február 12.

„INFOLABOR”: Elektronikus bizonyítási eszközök a
büntetőeljárásban c. konferencia

február 17.

Szex, kitárulkozás, divat a 21. században, online morál
és kriminológiai vonzatai
A fájlcserélés büntetőjogi és kriminológiai vonzatai
Kitárulkozás, divat a 20. században: híres morális
pánikok. Hogyan változott a pornográfia
megítélése/megjelenítése a 20. század elejétől
napjainkig, az internet koráig?

Moderátor: Szabó Imre
Beszélgetőtársak: az NNI munkatársa,
Szádeczky Tamás, dr. Balogh Zsolt
Az OKRI, az INFOLABOR és a
MATISZ szervezésében, külső
helyszínen
Babarczy Eszter

február 24.
február 1-28.

2010. március

Szabó Imre
Időszakos kiállítás

A Hónap Témája: Gazdasági folyamatok (biztonság, kockázatok, bűnesetek)
Témafelelős: Finszter Géza és Mészáros Ádám

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

március 3.
március 10.

A válság hatása a gazdasági bűnözésre
A vesztegetési bűncselekmények nyomozási
tapasztalatairól
A vesztegetési bűncselekmények vádhatósági
megközelítésben
Kriminálpolitikai szempontok a korrupció elleni
küzdelemben
Konzultáció a vesztegetési bűncselekmények
felderítéséről (kerekasztal-beszélgetés)

Gál István László
Benes István

március 17.
március 24.
március 31.
2010. április

Ihász Sándor
Hack Péter
Dunavölgyi Szilveszter, Mészáros
Ádám

A Hónap Témája: Biztonság és környezetvédelem
Témafelelős: Dunavölgyi Szilveszter és Tilki Katalin

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

április 7.

A Vám- és Pénzügyőrség szerepe a
környezetvédelemben

Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin,
Baloghné dr. Horváth Andrea

9
április 14.

A környezetvédelem különböző aspektusai

április 21.
április 28.

A rendőrség szerepe a környezetvédelemben
Az önkormányzatok környezetvédelmi
tevékenységének bemutatása

2010. május

Danielisz Béla, Irk Ferenc,
Weiszenberger Éva
Ábrahám Attila
Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin,
Tilki Attila

A Hónap Témája: Biztonság a társadalomban – a kisebbségek helyzete Magyarországon
Témafelelős: Solt Ágnes

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

május 5.

A magyar társadalom viszonya a legnagyobb
kisebbséghez. Előítélet, sztereotípia, diszkrimináció
Egy oláh cigány közösség és a cigány kultúra
értelmezése antropológiai megközelítésből
Etnikum és kriminalitás
Szociálpolitikai irányok, lehetőségek és az integráció
megvalósításának kérdése a roma kisebbség körében
Életképek szegregált telepekről

Örkény Antal

május 12.
május 19.
május 26.
május 1-31.
2010. június

Michael Stewart
Krajnák Péter
Bíró András, Szőke Judit. Moderátor:
Solt Ágnes
Időszakos kiállítás

A Hónap Témája: Biztonság és tudomány
Témafelelős: Virág György

Időpont

Előadás címe

Előadó/k

június 2.
június 8.
június 16.

A tudománytörténettől a szakértőségig
Hitek és tévhitek – a tudomány abúzusa
Tudós és tudomány – a tudomány hitelessége

Zemplén Gábor
Szendy Gábor
Ranschburg Jenő

B.)

2010. második félévének programjai

Ettől a félévtől a szerdai szakmai programok (az Intézet belső képzési rendszere) új tartalmi struktúra
szerint, az alábbi konstrukcióban épülnek fel:
I.
Társadalomtudomány
II.
Készségfejlesztés
III.
Kutatásismertetés (intézeten kívüli társadalomtudományi kutatások)
IV.
Intézeti előadások (intézeten belüli kutatások beszámolói)
2010. II. félévének szakmai programjai az alábbi táblázatban tekinthetők át:
Időpont
szeptember 8.
szeptember 23-24.

Előadás műfaja
„Évadnyitó”
Nemzetközi konferencia

Előadás címe
–
„Szabadság, biztonság, jog”

Előadó/k
Virág György
Program az intézet
honlapján megtekinthető
Kármán Gabriella,
Kiss Anna

szeptember 29.

Intézeti előadás

Bűnbe esett festmények

október 6.
október 13.

Társadalomtudomány
Készségfejlesztés

október 20.

Kutatásismertetés

Tóth Csaba
Ligeti Miklós,
Nagy Tibor
Kóczé Ángéla

október 27.

Intézeti előadás

Aktuális helyzetértékelés
A bűnügyi statisztika tervezett
változásai
A szegénység színe (kutatás a
szegénységben élő nők helyzetéről
Magyarországon)
A közfeladatot ellátó személyek elleni
erőszak vizsgálatáról

november 3.

Társadalomtudomány

Európa anómia térképe

november 10.

Készségfejlesztés

november 17.
november 24.

Kutatásismertetés
Intézeti előadás

A narratív pszichológiai
tartalomelemzés lehetőségei
A büntető ítélkezés szigorúsága
Szexuális abúzus az interneten

Csepeli György,
Prazsák Gergely
Ehmann Bea

Nagy László Tibor

Papházi Tibor
Parti Katalin, Virág György
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december 1.

Társadalomtudomány

december 8.
december 9.

Készségfejlesztés
Kutatásismertetés

december 9.

Kutatásismertetés

Közgazdasági technikák a
szegénység kezelésére
A retorikáról
A közvélemény hatása a
büntetéskiszabásra
A szimbolikus kriminálpolitika európai
esélyei

Somos Anna
Hack Péter
Julian V. Roberts
Michael Tonry

VI. Intézeti kiadványok
1. Intézeti kötetek és kiadványok
A beszámolási időszakban három kötet jelent meg az Intézet kiadásában/gondozásában.
1. Kriminológiai Tanulmányok 47. (szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2010.
A Kriminológiai Tanulmányok 47. kötete hagyományos abban az értelemben, hogy minden évben
kiadásra kerül egy ilyen kötet, viszont újdonság abban az értelemben, hogy ünnepi kötet, amellyel
az OKRI alapításának félévszázados évfordulójáról emlékeztünk meg. Az ünnepi Kriminológiai
Tanulmányokban szereplő írások az OKRI Emlékév fő témái köré szerveződtek, így a „szabadság”,
a „biztonság” és a „jog” kapcsolódási pontjait, egyes területeit vizsgálják.
Az idei kötet nem csupán tematikussága miatt rendhagyó, hanem azért is, mert az intézet
munkatársai mellett – a szokásoktól eltérően – neves külföldi és magyar szakemberek is
publikálnak benne. Az ünnepi kötethez írt köszöntőjében Kovács Tamás legfőbb ügyész – az OKRI
történetét, ügyészségen belüli helyét és szerepét elemezve – külön is kiemeli, hogy az „ügyészség
valóban magáénak is érzi az intézetet, örülünk tudományos eredményeinek, kitűnő nemzetközi
hírnevének, továbbra is számítunk a mindennapi munkánkat segítő kutatásokra…”
2. Konfliktuskezelés elítéltekkel (szerk. Barabás Tünde–Windt Szandra–Fellegi Borbála)
OKRI, Budapest, 2010.
3. Resolution of conflicts involving prisoners (eds.: Tünde Barabás–Szandra Windt–Borbála
Fellegi) OKRI, Budapest, 2010.
A Barabás Tünde, Windt Szandra és Fellegi Borbála társszerkesztésében megjelent kötetek a
szerzők által lefolytatott nemzetközi kutatás tapasztalatait összegzik és ajánlják fel a gyakorlati
szakemberek számára hasznosításra, magyar és angol nyelven.

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 hazai információk mellett idén három „külsős” hírlevél hírtartalmát jelentettük meg
rendszerességgel: belföldi viszonylatban a Magyar Kriminológiai Társaság, nemzetközi
vonatkozásban pedig a Tübingeni Egyetem (szerk. Professor Hans-Juergen Kerner) „Criminology
Criminal Justice Newsletter”; valamint a European Forum for Urban Safety (EFUS) hírleveleinek
érdekességeit osztottuk meg kutató kollégáinkkal.

3. Nemzetközi bemutatkozó intézeti kiadványok
Idén egy új intézeti kiadvány, az OKRI Review 1. és 2. számát jelentettük meg. Az intézeti
tanulmányfüzet („Kitekintő”) a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó empirikus intézeti kutatások
rövid, angol nyelvű beszámolóit tartalmazza. Terveink szerint ez az új kiadvány évente két
alkalommal fogja tájékoztatni kiemeltebb kutatásainkról az érdeklődőket, egyrészt nyomtatott
formában, másrészt az intézeti honlapunkra feltöltve.
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VII. Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés
1. Az OKRI tevékenységének népszerűsítése érdekében végzett feladatok
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az OKRI magyar és angol nyelvű honlapjának folyamatos frissítése
A Kriminológiai Tanulmányok 47. ünnepi számának előkészítése
OKRI Szemle jövő évben megjelenő kiadványának előkészítése
A „Szabadság, biztonság, jog” konferencia szervezési és egyéb munkálatai (többek között: a
bel- és külföldi érdeklődők regisztrációinak bonyolítása, prezentációk, programok, matricák és
szóróanyagok készítése, rendezvénynépszerűsítés, egyéb adminisztratív teendők elvégzése,
kapcsolattartás a konferencia előadóival, a rendezvénynek helyt adó hotellel folytatott
koordináció)
Részvétel a Gödöny József Emlékpályázatra benyújtott művek adminisztrációjában és
bírálatában
Az Intézet heti rendszerességgel jelentkező belső hírlevelének szerkesztése
A havonta négy alkalommal megrendezésre kerülő intézeti oktatás megszervezése, valamint
az Emlékév keretében „A Hónap Témája” előadássorozat szervezése
Sajtótájékoztatók tartása
Kapcsolattartás a sajtóval, egyéni interjúk szervezése
Általános kapcsolattartás és kommunikáció
Az intézeti könyvtár működésének és a külső látogatók könyvtári betekintésének biztosítása
A könyvtár időszakos kiállítása az Emlékév tiszteletére
Az OKRI rendezvényeinek népszerűsítése, háttéranyagok, kiadványismertetők / programok /
szórólapok elkészítése stb. (pl. INFOLABOR 2010. konferencia programfüzete)
Intézeti kutatások nyomtatott és elektronikus háttéranyagainak elkészítése (pl. MEREPS)

2. Sajtótájékoztatók

1.) 2010. június 22. – Országos Kriminológiai Intézet – Miskolci Egyetem ÁJK
Új időszámítás az EU pénzügyi érdekeinek védelmében Magyarországon
Konferencia (OKRI, MAJEB, MKLÜ, VPOP, OLAF)
2.) 2010. szeptember 24. – Országos Kriminológiai Intézet (Mercure Hotel Buda)
„Szabadság, biztonság, jog” Nemzetközi konferencia az fennállásának 50. évfordulója
alkalmából (Barabás Tünde, Kerezsi Klára, Virág György)
3.) 2010. október 21. – Balassagyarmati Fegyház és Börtön – OKRI
A fogvatartottak és áldozataik megbékélése a börtönben – Indulnak az első börtönmediációs pilotok Magyarországon
Kutatási eredmények (Barabás Tünde, Windt Szandra)
4.) 2010. december 7. – Országos Kriminológiai Intézet – Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
(Budapest, V., Garibaldi u.)
Mekkora veszélyt jelent a hamisítás?
Kutatási eredmények (Kármán Gabriella, Mészáros Ádám, Nagy László Tibor, Szabó Imre,
Windt Szandra)

3. Szakmai fókuszcsoport megbeszélések:

Az intézeti kutatásokat a gyakorlati szakemberek igényeihez is igazítjuk. Ennek érdekében egyre
jellemzőbb, hogy a kutatás folyamatába beépítve szakmai fókuszcsoport-megbeszéléseknek ad helyet
Intézetünk.
• Február 10-én Sárik Eszter közreműködésével történt megbeszélés az OKRI és a Vadaskert
Gyermekpszichiátriai Kórház és Alapítvánnyal közös kutatásban.
• Február 18-án Gyurkó Szilvia értekezett az ügyészségek és a rendőrség képviselőivel a Jogellenesen
külföldre vitt gyermekek c. kutatás apropójából.
• 2010. március 8-án Barabás Tünde és Windt Szandra a MEREPS-projekt börtönmediációs kutatása
keretében megbeszélést folytattak a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Tököli BV
Intézet vezetőségével.
• Március 11-én első alkalommal került sor „A szellemi tulajdonokat sértő bűncselekmények
vizsgálata" c. kutatás első megbeszélésére, Nagy László Tibor kutatásvezető moderálásával.
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Március 18-án és 30-án Barabás Tünde és Windt Szandra ismét összeült a büntetés-végrehajtás jeles
képviselőivel, a börtönmediációs kutatás témakörét elemezve.
Április 22-én zajlott a KÉK Vonal Gyermekkrízis Alapítvány tanácsadói testületi ülése, Gyurkó
Szilvia moderálásával, melyen a Jogellenesen külföldre vitt gyermekek c. kutatás témakörét vitatták
meg ügyészek, rendőrök, igazságügy-minisztériumi tisztviselők, valamint a PKKB bíráival közösen.
Május 31-én Tilki Katalin tartott kerekasztal-beszélgetést ügyészek részvételével „A
környezetvédelmi szabályok érvényesülése” címmel.
Június 3-án folytatódott Sárik Eszter megbeszélése az OKRI és a Vadaskert Gyermek-pszichiátriai
Kórház és Alapítvánnyal közös kutatása tárgyában, Halász József doktor közreműködésével.
Október 7-én újabb börtönmediációs projektmegbeszélésre invitálta Barabás Tünde és Windt
Szandra a BV képviselőit.
Október 12-én egy nagyszabású, két intézeti kutatást is érintő kerekasztal-beszélgetésre került sor,
„Fogvatartotti szubkultúra és a totális intézmény belső rendje” címmel. A beszélgetés résztvevői:
Antal Szilvia, Solt Ágnes, Szabó Judit és Vig Dávid kutatók az OKRI részéről, valamint a BVOP
fővárosi és országos delegált képviselői.
Szintén október 12-én, Tilki Katalin „A környezetvédelmi szabályok érvényesülése” címmel tartott
a rendőrség képviselői közreműködésével kerekasztal-beszélgetést.
Végül december 2. napján Kiss Anna a fővárosi és megyei ügyészeknek szervezett kerekasztalbeszélgetést, „Az ügyész és a nyomozóhatóság viszonya” címmel.

4. Egyéb rendezvények:

Az OKRI rendszeresen biztosít helyet a Magyar Kriminológiai Társaság, az MTA Rendészeti
Bizottsága és az Ügyészek Lapja kerekasztal-beszélgetéseinek.
Az Intézet kutatási tevékenység kereteibe illeszkedő fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos
szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban:
• Március 11-én Parti Katalin tartott filmvetítést a KGRE ÁJK–BTK hallgatói részére, „A 21. század
pornográfiája – A tiltott pornográf felvétellel visszaélés kriminológiai és büntetőjogi vonzatai”
címmel.
• Március 17-én Dr. Hajdu Magdolna legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész asszony és Dr. Miks
Antal legfőbb ügyészségi főosztályvezető úr kíséretében Intézetünkbe látogatott az Orosz Föderáció
legfőbb ügyész-helyettese és delegációja. Romashko Anatoly, Vericheva Irina, Isanko Viacheslav
egy együttműködési program keretében találkozott Intézetünk vezetőségével.
• Március 22-én, Bárd Petra tartott konferenciát „Európai rendészet” címmel, a Szegedi és Pécsi
Tudományegyetem hallgatói részére, meghívott előadók közreműködésével.
• Április 9-én, Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr és Köpf Eszter Mária legfőbb ügyészségi
főosztályvezető ügyész asszony vezetésével – egy kétoldalú hivatalos találkozó programrészeként –
Intézetünkbe látogatott a Svéd Királyság legfőbb ügyésze és küldöttsége, Anders Perklev és Björn
Blomqvist.
• Április 13-án Intézetünk adott helyet a KGRE ÁJK által szervezett Tudományos Diákkör ülésének,
melynek levezénylője Dr. Lajtár István osztályvezető ügyész volt.
• Április 28-án Kiss Anna beszélgetett a KGRE ÁJK Szakkollégiumának tagjaival, „A jogalkalmazás
hétköznapjairól, az eljárásban előforduló határozatok szerkesztéséről”.
• Május 25-én Finszter Géza a PTE ÁJK Doktori Iskola jelöltje felkérésére munkahelyi vitát tartott.
• Augusztus 16-án Parti Katalin tartott workshopot, „Botnet-disinfection – Technical ditribution of
child sexual abuse images – Internet filtering/blocking techniques around the world and liability of
ISPs” címmel, a magyar internet szolgáltatók, valamint a MATISZ képviselői számára.
• Szeptember 13-án az MTA Rendészettudományi Bizottsága kihelyezett ülést tartott Finszter Géza
vezénylésével. Az ülésen többek között részt vett Janza Frigyes, Lontainé Santora Zsófia és Ligeti
Miklós.
• Szeptember 27-én ismét filmvetítést tartott Parti Katalin a KGRE ÁJK–BTK hallgatói részére, ezúttal
„A 21. század pornográfiája – Az online gyermekpornográfia büntetőjogi megítélése” címmel.
• Október 20-án Veres Kinga tartott megbeszélést a „Társadalmi Integrációs díj” 2011-es pályázatával
kapcsolatban.
• November 16-án Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész úr és Köpf Eszter Mária legfőbb ügyészségi
főosztályvezető ügyész asszony vezetésével – egy kétoldalú hivatalos találkozó programrészeként –
Intézetünkbe látogatott a Lengyel Köztársaság legfőbb ügyésze és küldöttsége; Andrzej Seremet és
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Jerzy Szymasnki.
November 30-án a Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai szekciójának ülése zajlott,
Barabás Tünde elnökletével.
December 1-jén Parti Katalin tartott megbeszélést az „Internet-blokkolás” témakörében, a Magyar
Tartalomipari Szövetség, az NNI, és Ritter Andrea pszichológus részvételével.

VIII. Honlap
Megújult, korszerűsített honlapunkat folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs felület kezelését, és a
folyamatos frissítéseket a Kommunikációs és Oktatási Osztály munkatársa végzi. A világháló
előnyeinek kihasználásával modern és hetente frissülő web-felületünk jelenleg minden betekintőnek
rendelkezésére áll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
honlapunk statisztikai adatait áttekintve, mind több – jelenleg 30 – 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.gallup.hu);
idén a jubileumi rendezvényeink részletes információit külön, kiemelt menüpontokban tettük
hozzáférhetővé, a magyar és az angol nyelvű honlapon egyaránt.
Kiemelést érdemel a „Szabadság, biztonság, jog” c. nemzetközi konferencia, melyre a
jelentkezések kb. 80 %-a elektronikus úton érkezett – a honlapra feltöltött regisztrációs adatlap
alapján – mind a külföldi, mind a hazai érdeklődők tekintetében.

A pozitív visszajelzések szerint a honlap informatív és jól használható, az alább látható statisztikai
adatok évről-évre folyamatosan emelkedő, gyakori látogatottságot jeleznek.

