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BESZÁMOLÓ 

az Országos Kriminológiai Intézet  
2011. évi tevékenységéről 

 
 

I. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

(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 2011-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon az előző évinél 
valamivel több, összesen 169 előadást tartottak. Örvendetesen, egyharmadával nőtt az idegen 
nyelvű prezentációk száma: az előadások közül 52 idegen nyelven, és 27 külföldön hangzott el. 
(Megjegyezzük, hogy előadások összesített száma továbbra sem tartalmazza a folyamatos, 
illetve az időszakos oktatási tevékenység keretében tartott előadásokat.) 

Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai szkilleket feltételez, a szekcióvezetésre felkérés. A 
beszámolás évében 11 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből két 
alkalommal idegen nyelvű konferencián. 

2. Publikációk 

A kutatók a tárgyévben összesen 78 publikációt jelentettek meg, ebből tizenhetet idegen 
nyelven. Utóbbiak közül 9 külföldön jelent meg. A publikációk száma az elmúlt évek során 
folyamatosan és rohamosan emelkedett, 2009-ben már kétszer annyi tudományos művet 
jelentettünk meg, mint két évvel azelőtt. Várható volt, hogy ez a növekedés nem folytatható, 
különösen nem a minőség romlása nélkül. Már 2010-ben is kevesebb tanulmány jelent meg, 
mint az előző évben, és ez a tendencia a tárgyévben is folytatódott. Egyéb okok mellett ebben 
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közrejátszott az intézet kutatógárdájának jelentős megfiatalodása, néhány meghatározó szenior 
kutató korábbi távozása, valamint, hogy a tárgy év során öt kutató hagyta el az Intézetet (ketten 
közös megegyezéssel, hárman pedig a Legfőbb Ügyészségre kerültek.) Prognosztizálhatóan a 
publikációk mennyisége a következő évben sem fog jelentősen növekedni. Az Intézetben új 
minőségbiztosítási rendszer bevezetését tervezzük 2012-től, amelynek célja elsősorban a 
kvalitatív és nem a kvantitatív előrelépés, mind a munka, mind a publikációk tekintetében. 

Az OKRI kutatói idén 1 monográfiát és 6 könyvfejezetet jelentettek meg, és 26 tudományos 
folyóiratban és 7 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői. Ezen kívül 11 értekezés 
jelent meg a Kriminológiai Tanulmánykötetben, és 21 tanulmány interneten, illetve 
ismeretterjesztő kiadványokban. A beszámolási időszakban sajnos kisebb számban jelentek meg 
szakmai berkekben „értékesebbnek” számító publikációs fórumokon kutatási eredményeink. 
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.  

Ebben az évben 16 szakmai publikáció jelent meg az Interneten és további 5 ismeretterjesztő 
kiadványban. 6 alkalommal kérték fel továbbá munkatársainkat különböző szakmai kötetek 
szerkesztésére 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 5 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 benyújtott pályázat. 

1. Konzorciumi tagként az EU Criminal Justice programjának keretében a „Mediation and 
restorative practices in prison settings (MEREPS)” c. nemzetközi kutatásban vettünk részt. 
A kutatás konzorciumvezetője a Foresee kutatócsoport volt, és a projektben az OKRI, az 
Independent Academic Research Studies (UK), a Hochschule Für Öffentliche Verwaltung 
Bremen (Németország), a Brémai Mediációs Szolgálat (Németország) és a European Forum 
For Restorative Justice szervezetek vettek részt. A kutatási együttműködés során a hazai 
kutatások 200 fogvatartottal, 100 (18 és 21 év közötti) fiatal-, illetve 100 felnőtt korú 
elítélttel készült kérdőíves felmérés, valamint 60 fővel mélyinterjú. A beszámolás évében a 
kutatók 8 szakmai fókuszcsoportot szerveztek.  

2.  „Offender Supervision in Europe” („A bűnelkövetők felügyelete Európában”) címmel 
sikeres EU COST Action pályázatot nyújtottunk be (nyilvántartási száma: IS1106). A 
kutatási együttműködés időtartama 2012–2016. A COST Management Bizottságában az 
OKRI és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának 
képviselője vesz részt.  

3. Az ELTE ÁJK-val együttműködésben pályázatot nyújtottunk be az Országos Tudományos 
Kutatási Alaphoz „Futball és bűnözés – a futballal és a szurkolással összefüggő kriminális 
magatartások hazai jogpolitikai és társadalompolitikai kezelésének vizsgálata” címmel. 
Bár az értékelés során a pályázat erényeit és hasznosságát elismerték, forráshiány miatt nem 
kapott támogatást a kutatási terv.  
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4. „Kilépés a bűnözői karrierből: a reintegráció és a dezisztencia lehetősége a 
szabadságvesztésből szabaduló elítéltek esetén” címmel önálló kutatási pályázatot 
nyújtottunk be az OTKA-hoz. A pályázat megvalósítására forráshiány miatt nem nyújtott 
támogatást a kiíró.  

5. A Tübingeni Egyetemmel és a Leuven-i Katolikus Egyetemmel együttműködésben 
„Hogyan lehet a jogszerűség elvével megegyező módon a békítő kör modellt kialakítani az 
egyes országokban?” címmel nyújtottunk be sikeres pályázatot a kutatás megvalósítására. 

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 2011-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek 
részt: 

• Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete Közhasznú 
Alapítvány (ATKA) 

kuratóriumi elnök 

• Bűnügyi Szakértői Tevékenység Fejlesztéséért Alapítvány  képviselő 
• COST A21 Management Committee  tag 
• ESZTER Alapítvány és Ambulancia vezető, munkatárs 
• EU Crime Prevention Network (EUCPN) tudományos kapcsolattartó, 

helyettes nemzeti képviselő 
• European Expert Network on Terrorism Issues  tag 
• European Forum for Restorative Justice  tag 
• European Journal of Probation, Editorial Board  szerkesztő bizottsági tag 
• European Society of Criminology (ESC) tag 
• Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) „Kulturális javak 

hamisítása elleni munkacsoport”  
titkár 

• Independent Academic Research Studies (IARS) tag 
• Infokommunikáció és Jog c. szakmai folyóirat  szerkesztő bizottsági tag 
• International Society of Criminology (ISC) tag 
• International Society of Criminology, Scientific Committee  bizottsági tag 
• Iskolai erőszak-kutatás Szakértői Testülete  tag 
• Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc. 

Budapestiensis)  
szerkesztő bizottsági tag 

• Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB)  felkért szakértő 
• Magyar Börtönügyi Társaság  tag 
• Magyar Jog- és Államtudományi Társaság  alapító tag 
• Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület (MAJEB) főtitkár 
• Magyar Kriminológiai Társaság elnökhelyettes, IT tag, tag 
• Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító Igazságszolgáltatási 

Szekciója  
elnökhelyettes, tag 

• Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció  elnökségi tag 
• Magyar Rendészettudományi Társaság tag 
• Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat elnökségi tag 
• Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület  tag 
• Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület  tag 
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• MTA Köztestület  tag 
• MTA SLYFF Társaság tag 
• MUT Városbiztonsági Munkacsoport  tag 
• Nemzetközi Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme  

(Doctorate in Global and Cultural Criminology)  
magyarországi koordinátor 

• Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány  FB tag 
• Safer Internet Plusz Magyarországi Konzorciuma  tanácsadó testületi tag 
• Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő 

Bizottság 
legfőbb ügyészségi képviselő 

• Ügyészek Lapja lektor 
• Ügyészek Országos Egyesülete tag 

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, az ELTE 
ÁJK Doktori Iskolájában és kriminológiai mesterképzésén, a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a Szent 
István Egyetemen, valamint a Rendőrtiszti Főiskolán. A kutatók felkérésre részt vettek az 
ügyészképzés oktatási feladatainak teljesítésében is. 

6. Tömegkommunikációs szereplések 

Nyilvántartásunk szerint 2011-ben összesen 229 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet 
kutatói szakértőként az írott és az elektronikus médiában. (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.) 

Ebből: 36 esetben az írott sajtó hasábjain, 
 51 esetben a rádióban, 
 67 esetben valamely televízió csatornáján, és 
 75 esetben az interneten történt média megjelenés. 

III. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK 

A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle hazai 
és nemzetközi konferenciákon való előadás-tartás, 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. 
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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 – a kutató ügyészséghez 
történő áthelyezése miatt – elmaradt. 

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen 
egyetemi rangot viselnek. (Irk Ferenc a Pécsi JPTE, Kerezsi Klára pedig az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Karán habilitált doktorok.) A tárgyévben a felsőoktatásban való intézeti részvétel 
az alábbiak szerint alakult:  

   •  ELTE ÁJK (Bárd Petra, Borbíró Andrea, Gyurkó Szilvia, Kerezsi Klára, Zinner Tibor) 
   •  KGRE ÁJK (Mészáros Ádám) 
   •  PPKE JÁK (Tamási Erzsébet) 
   •  CEU (Bárd Petra) 
   •  Szent István Egyetem (Póczik Szilveszter) 
   •  Jezsuita Roma Szakkollégium (Póczik Szilveszter) 

2011-ben a kutatók 142 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve 
kerekasztal vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 
93 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 folyamatosan „méri” és értékeli a nemzetközi tudományos közösség. 

Az Országos Kriminológiai Intézet 2010-ben méltón ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 
A nemzetközi szakmai színtereken is komoly visszhangot kiváltó konferenciának is 
köszönhetően, meghívást kaptunk a HEUNI (az ENSZ Európai Kriminológiai Intézete) 
fennállásának 30. évfordulóját megünneplő konferencián történő részvételre.  

A beszámolási évben érezhetően megnövekedett az Intézet nemzetközi kapcsolatainak 
intenzitása. Szakmai kapcsolatfelvétel szándékával látogatást tett az intézetben Dr. Karim 
Ismaili, kriminológia professzor, a Kennesaw State University (Georgia, USA) dékánja. Az 
amerikai Fulbright Alapítvány ösztöndíjasaként érkezett egy éves tanulmányútra az intézetbe 
Julia Szendro, a New York-i John Jay College-ból. Kutatási témája a fiatalkorúak 
igazságszolgáltatásának összehasonlító vizsgálata. 

Szintén a tárgyévben kereste meg Intézetünket Roderick Hill, az Egyesült Királyság 
Belügyminisztériumának Bűnmegelőzési Osztályáról, aki terveink szerint 2012-ben két témában 
tart kutatóinknak előadást, Victims' experiences of Court illetve Contemporary Criminal Justice 
Issues in England & Wales címmel. 

Hallgatói tanulmányúttal kapcsolatos megkeresés a Leideni Egyetem Kriminológiai Intézetétől 
érkezett Intézetünk felé, Anthony Amatrudo, a Sunderland Egyetem Oktatási és 
Társadalomtudományi Tanszéke kriminológiai BA programjának vezetője 2011 áprilisában 
tartott előadást az OKRI szakmai továbbképzés keretében, Criminal group(s): the idea of 
responsibility and culpability Criminal policy and democratic society címmel. 

A külföldi partnerek egyre többször hívják meg az OKRI-t EU-s pályázatokba konzorciumi 
tagként. A beszámolási évben az Intézet munkatársai nemzetközi kutatási pályázatban is 
szerepeltek. 
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2011 júliusában Parti Katalin és Virág György a szexuális bűnelkövetők kezelési programjairól 
szóló közös workshopon vett részt a freiburgi Max Planck Intézetben. A Max Planck Institute 
for Foreign and International Criminal Law longitudinális hatásvizsgálatot folytat a kezelésben 
résztvevő elkövetők személyiségi jellemzőinek, speciális igényeinek és a kezelési programok 
tényleges hatásának felmérésére. Bár jelenleg hazánkban ilyen programok intézményesen 
szervezett formában nem elérhetők, megkezdtük az akadályok és a feltételek felmérését, 
valamint a büntetés-végrehajtásban elérhető jelenlegi kezelési programok feltérképezését, abban 
a reményben, hogy a tárgyban a két intézet közös kutatási programot tud majd megvalósítani. 

A beszámolás évében nevezték ki Kerezsi Klárát a University of Kent (UK) tiszteletbeli 
tudományos főmunkatársává és ugyancsak 2011-ben választották az Academic Board of Studies 
tagjává, amely az angol nyelvű „Kulturális és globális kriminológia” (Doctorate in Cultural and 
Global Criminology/DCGC) c. Erasmus Mundus doktori programot irányító testület. Az európai 
doktori program szervezésében Borbíró Andrea is jelentős részt vállalt, és a program egyik 
terepgyakorlati helyszíne az OKRI.  

Az OKRI kutatói 27 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, 
workshopon, vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 52 alkalommal tartottak 
idegen nyelven előadást. 

8 alkalommal vettek részt továbbá előadás tartása nélkül külföldi konferencián, és e körben 
ketten vezettek 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 
beszámolás évében Irk Ferenc, Parti Katalin, Szabó Imre és Virág György kaptak vendégkutatói 
munkára meghívást, illetve ösztöndíjasként kutatási lehetőséget a Max-Planck Intézetben. 
Zinner Tibor 2011 decemberében végzett kutatómunkát Rómában, a Vatikán Levéltárában, 
Gyurkó Szilvia pedig Varsóban, a Nobody’s Children Foundation meghívására képviselte 
Intézetünket és vett részt egy tudományos konferencián. 

Az Intézet nemzetközi reputációját a külföldi konferenciákon való megjelenés mellett a 
határokon átívelő kutatások alapozhatják meg. A beszámolás évében a MEREPS nemzetközi 
pályázatban vettünk részt, 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 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. A 
tavalyi év után, idén áprilisban is Intézetünkbe látogatott az Orosz Föderáció Legfőbb 
Ügyészségének delegációja. Az orosz és magyar legfőbb ügyészségi képviselők, Intézetünk 
kutatóival az ügyészi szervezet hatásköre témában osztották meg egymással tapasztalataikat. 

IV. KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK 

Honlapunkon – könyvtár-adatbázisunk segítségével – nyilvánosan elérhető, milyen 
kiadványokkal és folyóiratokkal rendelkezik könyvtárunk. Intranetes Hírlevelünkben is 
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folyamatosan informáljuk a kollégákat a könyvtári újdonságokról. Munkatársaink aktivitásának 
köszönhetően egyre több online szakmai folyóiratról is tájékozódhatnak kutatóink. 
Hírlevelünkben idén is több társ-hírlevelet jelentetünk meg folyamatosan (EFUS, CYBEX, 
Magyar Kriminológiai Társaság, KSH), ezen kívül programajánlókkal, meghívókkal, 
publikációs lehetőségek közzétételével informáljuk kutatóinkat hazai és nemzetközi 
eseményekről. 

Jelenleg 8342 leltári egység tartozik a könyvtár állományába.  

A tárgyévben – 2011. november 30-ig – 60 kötettel gyarapodott könyvtárunk állománya, ebből 
13 kötet ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A beszerzett kötetekből 39 külföldi, 
főleg angol nyelvű kiadvány. Behasonlítás után leltárba kerül még körülbelül 120 ajándék kötet. 
Továbbra is online elérhető a Magyar büntetőjog „kapcsos könyv”, illetve a Jogesetek 
Magyarázata című folyóirat. 

Az év folyamán összesen 95 alkalommal látogatta külsős kutató a könyvtárat. 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. 

Folyamatos az online katalógus tárgyszó-rendszerének bővítése, a könyvtári rekordok bevitele. 
A folyóiratok tartalmát (Belügyi Szemle, Börtönügyi Szemle, Magyar Jog, Jogtudományi 
Közlöny) analitikusan feltárjuk, a jövő évben ez kiterjed az idegen nyelvű folyóiratokra is. 

Jelenleg az Intézet könyvtára a következő folyóiratokra fizet elő: 
 

Állam- és Jogtudomány Bírósági Határozatok Tára 
Belügyi Szemle Család, Gyermek, Ifjúság 
Börtönügyi Szemle Magyar Pszichológiai Szemle 
Fundamentum Szociológiai Szemle 
Jogesetek Magyarázata The British Journal of Criminology 
Magyar Jog European Journal of Criminology 
Jogtudományi Közlöny Kriminalistik 
Magyar Tudomány Kriminologisches Journal 
Ügyészségi Közlöny Monatsschrift für Kriminologie und Straftrechtsreform 
Magyar Közlöny  

V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE 

Immár ötödik éve, hogy a megújult, kibővített belső szakmai oktatás eredményesen működik, 
melynek szervezését és lebonyolítását a Kommunikációs és Oktatási Osztály végzi. 

Rendezvényeinken gyakran vesznek részt társszakmák képviselői is. A kutatók érdeklődéssel 
fogadják a meghívott előadók által nyújtott tágabb kitekintést, és egyre aktívabban vesznek részt 
a programokon.  

A témaválasztásoknak és informatív honlapunknak köszönhetően megfigyelhető, hogy egyre 
több ún. „külsős” érdeklődő jelentkezik be; különböző intézmények képviselői, egyetemi 
hallgatók stb. jelezték részvételi szándékukat egy-egy előadáson. Bár férőhely tekintetében 
korlátozottak a lehetőségeink, indokolt esetben szívesen látjuk a jelentkezőket.  
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A szakmai programokat félévente, kérdőív segítségével véleményeztetjük kutatóinkkal, emellett 
további előadókra és témákra is kérünk javaslatokat, melyeket a programok szervezésénél 
tekintetbe veszünk. 

Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi programok 
kerültek megrendezésre: 
 

2011. január  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
január 19. Retorika I. Hack Péter 
január 26. A korrupció mérése Vig Dávid 
 

2011. február 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
február 9. Retorika II. Hack Péter 
február 16. Ifjúság és szerfüggőség Elekes Zsuzsanna 
február 23. Incestus és erőszak Tamási Erzsébet 
 

2011. március  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
március 9. Retorika III. Hack Péter 
március 16. Kádár leányai. Nők és devianciák a szocialista 

időszakban 
Tóth Eszter Zsófia 

március 23. Történeti és etnográfiai kutatások Nagy Pál 
március 30. A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények 

kutatása 
Kármán Gabriella, Mészáros 
Ádám, Nagy László Tibor, 
Szabó Imre, Windt Szandra 

 

2011. április  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
április 6. Alkotmányozási dilemmák Jakab András 
április 13. Retorika IV. Hack Péter 
április 20. Criminal group(s): the idea of responsibility and 

culpability Criminal policy and democratic society 
Anthony Amatrudo,  
Fleck Zoltán 

április 27. Politikai attitűdök, rend és rendpártiság a felsőoktatási 
fiatalok körében 

Póczik Szilveszter 

 

2011. május 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
május 11. Retorika V. Hack Péter 
május 18. Politikai, jogi kultúra és a mediáció Gyulavári Ágnes 
május 25. Jogellenes gyermekelvitel ügyek Magyarországon Gyurkó Szilvia 
 

2011. június 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
június 1. Gazdasági dilemmák Magyarországon – trendek és 

prognózis 
Király Júlia 

június 8. Retorika VI. Hack Péter 
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2011. szeptember 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
szeptember 21. Üres-e Augias istállója? Törvénysértések és 

reparációk Magyarország XX. századi politikai 
berendezkedéseiben, különös tekintettel az 1945–
2000 közötti időszakra 

Zinner Tibor 

szeptember 28. A nyomozóhatóság és az ügyész kapcsolata a 
büntetőeljárás első szakaszában 

Kiss Anna 

 

2011. október 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
október 5. Együttműködés / Versengés Fülöp Márta 
október 13. Anyagyilkosok, börtönben és elmegyógyintézetben Bíró Judit 
október 26. Trójai faló a számítógépemben? Az online-házkutatás 

kérdései 
Szabó Imre,  
Romhány Gergely 

 

2011. november 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
november 2. A ROBOTZSARU rendszer helyzete ügyészi szemmel Szikszay Tibor 
november 9. Az ügyészség személyzeti és továbbképzési 

politikájáról 
Lajtár István 

november 16. A prostitúció rendészeti kérdései Leyrer Richárd 
november 23. Nukleáris jog a 21. század hajnalán, különös 

tekintettel a Japánban történt baleset 
következményeire 

Lamm Vanda 

november 30. A fogvatartotti szubkultúra és a totális intézmény belső 
rendje 

Antal Szilvia, Solt Ágnes 

 

2011. december 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
december 7. A büntetőjogi kodifikáció jelenlegi helyzete és a 

változtatás lehetséges irányai 
Vadász Viktor 

december 14. 100 éve született Bibó István Sólyom Péter 

VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK 

1. Intézeti kötetek 

A beszámolási időszakban négy kötet jelent meg az Intézet kiadásában/gondozásában: 

1. Kriminológiai Tanulmányok 48. (Szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2011 
Másodközlés: http://www.okri.hu/content/blogcategory/63/169/ 

A Kriminológiai Tanulmányok legújabb, 48. kötetében a kriminológia tudományterületét 
érintő aktuális próbatételekre, feladatokra reagáló kutatások, elméleti okfejtések kaptak 
helyet. Kutatóink a technikai fejlődés, a határok nélküli Európa, a posztmodern társadalom 
tüneteinek vizsgálata, elemzése nyomán igyekeznek általános érvényű válaszokat 
megfogalmazni és a jogalkalmazói szakma képviselőit segítő tudományos adatokat, 
eredményeket közzétenni. 

http://www.okri.hu/content/blogcategory/63/169/
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2. „Felelősségvállalás, kapcsolat és helyreállítás”. Mediáció és helyreállító igazság-
szolgáltatás a büntetés-végrehajtásban (Szerk.: Barabás Tünde, Fellegi Borbála, 
Windt Szandra) OKRI, Budapest, 2011 

A Barabás Tünde, Windt Szandra és Fellegi Borbála társszerkesztésében megjelent magyar 
nyelvű kötet a szerzők által lefolytatott nemzetközi kutatás tapasztalatait összegzi és ajánlja 
fel a gyakorlati szakemberek számára hasznosításra.  

 

3. „Adás – Vétel”. Konferencia a prostitúcióról (Szerk.: Gyurkó Szilvia) 
Elektronikus kiadvány. OKRI, Budapest, 2011. http://www.okri.hu/content/view/145/ 

2011. szeptember 15-én az OKRI és a Magyar Szociológiai Társaság közös szervezésében 
konferencia zajlott „Adás – Vétel” címmel, prostitúció és emberkereskedelem témájában. A 
kötet a konferencia előadásaiból tesz közzé szemelvényeket, narratívákat. 

4. OKRI Szemle 2011/1. (Szerk.: Virág György) Elektronikus kiadvány 
OKRI, Budapest, 2011. http://www.okri.hu/content/blogcategory/66/174/ 

Az OKRI Szemle története már a második kötetnél rendhagyó módon alakult, hiszen az 
intézet belső képzési rendszerében elhangzott előadások mellett az alapítás ötvenedik 
évfordulójára rendezett nemzetközi konferencia anyagait is közreadtuk. A jubileumi évben a 
globális világ fontos próbatételeivel, a szabadság, a biztonság és a jog viszonyával, 
egymásra hatásával és (időnként) versengő helyzetével foglalkoztunk kiemelten, a kötet 
ebből nyújt áttekintő válogatást. 

5. Mészáros Ádám: Büntetőjogi kodifikációk alkonyán és hajnalán. A büntetőjogi 
felelősség aktuális kérdései 

Az Intézeti kiadványokon felül meg kell említenünk Mészáros Ádám monográfiáját, 
melynek kiadvány-gondozási munkálataiban az Intézet is a szerző segítségére volt. 

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 

Az elmúlt évben új intézeti kiadványt indítottunk útjára, OKRI Review néven. Ez az intézeti 
tanulmányfüzet („Kitekintő”) a nemzetközi érdeklődésre is számot tartó empirikus intézeti 
kutatások rövid, angol nyelvű beszámolóit tartalmazza. Terveink szerint évente két alkalommal 
tájékoztatjuk benne kiemeltebb kutatásainkról az érdeklődőket, egyrészt nyomtatott formában, 
másrészt az intézeti honlapunkra feltöltve. 
Idén az OKRI Review 2011/1. számát jelentettük meg.  

Mind intézeti, mind egyéb számottevő kiadványokról honlapunkon olvasható tájékoztatás. 

http://www.okri.hu/content/view/145/
http://www.okri.hu/content/blogcategory/66/174/
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VII. Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés 

1. Szakmai fókuszcsoport megbeszélések 

Az intézeti kutatások megvalósításánál fontos szempontnak tekintjük a gyakorlat igényeit. Ezért 
egyre jellemzőbb a kutatásoknál a fókuszcsoport, mint kvantitatív módszer alkalmazása.  

2011-ben 28 alkalommal került sor kutatásokhoz kapcsolódó szakmai tapasztalatcserére, melyek 
között kerekasztal-beszélgetés, munkamegbeszélés, műhelyvita, fókuszcsoportos megbeszélés, 
workshop, esetmegbeszélés, aktafeldolgozás stb. szerepelt. A szakmai beszélgetéseken több 
alkalommal külsős meghívott szakemberek, intézmények is képviseltették magukat, a teljesség 
igénye nélkül: önkormányzati képviselők, szociális munkások, drogprevenciós szakemberek, 
illetve a BVOP, a rendőrség, a KIM, a NEFMI, a Külügyminisztérium képviselői.  
A futballhuliganizmussal foglalkozó kutatás apropójából két alkalommal került sor 
tapasztalatcserére; kutatóink első alkalommal a rendvédelmi szervek tapasztalatait hallgatták 
meg, másodszorra az „ellenérdekelt fél”, a Magyar Labdarúgó Szövetség és a futballszurkolók 
képviselőinek véleményét összegezték a témában.  

2. Sajtótájékoztatók 

1.) A MEREPS keretében induló áldozatkutatásról (Barabás Tünde, Windt Szandra) 
2011. március 21. – Országos Kriminológiai Intézet 

2.) A szellemitulajdon-jogokat sértő bűncselekmények c. kutatás eredményeinek 
ismertetése  
     (Kármán Gabriella, Mészáros Ádám, Nagy László Tibor, Szabó Imre, Windt Szandra) 

2011. április 14. – OKRI – Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) 
3.) A csalás és vesztegetés elleni küzdelemről az EU-ban c. nemzetközi szimpózium  
     sajtótájékoztatója  

2011. május 5. – Európai Csalás Elleni Hivatal – MAJEB – OKRI (Barabás Tünde) 

3. Sajtóközlemények 

1.) Áldozatkutatás Magyarországon. Egyedülálló fórumsorozat, internetes kérdőív, 
     új európai kezdeményezés  
 2011. március 21. – OKRI honlap, http://www.okri.hu/content/view/181/160/ 

(Barabás Tünde, Windt Szandra) 
2.) „Adás – Vétel”. Konferencia a prostitúcióról  
 2011. szeptember 15. – OKRI honlap, http://www.okri.hu/content/view/181/160/ 

(Virág György, Gyurkó Szilvia, Barabás Tünde) 

4. Konferencia 

   „Adás–Vétel”. Konferencia a prostitúcióról 
2011. szeptember 15. – Országos Kriminológiai Intézet – Magyar Szociológiai Társaság 
(Virág György, Gyurkó Szilvia, Barabás Tünde) 
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5. Egyéb rendezvények 

Az Intézet kutatási tevékenységének kereteibe illeszkedő fókuszcsoportos megbeszéléseken túl 
több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban:  
• Intézetünk tevékenységét népszerűsítendő, három alkalommal szerveztünk intézetlátogatást; 

igazságügyi asszisztensek, a LIA Alapítványi Iskola valamint a Berzsenyi Dániel 
Gimnázium tanulói részére. 

• Dr. Hetessy Zsolt doktorjelölt Intézetünkben tartotta mind a doktori szigorlatát, mind 
műhelyvitáját. 

• Helyet biztosítottunk a Magyar Kriminológiai Társaság, a Magyar Szociológiai Társaság, 
illetve az EU Daphne Egyesület megbeszéléseinek. 

VIII. HONLAP 

Honlapunkat folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs felület kezelését a Kommunikációs és 
Oktatási Osztály munkatársa végzi. A világháló – manapság már nélkülözhetetlen 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; 
• 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 stb.); 

• honlapunkon 2011-től – a Kriminológiai Tanulmányokhoz hasonlóan – az OKRI 
Szemle c. kiadványunk is teljes körűen hozzáférhető, elektronikus változatban is. 

A pozitív visszajelzések szerint a honlap informatív és jól használható, a statisztikák évről-
évre emelkedő, gyakori látogatottságot jeleznek. 
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