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B E S Z Á M O L Ó  
az OKRI 2012. 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 2012-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 116 
előadást tartottak. Az előadások közül 32 idegen nyelven, és 18 külföldön hangzott el. 
(Megjegyezzük, hogy az 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 kilenc 
alkalommal idegen nyelvű konferencián. 

2. Publikációk 

A kutatók a tárgyévben összesen 81 publikációt jelentettek meg, ebből huszonhatot idegen 
nyelven. Utóbbiak közül 17 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 a tendencia 2011-ben is folytatódott. Örvendetes ezért, hogy a 
tárgyévben – a kutatói állomány jelentős fogyatkozása ellenére – a publikációk száma nem 
csökkent, sőt, valamivel meghaladta az előző évit. 

http://okri.hu/index.php/kutatas/kutatasok
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Az OKRI kutatói idén 6 monográfiát és 18 könyvfejezetet jelentettek meg, valamint 23 
tudományos folyóiratban és 3 konferencia kiadványban publikált tanulmány szerzői voltak. 
Ezen kívül 12 értekezés jelent meg intézeti kiadványban és 6 tanulmány interneten, továbbá 6 
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.  

(Megjegyezzük, hogy azokat a publikációkat, amelyeket az Intézet munkatársai társszerzőként, 
illetve társszerkesztőként jegyeznek, egyetlen publikációként tüntetjük fel. Álláspontunk szerint 
noha 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 7 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. Az ELTE Kriminológiai Tanszékével együttműködésben, „Futball és bűnözés – a futballal 
és a szurkolással összefüggő kriminális magatartások hazai jogpolitikai és 
társadalompolitikai kezelésének vizsgálata” címen nyújtottunk be pályázatot az OTKA-hoz. 
Bár az értékelés során a pályázat erényeit és hasznosságát elismerték (a pályázat sikeres 
volt), forráshiány miatt nem kapott támogatást a kutatási terv. 

2. Hasonló eredménnyel (illetve eredménytelenséggel) járt az OTKA-hoz beadott, 
„Visszailleszkedés a társadalomba: a bűnözői életút megszakítása” elnevezésű pályázatunk. 

3. Az ELTE ÁJK-val közösen ugyancsak az OTKA-hoz benyújtott, „Korrupciós 
bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében” című pályázatunk sikeres volt.  

4. A kilenc európai résztvevővel közösen benyújtott, „The Evolving Concept of Security: 
Mapping the Dynamics of Security in Europe” elnevezésű uniós pályázat elbírálásáról még 
nem született döntés.  

5. Az OTKA-hoz a PPKE JAK-kal közösen, „A javítóintézeti nevelés működése és lehetséges 
következményei (kriminológia, bv.)” címmel benyújtott pályázat sikertelen volt. 

6. Az uniós országokkal közösen benyújtott, „International Self-report Delinquency Study 3rd 
round” elnevezésű pályázat sem nyert ebben az évben. 

7. Nem volt sikeres az OTKA-hoz az ELTE PPK-val és PPKE-BTK-val közösen benyújtott, 
„A pszichopátiás személyiségműködéssel összefüggő agresszív stratégiák vizsgálata” című 
pályázat sem. 

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 2012-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt: 
• Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA tag 
• American Society of Criminology tag 
• Association Internationale de Droit pénal tag 
• Belügyi Tudományos Tanács tag 
• Börtönügyi Szemle  szerkesztőbizottsági tag 
• Büntetés-végrehajtási Tudományos Tanács tag 
• Bűnügyi Szemle  szerkesztőbizottsági tag 
• COST A21 management committee tag 
• CPT nemzeti összekötő tiszt 
• EUCPN (EU Crime Prevention Network) tudományos kapcsolattartó pont 
• Európai Migrációs Hálózat OKRI delegált tagság 
• European Expert Network on Terrorism tag 
• European Forum for Restorative Justice tag 
• European Journal of Probation, Editorial Board szerkesztő bizottsági tagság 
• European Society of Criminology tag 
• Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület tag, elnökségi tag 
• Fényes Elek 

Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület 
tag 

• Hamisítás Elleni Nemzeti Testület  Műtárgyhamisítás elleni 
munkacsoportjának vezetője 

• IARS (Independent Academic Research Studies) tag 
• International Society of Criminology tag 
• International Society of Criminology, Scientific 

Committee bizottsági tag 
• Iskolai erőszak kutatás szakértői testülete tag 
• Iustum Aequum Salutare  szerkesztő bizottság társelnöke 
• Jogi Szakvizsga Bizottság cenzor 
• Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc. 

Budapestiensis) szerkesztő bizottsági tag 
• Legfőbb Ügyészség Szakszervezeti Bizottság tag 
• Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) felkért szakértő 
• Magyar Alpbach Egyesület alelnök 
• Magyar Autóklub Jogi és Érdekvédelmi Bizottsága tag 
• Magyar Börtönügyi Társaság  alapító és elnökségi tag, a Jogi 

Szakosztály vezetője 
• Magyar Büntetőjogi Társaság tag 
• Magyar Büntetőjogi Társaság  tag, alapító és elnökségi tag 
• Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tag 
• Magyar Jog- és Államtudományi Társaság alapító tag 
• Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi 

Tudományok Szakmai Tagozat elnök 
• Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi Országos 

Szakosztály  elnök 
• Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület tag, főtitkár 
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• Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság tiszteletbeli elnök 
• Magyar Kriminológiai Társaság tag. alapító tag, elnökhelyettes, 

Igazgató Tanács tagja 
• Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító 

Igazságszolgáltatási Szekció  
elnökhelyettes 

• Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció tag, elnök 
• Magyar Pszichológiai Társaság tag 
• Magyar Rendészettudományi Társaság  tag 
• Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat  elnökségi tag 
• Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület  tag 
• Magyar Szociológiai Társaság tag 
• Magyarországi Európa Társaság felügyelő bizottsági tag 
• Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testület tag 
• MTA Köztestület tag 
• MTA SYLFF Társaság tag 
• MUT Városbiztonsági Munkacsoport tag 
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskola  törzstag 
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem Doktori Iskola törzstag 
• Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány felügyelő bizottsági tag 
• Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő 

Bizottság a Legfőbb Ügyészség képviselője 
• Ügyészek Lapja jogi lektor, szerkesztőségi tag 
• Ügyészek Országos Egyesülete  tag, alapító tag, az Etikai 

Bizottság elnöke 
 

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 alábbi felsőoktatási intézményekben: 

• ELTE Állam- és Jogtudományi Kar  
• ELTE ÁJK Doktori Iskolája 
• ELTE Kriminológiai Mesterképzése 
• ESSCA Magyarország 
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
• Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 
• Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar 
• Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolája 
• Szent István Egyetem 
• Közép-európai Egyetem 
• Sapientia, Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Kolozsvár) 
• Jezsuita Roma Szakkollégium 
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara 
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Vókó György, Barabás Tünde és Mészáros Ádám felkérésre részt vettek az ügyészképzés 
oktatási feladatainak teljesítésében is. 

 

6. Tömegkommunikációs szereplések 

Nyilvántartásunk szerint 2012-ben összesen 194 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet 
kutatói szakértőként a nyomtatott 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: 43 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain, 
 35 esetben a rádióban, 
 63 esetben valamely televízió csatornáján, és 
 53 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. 

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, és további nyolc anyagot készítettünk a tárgyév közben 
érkezett felkérésekre. 

Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen 
egyetemi rangot viselnek.  

2012-ben a kutatók 98 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve 
kerekasztal vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 
107 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. 
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Az OKRI kutatói 18 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, 
workshopon, vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 32 alkalommal tartottak 
idegen nyelven előadást. 2 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 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 és Virág György kaptak vendégkutatói munkára 
meghívást, illetve ösztöndíjasként kutatási lehetőséget a Max-Planck Intézetben.  

Az Intézet nemzetközi reputációját a külföldi konferenciákon való megjelenés mellett a 
határokon átívelő kutatások alapozhatják meg. A beszámolás évében több nemzetközi 
projektben is részt vett az Intézet. 

• Ebben az évben zárult a nemzetközi konzorcium keretében végzett empirikus vizsgálat, 
a MEREPS program – Mediation and restorative practices in prison settings III. – 
(I.T.III/A/11). 

• A tübingeni egyetem Kriminológiai Intézete vezetésével a leuveni egyetem 
Kriminológiai Intézete, valamint Magyarországról az Intézet és a Foresee Kutatócsoport 
közreműködésével zajlik a „Hogyan lehet a jogszerűség elvével megegyező módon a 
békítő kör modellt kialakítani az egyes országokban?” („How can peacemaking circles 
be implemented in countries governed by the principle of legality?”) – nemzetközi 
projekt I. (I.T.III/A/13). A program célja a helyreállító igazságszolgáltatás új, 
Európában még kevéssé alkalmazott, ún. békítő kör módszer modelljének és a jó 
gyakorlatoknak a kialakítása Németország, Belgium és Magyarország bevonásával. 

• Ebben az évben indult a COST IS1106 szám alatt megnyert, „A bűnelkövetők 
felügyelete Európában” („Offender Supervision in Europe”) (OS) című, 2012–2016 
között folyó COST program (I.T.III/A/16.), amelyben jelenleg 17 ország vesz részt. Az 
Intézet kutatója a döntéshozók (bíró, ügyész) munkáját vizsgáló munkacsoport 
munkájában vesz részt, amelyhez jelenleg 9 európai ország tartozik. 

• Előkészítő fázisban van az „ISRD-3: Látens Devianciák Önbevallásra épülő Nemzetközi 
Vizsgálata” (E.5) – az ISRD kutatás harmadik fordulója 2011–2013. A kutatás azért 
nem indult el az eredetileg tervezett 30 ország részvételével, mert nem kaptuk meg a 
megpályázott európai uniós támogatást. 

• A Európai Unió Alapjogi Ügynökségének felkérésére vettünk részt egy áldozatvédelmi 
kutatásban – „Legal Thematic Study on Victim Support Services – Umbrella 
Organisations working at EU level” / Jogi tematikus összefoglaló az uniós szinten 
működő áldozatvédelmi ernyőszervezetekről – (E.1.), amelyet a brüsszeli székhelyű 
CEPS szervezettel együttműködésben végeztünk. Az uniós szinten működő 
áldozatvédelmi ernyőszervezetekről szóló kutatás keretében általános áldozatvédelmi 
gyűjtőszervezeteket és speciális, bizonyos viktim csoportokra, vagy egyes 
bűncselekménytípusokra specializálódott szervezeteket kerestünk meg. Hálózatépítési, 
koordinációs képességeiket és lobbi erejüket tekintettük át, valamint képet kívántunk 
kapni az áldozatvédelem uniós helyzetéről és az uniós jogszabályok tagállami 
implementációjának állásáról, eredményeiről és minőségéről.  

 
A nemzetközi együttműködés keretében jelentős nemzetközi konferencia helyszíne volt az 
Intézet. Október 17 és 19 között az EENet (European Expert Network on Terrorism Issues) 
Administrative Office (Bundeskriminalamt) és az OKRI szervezésében Budapesten került 
megrendezésre az EENet éves terrorizmus konferenciája. 
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IV. 
KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK 

Honlapunkon – könyvtár-adatbázisunk segítségével – nyilvánosan elérhető, milyen 
kiadványokkal és folyóiratokkal rendelkezik könyvtárunk. Intranetes Hírlevelünkben is 
folyamatosan informáljuk a kollégákat a könyvtári újdonságokról. Munkatársaink aktivitásának 
köszönhetően egyre több online szakmai folyóiratról is tájékozódhatnak kutatóink. 

Hírlevelünkben a tárgyévben is több társ-hírlevelet jelentettünk meg folyamatosan (EFUS, 
CYBEX, Magyar Kriminológiai Társaság, KSH), ezen kívül programajánlókkal, meghívókkal, 
publikációs lehetőségek közzétételével informáljuk kutatóinkat hazai és nemzetközi 
eseményekről. 

Jelenleg 8566 leltári egység tartozik a könyvtár állományába.  

A tárgyévben – 2011 decemberétől 2012. november 15-ig – 224 kötettel gyarapodott 
könyvtárunk állománya, ebből 13 kötet tavaly decemberben került megvásárlásra. Az idei évben 
beszerzett 211 kötetből 134 ajándék, illetve csere útján került a gyűjteménybe. A november 15-
ig beszerzett 211 kötetből 55 külföldi, főleg angol nyelvű kiadvány.  

2012-ben 21 könyv könyvtárközi kölcsönzéssel vált hozzáférhetővé a kutatók számára. 

Folyamatos az online katalógus tárgyszó-rendszerének bővítése, a könyvtári rekordok bevitele. 
Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő:  
 
Állam- és Jogtudomány Magyar Tudomány 
Belügyi Szemle Pszichológia 
Bírósági Határozatok Szociológiai Szemle 
Börtönügyi Szemle Ügyészségi Közlöny 
Fundamentum Ügyészek Lapja 
Jogesetek Magyarázata * The British Journal of Criminology 
Jogtudományi Közlöny European Journal of Criminology 
Magyar Jog Kriminalistik 
Magyar Közlöny Kriminologisches Journal 
Magyar Pszichológiai Szemle Monatschrift für Kriminologie und Schtraftrechtsreform 
* a Jogesetek Magyarázata című folyóirat online érhető el 

Az év folyamán 60 külsős kutató látogatta meg a könyvtárat, összesen 157 alkalommal. 

Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, a 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészet-
tudományi Karának Könyvtárával. 

V. AZ INTÉZET BELSŐ TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZERE 

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

január  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
január 15. A börtönmediáció lehetőségei a MEREPS-kutatás 

eredményei alapján 
Barabás Tünde, Windt 
Szandra 
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Február 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
február 1. Dr. Bibó István és társai bűnpere a kádári megtorlás 

rendszerében 
Zinner Tibor 

 

március  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
Március 28. Gyermekbarát igazságszolgáltatás Gyurkó Szilvia 
 

április  
Időpont Előadás címe Előadó/k 
április 25. Budapest másik arca – Éjszakai szórakozóhelyek 

erőszakos kriminalitási helyzetének vizsgálata  
Nagy László Tibor 

 

Május 
május 30. Kábítószer-gazdaságtan Ritter Ildikó 
 

Június 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
június 13. Magyarország kontra Strasbourg Bárd Petra 
 

Szeptember 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
szeptember 5. Továbbélő történelmi bűnök szakértelmezése Zinner Tibor 
szeptember 26. Az ipari katasztrófák kriminalitása  Dunavölgyi Szilveszter,Tilki 

Katalin 
 

Október 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
Október 17. A korrupció háromszereplős modellje Huff Endre Béla 
 

November 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
november 7. A katonai büntető perrendtartás megszületésétől a 

katonai ügyészségi szervezet megszűnéséig 
Kovács Tamás 

november 14. Szélsőséges politikai erőszak és terrorizmus Nyugat- 
és Kelet-Európában összevetésben 

Póczik Szilveszter 

november 28. A gyermek- és fiatalkorúk agresszív viselkedésének 
kriminológiai vizsgálata (kutatási részeredmények) 

Bolyky Orsolya – Sárik Eszter 

 

December 
Időpont Előadás címe Előadó/k 
december 12. Kínzás és más embertelen bánásmód megelőzése Vókó György 
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VI. INTÉZETI KIADVÁNYOK 

1. Intézeti kötetek 

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

1. Kriminológiai Tanulmányok 49. (Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2012 
 

2. Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons’ (Szerk.: 
Barabás Tünde, Fellegi Borbála, Windt Szandra) OKRI–PT Műhely, Budapest, 2012 

 

3. Tanulmányok Irk Ferenc professzor 70. születésnapja tiszteletére  
(Szerk.: Barabás Tünde) OKRI, Budapest, 2012 

 

4. OKRI Szemle 2011/1. (Szerk.: Virág György) OKRI, Budapest, 2012 
(Az OKRI Szemle tavalyi elektronikus kiadása után idén a nyomtatott kötet is napvilágot 
látott.) 

Mind intézeti, mind egyéb számottevő kiadványainkról honlapunkon részletesen beszámolunk. 

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. 

VII. 
Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés 

1. Sajtótájékoztatók 

1.) Kriminálexpo 2012. (ÜOE – Misi Mária; Legfőbb Ügyészség – Fazekas Géza; OKRI – 
Virág György) 

2012. november 3. – Országos Kriminológiai Intézet 

2.) „A fiatalok szórakozásának biztonsági kérdései” c. kutatás eredményei 
      (Nagy László Tibor, Sárik Eszter) 

2012. december 18. – Országos Kriminológiai Intézet 

2. Konferencia 

1.) „Hogyan implementálható a békítő kör konfliktuskezelői módszer a legalitás elvén 
működő igazságszolgáltatási rendszerekbe?” 

Kétnapos nemzetközi konferencia 
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2012. március 29–30. – Országos Kriminológiai Intézet  

2.) Szemelvények az OKRI tudományos életéből 
2012. október 3. – Országos Kriminológiai Intézet  

3.) EENeT CONFERENCE 
2012. október 17–19. – Országos Kriminológiai Intézet / EENet-Administrative Office  
(Bundeskriminalamt) 

4.) Ügyészségi szakmai-tudományos konferencia 
2012. október 25–26. – Legfőbb Ügyészség Balatonlellei Továbbképzési Központja 
A Balatonlellén megrendezésre került szakmai-tudományos konferencián Mészáros 
Ádám tudományos főmunkatárs vett részt előadóként. 

5.) KRIMINÁLEXPO IT-SEC 2012 19. nemzetközi biztonsági, bűnmegelőzési, bűnüldözési, 
igazságszolgáltatási, katasztrófavédelmi és informatikai konferencia és szakkiállítás  
Tudomány az igazság szolgálatában – az Országos Kriminológiai Intézet kutatásai a 
biztonság és az informatika területén 

2012. november 20. – Legfőbb Ügyészség / Ügyészek Országos Egyesülete / Országos  
Kriminológiai Intézet / Magyar Telekom Tölösi Konferencia Központja 

3. 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, két alkalommal szerveztünk intézetlátogatást;  
• a Cyberbullying – Az online zaklatás volumenének iskolai felmérése c. kutatás keretében két 

alkalommal pedagógus, illetve kortárs mentor tréning került megrendezésre; 
• Intézetünkben került sor egy megbeszélésre a bűncselekmények áldozataival foglalkozó és 

Budapesten tanulmányúton tartózkodó norvég krízisközpont munkatársaival; 
• továbbra is helyet biztosítottunk a Magyar Kriminológiai Társaság, illetve az Ügyészek 

Országos Egyesülete megbeszéléseinek. 

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 
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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 (ld. pl. http://www.okri.hu/content/view/265). 

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