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BESZÁMOLÓ
az OKRI 2015. évi tevékenységéről
I. INTÉZETI KUTATÁSOK
(A lezárult kutatások összefoglalói
a ʽKutatások’ menüpontban tekinthetők meg.)

II.
A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA
Az intézeti munka jelentős eleme a kutatások eredményeinek hasznosítása; erre a beszámolási
időszakban is nagy figyelmet fordítottunk. Az eredmények hasznosulásának terepe az
elméletalkotásban való közreműködés, valamint a kutatási eredmények oktatói tevékenység során – az
ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai oktatómunkában,
valamint a posztgraduális képzésekben – történő megjelenítése. Kutatási eredményeink segítették a
Legfőbb Ügyészség kodifikációs és jogértelmezési tevékenységében felkérésre történő közreműködést
is. A kutatók szakmai felkészültsége növelte azoknak a szakmai folyóiratoknak az elismertségét,
amelyekben publikáltak, szerkesztőként vagy rektorként működtek közre. Az egyes tudományos
szervezetekben végzett aktív tevékenységük meghatározó jelentőséggel hat. Eredményeink,
szemléletünk és véleményünk széles körű megismertetésével a médiumokban nyilatkozó kutatóink a
tárgyévben is fontos szerepet töltöttek be a lakosság tájékoztatásában.

1. Előadások
Az Intézet kutatói 2015-ben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 133 előadást
tartottak. Az előadások közül 24 idegen nyelven, és 20 külföldön hangzott el. 1
Szakmai elismerésre utal, illetve szakmai készségeket feltételez a szekcióvezetésre felkérés. A
beszámolás évében 9 alkalommal kértek fel intézeti kutatót szekcióvezetésre, ebből 7 esetben idegen
nyelvű konferencián.

2. Publikációk
A kutatók a tárgyévben összesen 120 publikációt jelentettek meg, ebből 17-et idegen nyelven.
Utóbbiak közül 10 külföldön jelent meg.
Az OKRI kutatói idén 26 könyvfejezetet, valamint 9 monográfiát (könyvet, jegyzetet) jelentettek meg;
utóbbi a tavalyinak több mint kétszerese. 24 tudományos folyóiratban és 5 konferencia kiadványban
publikált tanulmány szerzői voltak. Ezen kívül 24 értekezés jelent meg intézeti kiadványainkban és 18
tanulmány egyéb helyen (absztrakt, az intézet honlapján túli, egyéb internetes felület stb.), továbbá 15
1

Megjegyezzük, hogy az előadások összesített száma továbbra sem tartalmazza a folyamatos, illetve az időszakos oktatási
tevékenység keretében tartott előadásokat.
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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.

3. Szakmai együttműködésekben, hazai és nemzetközi pályázatokon
való részvétel
•

Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán – Közösségi érdekek címmel a
2014-ben indult konferenciasorozat záró rendezvényére az Országos Kriminológiai Intézet és az
MTA TK Jogtudományi Intézete szakmai együttműködésének keretében 2015. május 14-én
került sor.

•

A Gyerekközpontú igazságszolgáltatás – alternatív módszerek a fiatalkorúak
igazságszolgáltatási rendszerében Magyarországon c. program keretében (együttműködő
szervezet: Pressley Ridge Alapítvány/Terre des hommes, támogatók: a legfőbb ügyész, az OBH
elnöke, az IM közjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára) részt vettünk a magyarországi
országjelentés elkészítésében.

•

Life Imprisonment Worldwide Survey – nemzetközi összehasonlító felmérés az életfogytig tartó
szabadságvesztés témakörében (együttműködő szervezet: Balkan Criminology, University of
Nottingam, BVOP) adatgyűjtést, adatszolgáltatást és jogszabályelemzést végeztünk.

•

Az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (European Crime Prevention Network) 2015
októberében megkereséssel fordult az Országos Kriminológiai Intézethez, a hálózat éves
munkaprogramjának összeállítása céljából. A Network bűnmegelőzési szemléletű és relevanciájú
projekteket keresett. Az EUCPN számára Intézetünk két kutatási projekt beszámolóját nyújtotta
be: az ún. MargIn kutatást, valamint egy saját kutatási anyagot, „Religion, deviancy, nationality”
címmel. (Tekintettel arra, hogy az utóbbi vizsgálat a 2015-ös évben lezárult, a kutatás nem került
be a Bűnmegelőzési Hálózat munkaprogramjába, azonban felkérést kaptunk arra, hogy az
EUCPN honlapján a vizsgálati eredményeket angol nyelven megjelentessük.)

• Együttműködést előkészítő megbeszéléseket folytattunk az IM Kodifikációs Főosztályával, a
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal, az MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságával és a BM
Tudományos Tanácsával.
• Részt vettünk az ELTE Pszichológiai Intézete Személyiség, Egészség és Érzelemszabályozás
Kutatócsoportjának (korábban Kriminológiai Pszichológiai Kutatócsoport) munkájában, különös
tekintettel a kriminológiai témájú kutatásokra. Előadásokkal, szimpóziumokkal rendszeres részt
vállaltunk a Magyar Pszichológiai Társaság éves nagygyűlésén és más konferenciákon.
• A RAND Europe egy brit székhelyű kutatási központ, amely az uniós tagállamok szakértőinek
részvételével, uniós pályázaton elnyert támogatási forrásból összehasonlító vizsgálatot végez a
kábítószer-bűncselekmények elkövetése miatt alkalmazott alternatív szankciókról és azok
alkalmazásáról (Study on alternatives to coercive sanctions as a response to drug law offences and
drug-related crimes). Ennek keretében a magyar helyzetről egy strukturált kérdőívet kellett
kitölteni, számos melléklettel. A kérdőív kitöltését egy kvalitatív kutatás előzte meg, amelynek
során mélyinterjúkat készítettünk. Az ezekből nyert információk segítették a kitöltést, továbbá a
kért adatok biztosítása érdekében a kriminálstatisztikai adatbázisból célzott leválogatást és
adatelemzést végeztünk. A tárgykörben végzett korábbi kutatási eredményeink is felhasználásra és
közlésre kerültek. A kutatás munkanyelve az angol volt. Az összehasonlító kutatás eredményeit a
RAND 2016-ban közli.
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A beszámolás évében 3 kutatási pályázatot nyújtottunk be, és egy további, az előző évben benyújtott
pályázat megvalósítása volt folyamatban.
1.

Benyújtás éve:
Megjelölése:
Címe és témája:

Együttműködő partnerek:
2.

Benyújtás éve:
Megjelölése:
Címe és témája:
Együttműködő partnerek:

3.

4.

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

2015
FCT16 2015 – GENESIS under HORIZON 2020 SECURE
SOCIETIES – Identifying individuals and groups transitioning
into terrorism
Investigating the role of social, psychological and economic
aspects of the processes that lead to organized crime (including
cyber related offenses), and terrorist networks and their impact
on social cohesion
University Galway School of Psychology, Ireland University
Galway TEK, OKRI, IDResearch Kft.
2015
Internal Security Fund, 2016–2017
Politically motivated crime in the light of current migration flows
– a transnational situation report and development of practical
prevention measures
Federal Criminal Police Office of Germany (BKA), University
Brno, OKRI, University Milano
2015
OTKA 2015/1 pályázat, Nyt. száma: K 116304
Conflicts of social distance: criminal conflicts of the Roma –
non-Roma coexistence
OKRI, PTE
2014
HORIZON 2020
A bűnözéstől való félelem
Barcelonai Egyetem, Departament d’Interior de la Generalitat de
Cataluny, Università di Milano – Bicocca, EuroCrime (Italy
University College London TNS BMRB (UK), Observatoire
national de la délinquance et des réponses pénales (France)

A benyújtott pályázatok közül kettőben még nem született döntés, egy eredménytelen volt, egy pedig
eredményes.

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 2015-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt:
Acta Caroliensia Conventorum Scientiarum IuridicoPoliticarum (Glossa Iuridica) c. folyóirat
Szerkesztőbizottsága
Alkalmazott Társadalmi Kutatások Intézete KHA
American Society of Criminology
Az emberkereskedelem elleni nemzeti koordinációs
mechanizmus
Balkan Criminology Network

tag
kuratórium elnöke
tag
az OKRI képviselője
nemzeti képviselő, kontaktpont
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ESZTER Közhasznú Alapítvány
EUCPN (EU Crime Prevention Network)
Európai Migrációs Hálózat
European Expert Network on Terrorism
European Forum for Restorative Justice
European Journal of Probation, Editorial Board
European Society of Criminology
Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület
Fényes Elek
Társadalomstatisztikai/Társadalomtudományi Egyesület
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület – Műtárgyhamisítás
elleni munkacsoport
Independent Academic Research Studies
International Bullying Prevention Associaton
International Journal of Information Security and
Cybercrime (IJISC) Scientific Board
International Society of Criminology
Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc.
Budapestiensis)
KRE ÁJK – Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete
KRE ÁJK Tudományos Diákköri Tanács
Magyar Börtönügyi Társaság
Magyar Büntetőjogi Társaság
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság
Magyar Jog- és Államtudományi Társaság Bűnügyi
Tudományok Szakmai Tagozat
Magyar Jogászegylet Büntetés-végrehajtási Jogi
Szakosztály
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület
Magyar Katonai Jogi és Hadi Jogi Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság
Magyar Kriminológiai Társaság Helyreállító
Igazságszolgáltatási Szekció
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció
Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Bizottsága
Magyar Pszichológiai Társaság
Magyar Pszichológiai Társaság Igazságügyi és
Kriminálpszichológiai Szekció
Magyar Rendészettudományi Társaság
Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozat
Magyar Szociológiai Társaság
Miskolci Jogi Szemle Tanácsadó Testülete
MTA Bolyai Társaság
MTA Köztestülete
MTA SLYFF
NKE Államtudományi Bizottság
NKE Egyetemi Doktori Tanács
NKE Kutatási Tanács, Rendészettudományi Kollégium

kuratóriumi tag
tudományos kapcsolattartó pont
az OKRI delegált tagja
tag
tag
szerkesztőbizottsági tag
tag
elnökségi tag
tag
csoportvezető
tag
tag
tag
tag
szerkesztőbizottsági tag
kapcsolattartó
tag
alapító és elnökségi tag, az Etikai
Bizottság elnöke
alapító és elnökségi tag
tag, felkért szakértő
tag, alapító tag, Jog és Irodalom
Szekció elnöke
elnök
elnök
főtitkár, tag
tiszteletbeli elnök
tag, elnökhelyettes, az IT tagja
elnökségi tag
tag, elnök
tag
tag
vezetőségi tag
tag
elnökségi tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
tag
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Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány
Policing & Society – Advisory Board
Pro Futuro c. folyóirat Tanácsadó Testülete
Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő
Bizottság
Ügyészek Lapja
Ügyészek Országos Egyesülete

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

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

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszék
ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar – Büntető Anyagi, Eljárási és
Végrehajtási Jogi Tanszék
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Intézet
Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskola
Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Társadalom- és
Kommunikációtudományi Intézete
Nyugat-Magyarország Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar
Jezsuita Roma Szakkollégium
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

Az Intézet kutatói aktív részt vállaltak az ügyészség képzési tevékenységében is. Három alkalommal
tartottak előadást az ügyészi fogalmazó képzés keretei között.
Két alkalommal szerveztünk olyan egész napos rendezvényt, amelyen az ügyészek továbbképzésének
keretében kreditpont volt szerezhető:
Időpont
május 14.
május 20.

Előadás címe
Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex
kapcsán – IV. Közösségi érdekek
Emberölési ügyek – A nyomozásoktól a kutatásokig

Megjegyzés
az MTA TK Jogtudományi Intézetével
közös szervezésben
Konferencia az Igazságügyi Palotában

Ezeken a rendezvényeken összesen 142 kreditpont-igazolást állítottunk ki.

6. Tömegkommunikációs szereplések
Nyilvántartásunk szerint 2015-ben összesen 163 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet kutatói
szakértőként a nyomtatott és az elektronikus médiában.
Ebből: 16 esetben a nyomtatott sajtó hasábjain,
27 esetben a rádióban,
58 esetben valamely televízió csatornáján, és
62 esetben az interneten történt média megjelenés.
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III.
BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK
A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia részvétel, a különféle hazai és
nemzetközi konferenciákon való előadástartás, az oktatás, valamint a különböző szervezeti tisztség,
tagság és szereplés.

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai
Az Intézet magyarországi kapcsolatai általánosságban a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A
fókuszcsoport kvalitatív kutatási módszer alkalmazása – a külső szakmai résztvevőkkel való közvetlen
munkakapcsolat révén – a tárgyévben is erősítette szakmai kapcsolatainkat.
Intézetünk és a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Központ Jogtudományi
Intézete (MTA TK JTI) között még 2014-ben szakmai együttműködési megállapodás megkötésére
került sor. Ennek keretében tavaly három, és – a konferenciasorozat folytatásaként – ebben az évben
egy tudományos ülést szerveztünk és tartottunk meg.
A Károli Gáspár Református Egyetemmel és a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal közös
szervezésben került sor 2015. április 22-én intézetünkben a „250 éves a Dei delitti e delle pene –
Konferencia Cesare Beccariáról” című rendezvényünkre.
A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az ügyészségi
apparátussal volt. Ebben az évben nyolc munkatervi kutatást folytattunk közvetlenül a Legfőbb
Ügyészség kezdeményezése alapján, további négy munkaanyagot készítettünk a tárgyév közben
érkezett legfőbb ügyészségi felkérésre, valamint hetet a megyei főügyészségek, kettőt a Tudományos
Tanács kezdeményezésére.
Kutatóink hagyományosan a felsőoktatási intézmények munkájában is részt vesznek, többen egyetemi
rangot viselnek.
2015-ben a kutatók 113 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve
kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és további 126
alkalommal vettek részt bel- és külföldi konferencián előadás tartása nélkül.

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai
A kutatóintézetek életében fontos szerepe van a nemzetközi kapcsolatoknak. A külföldi kapcsolatok
révén kapnak visszacsatolást a kutatók, de ez segíti az OKRI kutatási tevékenységének értékelését is,
hiszen nemzetközi projektekben részvételre történő meghívás, egy-egy közös pályázat, vagy egy
rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás lehetőségének felajánlása mind-mind arra utal,
hogy az OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit értékeli a nemzetközi tudományos
közösség.
Az OKRI kutatói 20 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián, workshopon,
vagy szakértői megbeszélésen. Ugyanakkor összesen 24 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást.
3 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.
Az Intézet hagyományosan jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező kutatóhely. Az egyik legrégibb
és legjobban működő kapcsolat a freiburgi Max-Planck Intézethez fűződik, amellyel immár évtizedek
óta folyamatos a tapasztalat- és információcsere, a közös konferenciák szervezése, és az MPI számos
esetben fogadott és fogad OKRI kutatót ösztöndíjasként.
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A nemzetközi kapcsolattartás keretében Barabás A. Tünde a Holland Nagykövetségen
munkamegbeszélésen vett részt az áldozatok támogatása (Victim Protection) kérdéskörében, valamint
Intézetünkben a mediáció magyarországi megvalósításának lehetőségeiről tárgyalt bolgár
szakemberekkel.

IV.
KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK
A könyvtár állománya 8979 leltári egység.
2015 januárjától 2015. november 20-ig 104 kötettel gyarapodott a könyvtár, ebből 32 kötet ajándék,
illetve csere útján került a gyűjteménybe. A 104 kötetből 31 kötet külföldi, főleg angol nyelvű
kiadvány.
Az idei évben már online volt elérhető a Hatályos Magyar Jogszabályok, amely több mint 350
jogszabályt, több mint 120 Legfelsőbb Bírósági határozat rendelkező részét, több mint 100 Legfelsőbb
Bírósági állásfoglalást, több mint 120 Versenytanácsi határozat rövid összefoglalóját tartalmazza
három nyelven, és szerepelnek rajta nemzetközi egyezmények angolul.
Gyűjteményünk gyarapításának egyik fontos forrása a csere és az ajándék. Kiemelkedőnek tartjuk a jó
kapcsolattartást a hasonló gyűjtőkörű könyvtárakkal. A cserepartnerek közül kiemelkedő a freiburgi
Max Planck Institute, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Kúria, valamint a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával való együttműködés.
2015-ben 6 könyvet kértek belföldi könyvtárközi kölcsönzéssel a kutatók, a nyilvánosan nem elérhető
külföldi tanulmányok közül egyet kellett az OSZK külföldi könyvtárközi portálján keresztül kérni, a
többi ilyen jellegű kérést sikerült könyvtáros fórumokon megszerezni.
Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő: Állam- és Jogtudomány, Belügyi Szemle,
Kúriai Döntések, Börtönügyi Szemle, Fundamentum, Jogesetek Magyarázata, Magyar Jog,
Jogtudományi Közlöny, Ügyészek Lapja, Ügyészségi Közlöny, Magyar Közlöny, Magyar
Pszichológiai Szemle, Magyar Tudomány, Pszichológia, The British Journal of Criminology,
European Journal of Criminology, Kriminalistik, Kriminologisches Journal, Monatsschrift für
Kriminologie und Strafrechtsreform.
Az év folyamán 40 külsős kutató látogatta meg könyvtárunkat. A látogatottság csökkenése azzal
magyarázható, hogy az épület felújítása miatt nem tudunk olvasókat fogadni. 2015 júliusában a
csaknem kilencezer kötetet dobozokban helyeztük el az I–XII. kerületi Ügyészség által biztosított
helyiségben.
2015. május 28-án „A magyar jogi szaktájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásai és
eszközei” című szakmai továbbképzési napon vettünk részt a Kúria Jogi Szakkönyvtára és a Fővárosi
Törvényszék Könyvtára szervezésében.
Az idei évben felvettük a kapcsolatot a Magyar Tudományos Akadémiával, az MTMT rendszerhez
történő intézeti szintű csatlakozás céljából.
Továbbra is kölcsönös segítségnyújtás áll fenn a Legfőbb Ügyészség, a Fővárosi Főügyészség, az
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, a Kúria, illetve a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Könyvtárával.
Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő:
Állam- és Jogtudomány
Belügyi Szemle
Kúriai Döntések
Börtönügyi Szemle

Magyar Pszichológiai Szemle
Magyar Tudomány
Pszichológia
Jogesetek Magyarázata
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Fundamentum
Magyar Jog
Jogtudományi Közlöny
Ügyészek Lapja
Ügyészségi Közlöny
Magyar Közlöny

The British Journal of Criminology
European Journal of Criminology
Kriminalistik
Kriminologisches Journal
Monatsschrift für Kriminologie und Schtraftrechtsreform

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 28.
Betöréses lopás kutatás ismertetése
Barabás A. Tünde
Windt Szandra
február
Időpont
Előadás címe
Előadó/k
február 25.
A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
Mészáros Ádám
március
Időpont
Előadás címe
Előadó/k
március 3.
Több ember sérelmére elkövetett emberölések
Nagy László Tibor
vizsgálata 2000-2012
Bolyky Orsolya
március 25.
Az ügyész kettős szerepe
Kiss Anna

VI.
INTÉZETI KIADVÁNYOK

1. Intézeti kötetek
A beszámolási időszakban hat kötet jelent meg az Intézet kiadásában:
1. Kriminológiai Tanulmányok 52. kötet
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2015
2. A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái
(Szerző: Mészáros Ádám) OKRI, Budapest, 2015
3. Különös kegyetlenséggel… Fiatalkorú és fiatal felnőtt emberölést elkövetők
kriminológiai vizsgálata
(Szerk.: Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2015

4. Budapest – Prostitúció. A fővárosi utcai prostitúció rendészeti szempontú vizsgálata
(Szerző: Tamási Erzsébet) OKRI, Budapest, 2015

5. Az európai elfogatóparancs Magyarországon – The European Arrest Warrant in Hungary
(Szerző: Bárd Petra) OKRI, Budapest, 2015

6. Tiszteletkötet Dr. Kovács Tamás 75. születésnapjára
(Szerk.: Vókó György) OKRI, Budapest, 2015
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2. Intézeti Hírlevél
Intranetes Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat az aktuális intézeti programokról, a
könyvtári újdonságokról, emellett – kutatóink önálló aktivitásának és könyvtárvezetőnk kiváló
kapcsolatápolásának eredményeként – több online szakmai folyóiratra is felhívhatjuk a figyelmet.
A szakmai hírek mellett idén is számos „külsős” hírlevél hírtartalmát jelentettük meg
rendszerességgel. A teljesség igénye nélkül: belföldi viszonylatban a Magyar Kriminológiai Társaság,
a Központi Statisztikai Hivatal és a Kúria Könyvtára, nemzetközi vonatkozásban pedig a Tübingeni
Egyetem Criminology Criminal Justice Newsletter (szerk. Professor Hans-Juergen Kerner); a
European Forum for Urban Safety (EFUS), valamint az International Juvenile Justice Observatory
(IJJO) hírleveleinek érdekességeit osztottuk meg kutató kollégáinkkal.

VII.
Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés

1. Konferencia
1.) „250 éves a Dei delitti e delle pene – Konferencia Cesare Beccariáról” a Károli Gáspár
Református Egyetemmel és a Magyar Jog- és Államtudományi Társasággal közös szervezésben
2015. április 22., színhely: OKRI
2.) „Régi és újabb vitakérdések a negyedik büntetőkódex kapcsán” címmel a 2014-ben indult
konferenciasorozat záró rendezvénye az Országos Kriminológiai Intézet és az MTA TK
Jogtudományi Intézete szakmai együttműködésének keretében:
IV.
Közösségi érdekek
2015. május 14., színhely: MTA TK JTI
3.) „Emberölési ügyek – A nyomozásoktól a kutatásokig” című konferencia
2015. május 20., színhely: Igazságügyi Palota
4.) „A mediáció eredményei Magyarországon” című konferencia az OKRI és az Igazságügyi Hivatal
közös szervezésében
2015. október 1., színhely: Igazságügyi Hivatal

2. Egyéb rendezvények
Az Intézet kutatási tevékenységének keretébe illeszkedő workshopok, kerekasztal- és fókuszcsoportos
megbeszéléseken túl több fontos szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási
időszakban, illetőleg továbbra is helyet biztosítottunk több felkérő szervezet megbeszéléseinek.
Kiemelendő például a „Több ember sérelmére elkövetett emberölések vizsgálata 2000–2012” címmel
megrendezésre került sajtótájékoztató, valamint „Az emberkereskedelem és kizsákmányolás fogalma;
az e jelenségekkel szembeni büntetőjogi fellépés eszközei” című kerekasztal-beszélgetés.
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VIII.
HONLAP
Honlapunkat folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs felület kezelését a Kutatásszervezési,
Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály munkatársa végzi. Korszerű és hetente frissülő
web-felületünk jelenleg minden betekintőnek rendelkezésére áll. Itt:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről (Kutatások, Munkatervek, Beszámolók);
folyamatosan hírt adunk aktuális hazai és nemzetközi rendezvényekről (Események);
minden kutatónk önálló, személyes felülettel rendelkezik, ahol adatait frissítheti, tanulmányait
elhelyezheti, egyéb információt közölhet;
kiadványainkat külön könyvajánlóban népszerűsítjük (Könyvajánló);
betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt fotóval
is megörökítünk (Intézeti aktualitások, Galéria);
az érdeklődők számára programokkal és egyéb megoldásokkal segítjük elő a behatároltabb
keresést (Publikációk, Könyvtárprogram), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi
keresőszerverek (Google, Yahoo, MSNBot stb.) találati esélyeit;
a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti;
egyre több partneroldallal közreműködve, számos külső link mutat Intézetünk honlapjára (pl.
www.mklu.hu; www.police.hu; www.bvop.hu; www.bunmegelozes.hu;
www.cepol.europa.eu; www.kozlekedesbiztonsag.lap.hu; www.rendor.lap.hu;
www.kriminologia.hu; www.kriminalexpo.hu stb.);
honlapunkon a Kriminológiai Tanulmányok c. éves kiadványunk – a 2002-ben megjelent 39.
kötettől az idei 52. számig bezárólag – elektronikus változatban is (a szerzői jogokra
tekintettel másolásvédett korlátozással) megtekinthető.

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

