
Az Országos Kriminológiai Intézet 
2011. évi munkaterve 

A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 

Első főirány: Erőszakos bűnözés 

1.1. Fővárosi szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetének vizsgálata 

 Kutató: Nagy László Tibor 

1.2. A vérfertőzés és erőszak 

 Kutató: Tamási Erzsébet 

1.3. A családon belüli erőszak férfi elkövetőinek vizsgálata 
(A 2003-4.évi OKRI kutatás férfi elkövetőkre vonatkozó ismétlő vizsgálata, iratelemzések, 
budapesti anyag bekérésével) 

 Kutató: Tamási Erzsébet 

Második főirány: Gyermekek és fiatalok a kriminalitásban 

2.1. Látens fiatalkori devianciák és korcsoportos értékek. 12-17 éves tanuló fiatalok 
értékválasztási attitűdjeinek vizsgálata 

Kutató: Sárik Eszter 

2.2. ISRD-2: A látens fiatalkori devianciák c. cseh, észt és magyar összehasonlító 
kutatás eredményeinek további hasznosítása 
(szakpolitikai javaslatok; konferenciaszervezés; angol és magyar nyelvű kötet 
szerkesztése [Az EUCPN által támogatott kutatás]) 

Kutatók: Sárik Eszter, Parti Katalin  

2.3. „Hatékony környezeti stratégia a fiatalkorúak alkoholfüggőségének megelőzésére 
Európában”: az ISRD-2 kutatás alkohol- és kábítószer-használattal kapcsolatos 
adatainak másodelemzése és nemzetközi összehasonlítása (AAA-Prevent project) 

Kutatók: Parti Katalin, Sárik Eszter, Szabó Judit  

2.4. ISRD-3: Látens Devianciák Önbevallásra épülő Nemzetközi Vizsgálata. Az ISRD 
kutatás harmadik fordulója 2011-2013.  

Kutatók: Parti Katalin, Sárik Eszter, Kerezsi Klára / Schmidt Andrea 

2.5. „A gyermek- és fiatalkorúak agresszív viselkedésének kriminológiai vizsgálata” c. 
kutatás keretében az emberölés elkövetőinek személyiségével és mentális 
állapotával kapcsolatos szemantikai elemzés a bűnügyi aktákban található 
szakvélemények alapján.  

 Kutató: Sárik Eszter 

2.6. Fiatalkorú budapesti fiúk kriminológiai keresztmetszeti vizsgálata 

Kutatók: Kerezsi Klára, Kó József 

2.7. Iskolai klíma 

Kutató: Gyurkó Szilvia  



2.8. Hatékonyság és adaptációs lehetőségek” az iskolai erőszak megelőzésére és 
kezelésére alkalmazott technikák utánkövetéses vizsgálata 

Kutató: Gyurkó Szilvia  

Harmadik főirány: Társadalomvédelem és bűnözéskontroll – reakciók a 
bűnelkövetésre 

3.1. Meddig tart a tevékeny megbánás? Bűnismétlés vizsgálata a közvetítői eljárást 
követően (Az Igazságügyi Hivatallal együttműködésben) 

Kutató(k): Kerezsi Klára / Törzs Edit 

3.2. Dezisztencia és a bűnismétlés megelőzése: kezelési programok a magyar büntetés-
végrehajtási intézményekben. Empirikus áttekintés és értékelés 

Kutatók: Borbíró Andrea, Szabó Judit / Fliegauf Gergely, Velez Edit 

3.3. A fogvatartotti szubkultúra és a totális intézmény belső rendje  

3.3.1. Női és férfi elítéltek börtön-narratívái 

Kutatók: Solt Ágnes, Antal Szilvia 
 

3.3.2. Egy női büntetés-végrehajtási  intézet teljes körű vizsgálata: az elítéltek egymás 
közötti viszonyainak és a kialakult státuszok – szerepek feltérképezése) 

Kutatók: Solt Ágnes, Antal Szilvia  

3.4. Diszkrimináció a büntetés-végrehajtásban (A Helsinki Bizottsággal közös 
kutatás) 

 Kutató: Vig Dávid 

3.5. Mediation and restorative practices in prison settings III. (A mediáció lehetőségei 
a büntetés-végrehajtás során) [nemzetközi konzorcium keretében] 

Kutatók: Barabás Tünde, Windt Szandra 

3.6. Média és igazságszolgáltatás 

Kutatók: Gyurkó Szilvia, Virág György 

Negyedik főirány: Globalizált bűnelkövetés 

4.1. Drogkereskedő karrierek II.  

 Kutató: Ritter Ildikó 

4.2. A gyűlöletbeszéd és holokauszttagadás szankcionálása és a büntetőjogi 
szabályozás körüli viták Nyugat- és Kelet-Európa országaiban 

 Kutató: Póczik Szilveszter  

4.3. Szélsőjobboldali politikai szerveződések, eszmeviláguk, és tevékenységük az új 
kelet-európai EU tagállamokban (Baltikum, Kelet-Közép-Európa, Balkán fsz.) 

 Kutató: Póczik Szilveszter 
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4.4. A műkincsek hamisítása és azonosítása 

Kutatók: Kármán Gabriella, Kiss Anna 

Ötödik főirány: Kockázatok – prevenció 

5.1. Szegénység és bűnözés – a kriminálpolitika lehetőségei a „megélhetési bűnözés” 
visszaszorításában  

Kutató: Ritter Ildikó 

5.2. A prostitúció szabályozásának dilemmái 

 Kutató: Tamási Erzsébet 

5.3. A férfiak áldozattá válásával kapcsolatos kutatások a német nyelvterületen  

 Kutató: Tamási Erzsébet 

5.4. UPACUS – Understanding a changing world: new criminal behaviours and new 
perceptions. Particularities and contradictions of urban security (FP7 SSH 
nemzetközi kutatási program) 

 Kutatók: Kerezsi Klára, Borbíró Andrea 

5.5. Az EU adatvisszatartási irányelv hatásvizsgálata (Az „Élet a megfigyelők és a 
megfigyeltek társadalmában” [Living in Survellance Societies/LíSS] c. EU COST 
kutatási együttműködés keretében) 

 Kutatók: Parti Katalin, Szabó Imre, Vig Dávid 

5.6. Az ART agresszió-kezelési tréning hatékonyságának vizsgálata és nemzetközi 
összehasonlító vizsgálata 2007-2010 között 

 Kutatók: Solt Ágnes, Kerezsi Klára 

5.7. OKRI-korrupciós index: összetett index a korrupció mérésére 

 Kutató: Vig Dávid 

5.8. A budapestiek véleménye a bűnözésről és a helyreállító igazságszolgáltatásról 2. - 
validálás 

Kutatók: Barabás Tünde, Windt Szandra 

5.9. A humán faktor szerepe a szituációs bűnmegelőzésben 

Kutató: Windt Szandra  

5.10. Emberi tényezők – jogi folyamatok – környezeti kockázatok 

Kutatók: Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin 

5.11. A rizikótársadalom kriminálszociológiája: a társadalmi változások jellemzői; 
társadalomszabályozás; szabályozási kontroll-technikák 

Kutató: Irk Ferenc 
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5.12. Szexuális abúzus az interneten II. 
Az anyagi erőforrások biztosítása esetén országos reprezentatív mintán empirikus kutatás 

lefolytatása a gyerekek internet-használati szokásairól, az internet-használattal 
kapcsolatos kockázatokról. 

Kutatók: Parti Katalin, Virág György 

Hatodik főirány: Gazdasági és vagyon elleni bűnözés 

6.1. A vagyon elleni bűnözés gazdasági racionalitása 

 Kutató: Kó József 

6.2. A számítástechnikai bűncselekmények kriminalisztikája 

Kutató: Szabó Imre 

Hetedik főirány: Államszerkezet, közhatalom – regionális kérdések 

7.1. A környezetvédelmi szabályok érvényesülése a hatóságok szemszögéből 

Kutatók: Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin 
 

B.) Főirányon kívüli kutatások 

1. Az automatizálás lehetőségei és hatásai a szakértői bizonyításban 

Kutató: Kármán Gabriella 

B2. A büntetőjogi felelősség aktuális kérdései 3.  
(A bűncselekmény fogalma; a társadalomra veszélyesség; szándékosság, gondatlanság, 
vegyes bűnösség; a bűncselekmény megvalósulásának stádiumai; a bűncselekmény 
elkövetői, a büntetőjogi felelősséget kizáró okok rendszere, az abból adódó problémák; az 
egyes büntetőjogi felelősséget kizáró okok) 

Kutató: Mészáros Ádám 
 

C.) A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások 

1./ 2010-ben kezdeményezett kutatások 

1.1. A korrupció mérésének problémái, a korrupciós cselekmények látenciája 
A büntetőeljárások kezdeményezésének gyakorlata az ellenőrzésre-felügyeletre jogosult 
hatóságok (NVSZ, NBH, APEH, KEHI, ÁSZ, PSZÁF, gazdasági Versenyhivatal) részéről 
a korrupciós jellegű bűntettek körében 

Kutató: Vig Dávid 

2./ 2011-ben kezdeményezett kutatások 

2.1. A lelátói erőszak kriminálszociológiai aspektusai. I. A hazai szurkolói 
szubkultúra jellemzői és rétegződése. II. A (pályázati források rendelkezésére 
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állásától függően) a futballhuliganizmussal kapcsolatos félelmek, tapasztalatok és 
vélemények vizsgálata 1000 fős lakossági mintán.  

 Kutatók: Nagy László Tibor, Ritter Ildikó 

2.2. A környezeti (ipari) katasztrófák kriminalitása, büntetőjogi és polgári jogi 
aspektusai, különös tekintettel a kompenzáció lehetőségére és korlátaira 

Kutatók: Dunavölgyi Szilveszter, Tilki Katalin 

2.3. A nyomozó ügyészségek szerepe és feladata 

Kutató: Kiss Anna  

2.4. A gyűlölet-bűncselekmények elemzése. A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati 
problémái 
(Az aljas indokból vagy célból elkövetett emberölés és testi sértés; a közösség tagja 
elleni erőszak és a közösség elleni izgatás miatt indult büntetőügyek vizsgálata) 

 Kutató: Utasi Judit 

2.5. A fogvatartotti szubkultúra (prioritások és értékek), illetve a szubkultúra és a 
rendkívüli események összefüggéseinek vizsgálata férfiak és nők körében 

 Kutatók: Solt Ágnes, Antal Szilvia, Szabó Judit 

2.6. A 2010. évi CLXXXIII. törvény fiatalkorúak bíróságára vonatkozó 
rendelkezéseinek összevetése a nemzetközi egyezményben foglalt elvárásokkal 

Kutató: Gyurkó Szilvia 
 

D.) A Tudományos Tanács által kezdeményezett kutatások 

1. A roma és nem-roma együttélés konfliktusai, probléma-megoldási stratégiái és 
integrációs eredményei  

Kutatók: Solt Ágnes, Antal Szilvia, Borbíró Andrea 

2. A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása  

Kutatók: Kiss Anna, Mészáros Ádám, Szabó Imre, Finszter Géza 

3. A rendészettel kapcsolatos rendszerelméleti fogalmak tisztázása 

Kutatók: Dunavölgyi Szilveszter, Kiss Anna, Szabó Imre, Finszter Géza 
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