
Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve 
 
 

A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 
 

1. Első főirány: Tettes és áldozata 
 
1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban. Értékelő 

tanulmány készítése 

Kutató: Kiss Anna 
 
1.2. A sértett és kártalanítása az anyagi jogi szabályozásban. Értékelő tanulmány 

készítése 

Kutató: Dunavölgyi Szilveszter 
 
1.3. Vádelhalasztások számának alakulása, eredményesség. A vádelhalasztás a 

jóvátétel feltételével 

Kutatók: a) adatgyűjtés és adatrendszerezés – Kiss Anna 
   b) tanulmány elkészítése – Barabás Tünde 

 
1.4. Az erőszakos bűncselekmények statisztikai elemzése 5 évre visszamenőleg az 

ERÜBS ill. a bírósági statisztika alapján. A megállapításokról összegező 
tanulmány készítése 

Kutató: Barabás Tünde 
 

2. Második főirány: Életkor és bűnözés  
 
2.1. Európai áttekintés és elemzés a kereskedelmi célú szexuális kizsákmányolás 

áldozatává vált gyermekekről. Tanulmány készítése 

 Kutatók: Herczog Mária, Gyurkó Szilvia 
 
2.2. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok és a Speciális Gyermekotthonok 

gondozásába került bűnelkövető kiskorúakkal kapcsolatos, a 2005.-ben 
lefolytatott gyermekkorú elkövetőket felmérő kutatás folytatásaként 
Kérdőíves felmérés 19 megyében és Budapesten. A megállapításokról összegező 
tanulmány készítése 

Kutató: Herczog Mária 
 

2.3. A 2005. évben lefolytatott gyermekkorú elkövetőkről szóló kutatás empirikus 
adatainak további elemzése, különös tekintettel a gyermekkorúakra vonatkozó 
információkra 
- mélyinterjú készítés, fókusz-csoportos beszélgetések gyermek- és fiatalkorú 

elkövetőkkel 



- mélyinterjú készítés a gyermekkorú elkövetőkkel kapcsolatba kerülő 
szakemberekkel a kapott adatok további elemzéséhez (rendőrség, gyermekjóléti 
szolgálatok, gyámhatóság, iskola stb.).  

- A megállapításokról összegező tanulmány készítése. 

Kutatók: Herczog Mária és Gyurkó Szilvia 
 

3. Harmadik főirány: Migráció és kisebbségi problémák 
 
3.1. A nemzetközi migráció közbiztonsági kockázatai és a problematikus kisebbségek 

kriminológiája – elméleti alapvetés 

Kutató: Póczik Szilveszter 
 
3.2. A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem nemzetközi jogforrásai. A 

terrorelhárítás szervezetei és taktikai megoldások 

Kutatók: Finszter Géza, Dunavölgyi Szilveszter 
 
3.3. A nemzetközi migráció jogi szabályozása, nemzetközi egyezmények, az Unió 

migrációs stratégiája, a magyar migrációs hatóságok tevékenysége 

Kutatók: Finszter Géza, Dunavölgyi Szilveszter 
 

4. Negyedik főirány: Utazó bűnözés 
 
4.1. A Határőrség és a Rendőrség felkészültségének megismerése mélyinterjúk 

segítségével – középpontban a képzés és a gyakorlat 

Kutató: Windt Szandra 
 
4.2. Idegen-rendészeti fogva tartás a magyar jogban. Tájékoztató anyag készítése 

Kutató: Antal Szilvia 
 
4.3. Idegenrendészeti ítélet-végrehajtás helye a magyar joggyakorlatban. Tájékoztató 

anyag készítése 

Kutató: Antal Szilvia 
 
4.4. Az Európai Unió országainak rendőrségi együttműködése, az EUROPOL 

működése. Közös műveletek a nemzetközi rendőrségi együttműködésben 

Kutatók: Windt Szandra, Finszter Géza 
 
4.5. A bűnügyi nyilvántartásoknak az uniós rendőrségi együttműködésben játszott 

szerepéről – különös tekintettel az adatvédelemmel kapcsolatos jogharmonizációs 
feladatokra 
Az érintett közigazgatási, bűnüldöző és igazságszolgáltatási szervek bevonásával 
kerekasztal-konferencia. 

Kutató: Finszter Géza 
 



4.6. Az Európai Ügyész szerepe a határon átnyúló bűnözés megfékezésében 

Kutató: Kiss Anna 
 
4.7. A nemzetközi jogsegély és a kiadatás elemzése (az igazságügyi együttműködés 

jellemzői a büntetőügyekben; az Eurojust szerepe) 

Kutatók: Fülöp Ágnes és Kiss Anna 
 

5. Ötödik főirány: Közhatalom, közérdek sérelmére elkövetett bűncselekmények 
 
5.1. Globalizáció és a rizikótársadalom kihívásai – a jog lehetőségei és korlátai. 

Elemző tanulmány készítése 

Kutató: Irk Ferenc 
 

I.) TÁRSADALMI KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
 
5.2. A „Közélet tisztasága elleni bűncselekmények” kodifikációjának folyamatos 

figyelemmel kísérése, kodifikációs javaslatok elkészítése 

Kutató: Kránitz Mariann 
 
5.3. A „Közélet tisztasága elleni bűncselekmények” empirikus vizsgálata 

Kutató: Kránitz Mariann 
 

II.) VIRTUÁLIS KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 
 
5.4. A virtuális környezetszennyezés fogalma, az ebbe a körbe tartozó 

bűncselekmények összetétele, jogi és szakirodalmi (történeti) elemzés 

Kutató: Parti Katalin 
 
5.5. A virtuális bűncselekmények körében a tettes és a sértettek viszonya, sértetti 

közrehatás a statisztikák alapján 

Kutatók: Barabás Tünde, Parti Katalin 

 
III.) TÉNYLEGES KÖRNYEZETSZENNYEZÉS 

 
5.6. A környezeti szabálysértések vizsgálata a környezetvédelmi szakhatóságok 

tevékenységén keresztül 

Kutató: Tilki Katalin 
 

6. Hatodik főirány: Élet, testi épség védelme  
 
6.1. Futballhuliganizmus a fővárosban. A „Futballhuliganizmus és bűnüldözés” c. 

kutatás kiegészítése a fővárosi empirikus adatokkal 

Kutató: Nagy László 



 
6.2. A garázda jellegű bűnözés jogdogmatikai kérdései. Zárójelentés elkészítése 

Kutató: Nagy László  
 
6.3. Az ERÜBS statisztika adatainak (1995-2005) összegyűjtése, a megfelelő esetek 

leválogatása 

Kutató: Nagy László 
 

7. Hetedik főirány: Magántulajdon védelme 
 
7.1. A vagyon elleni bűncselekmények összetétele, jogi és szakirodalmi (történeti) 

elemzés 

Kutató: Kó József 
 
6.3. Az ERÜBS statisztika adatainak (1995-2005) összegyűjtése, a megfelelő esetek 

leválogatása 

Kutató: Nagy László 
 

8. Főirányokon kívüli kutatások 
 
8.1. A „Szituációs bűnmegelőzés” c. (AGIS) 2005-ben megkezdődött kétéves 

nemzetközi kutatás esedékes tárgyévi feladatainak elvégzése 

Kutatók: Irk Ferenc, Barabás A. Tünde, Windt Szandra / Kovács Róbert 
 
8.2. A rendőrségi törvény alkotmányos kontrollja, a rendvédelem alkotmányos 

szabályozása az Unióban 

Kutatók: Finszter Géza, Ligeti Miklós 
 
8.3. A magántőke bevonása a börtönök építésébe és fenntartásába (PPP program). 

Szakirodalom-gyűjtés, nemzetközi – EU – tapasztalatok áttekintése 

Kutatók: Antal Szilvia és Kerezsi Klára 
 
8.4. „A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében” című 

kutatás (2005. évi munkaterv 3.1.1. pont) befejezése, a zárótanulmány megírása 

Kutató: Kerezsi Klára 
 
8.5. A „Látens fiatalkori devianciák – ahogy ők látják. Az önbevalláson alapuló 

nemzetközi összehasonlító vizsgálat magyar kutatási blokkja” c. nemzetközi 
kutatás 

Kutatók: Kerezsi Klára, Parti Katalin, Sárik Eszter, Bolyky Orsolya 
 
 
 



8.6. A „Van kiút! Partnerség a fogvatartottakért” című nemzetközi kutatásban az 
empirikus vizsgálat lefolytatása 

Kutatók: Kó József, Kerezsi Klára 
 
 

B.) A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások 
 
1. A 2005-ben elkezdett és folyamatban lévő kutatások lezárása 
 
1.1. A közlekedési jogalkalmazás egységességének és hatékonyságának vizsgálata és 

továbbfejlesztése (hároméves program, második év) 

Kutatók: Finszter Géza, Fülöp Ágnes 
 
2. A Legfőbb Ügyészség által 2006-ben kezdeményezett kutatások 
 
2.1. A büntetések foganatba vételének, végrehajtásuk megkezdésének szabályozása 

magyar és nemzetközi összehasonlításban. Javaslat a szabályozás 
korszerűsítésére 

 Kutatók: Kerezsi Klára, Antal Szilvia 
 
2.2. Közbiztonsági stratégia és kriminálpolitika. Az OKRI 1993-as kriminálpolitikai 

koncepciójának utóélete 

Kutatók: Finszter Géza, Kerezsi Klára, Gyurkó Szilvia 
 
2.3. A kriminalisztikai praxis és az elmélet az új Be. tükrében című (2005-ben 

megkezdett) kutatás folytatása az empirikus adatok értékelésével 

Kutatók: Finszter Géza, Dunavölgyi Szilveszter, Kármán Gabriella, Tilki Katalin 
 
2.4. Statisztikai elemzés: az utazó bűnözés struktúrájának és dinamikájának 

megismerése. Az ERÜBS statisztika adatainak (1998-2005) összegyűjtése, a 
megfelelő esetek leválogatása és értékelő elemzése 

Kutató: Windt Szandra 
 
2.5. A terrorizmus kriminológiája. Elméleti alapvetés 

Kutató: Póczik Szilveszter 
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