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KUTATÁSI FELADATOK 

A.)  Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 

Első főirány: Társadalom és bűnözés 

1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás (bullying) jogi szabályozásának 
áttekintése – hazai szabályozás és nemzetközi kitekintés  

Kutató:   Parti Katalin 

2. Különbségek a 14–18 éves, gyermekotthonokban élők, és a gyermekvédelem 
által nem gondozott fiatalok bűnelkövetése, értékrendje, vallásossága és nem-
zetiségi megoszlása között 

Kutató:   Sárik Eszter  

3. Az ISRD-3 nemzetközi latenciakutatás 
Kutató:   Sárik Eszter  

4. Megbüntethetetlen bűnök. A transznacionális termelési hálózatok kockázat-
menedzselése 

Kutató:   Irk Ferenc 

5. A biológiai és a pszichológiai pozitivizmus megjelenése a kriminológiában 
Kutató:   Szabó Judit  
 

Második főirány: Biztonság, közbiztonság 

6. A nemzetközi migráció, valamint a nemzetközi és nemzeti biztonság össze-
függései  

Kutató:   Póczik Szilveszter 

7. A nemzetközi terrorizmus rendszeres elméleti, történeti, szociológiai és biz-
tonságpolitikai vizsgálata  

Kutató:   Póczik Szilveszter 

8. Budapest prostitúciós látképe  
Kutatók:  Tamási Erzsébet  
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9. Internet és prostitúció 
Kutató:   Tamási Erzsébet 

10. Az ustawka és büntetőjogi megítélése 
Kutató:   Nagy László Tibor 

11. A hátrányos helyzetű települések rendőri ellátottsága 
Kutató:   Kerezsi Klára, Finszter Géza 

12. Alkohol és (erőszakos) bűnözés 
Kutató:   Deres Petronella 

13. A „Magyar épületek betörési kockázatának vizsgálata bűnelkövetők közreműkö-
désével” c. kutatás eredményeinek másodelemzése 

Kutatók:  Barabás A. Tünde, Windt Szandra  

14. MargIn – Tackle Insecurity in Marginalized Areas c. nemzetközi pályázaton 
megnyert projektben való részvétel 

Kutatók:  Barabás A. Tünde, Windt Szandra  
 

Harmadik főirány: Bűnözéskontroll 

15. Az ENYÜBS rendszer használhatósága kriminológus szemmel  
Kutató:   Kó József 

16. A kriminalisztikai szakértői területek elveinek és módszertanának változása 
Magyarországon az európai minőségbiztosítási kritériumoknak megfelelően 
(a jogalkalmazásban támasztott alkalmazási feltételek tükrében) 

Kutató:   Kármán Gabriella 

17. Többszintű közösségi rendőrségi hálózat az együttműködés alapú bűnmeg-
előzésért projekt (ORFK) 

Kutató:   Windt Szandra  
 

Negyedik főirány: Kiemelkedő vagy veszélyes bűncselekmények,  
bűnelkövetők 

18. ”Offender Supervision in Europe” COST Action (No IS1106) 
Kutató:   Kerezsi Klára 

19. Az erőszakos szexuális bűnözés aktuális hazai jellemzői 
Kutatók:  Virág György, Parti Katalin, Szabó Judit 
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20. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata 
Kutatók:  Solt Ágnes, Antal Szilvia 

21. A kifosztás bűncselekményének jellemzői és trendjei 
Kutató:   Nagy László Tibor 

22. Büntetéskiszabási körülmények és a kiszabott büntetések vizsgálata ember-
ölési ügyekben, különös tekintettel az igazságügyi elmeorvosi és pszichológiai 
szakvélemények ítéletben történő felhasználására 

Kutató:   Bolyky Orsolya 

23. Az emberölések jogalkalmazási problémái és kriminológiai jellemzői 
Kutató:   Bolyky Orsolya 

24. A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények összehasonlító elemzése hazánk-
ban és egyes angolszász országokban 

Kutató:   Deres Petronella 
 

 

Főirányon kívüli kutatások 

25. A bűncselekménytan alapjai a magyar büntetőjogban 
Kutató:   Mészáros Ádám 

26. A büntetéstan jelene és jövője 
Kutató:   Vókó György 

 

B.) Az Ügyészség által kezdeményezett kutatások 

B/1. A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások 

27. A kábítószerpiac új kihívásai, figyelemmel az új pszichoaktív anyagok elter-
jedésére 

Kutató:   Ritter Ildikó 

28. A környezetvédelmi feladatokat ellátó ügyész tevékenysége (további lépései) a 
büntetőügyekben hozott határozatok alapján  

Kutató:   Tilki Katalin  

29. A tárgyalásról lemondás alakulása, ezen eljárási forma továbbfejlesztésének 
lehetőségei 

Kutató:   Kiss Anna  
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30. Az emberölés [Btk. 160. § (5) bek.] és az öngyilkosságban közreműködés (Btk. 
162. §) hazai és nemzetközi gyakorlatának összehasonlító elemzése 

Kutató:   Mészáros Ádám 

31. A terrorcselekményekre és azok finanszírozására vonatkozó büntetőjogi sza-
bályozás és jogalkalmazás áttekintése 

Kutató:   Póczik Szilveszter 

32. Az uzsora-bűncselekmény (Btk. 381. §) gyakorisága és a Btk. 381. § (4) bekez-
désében meghatározott korlátlan enyhítés bevezetésének hatása 

Kutató:   Deres Petronella 

33. A szerzői jogi jogsértések aktuális büntetőjogi kérdései 
Kutató:   Kármán Gabriella 

34. Az emberkereskedelem és a kizsákmányolás fogalma; az e jelenségekkel 
szembeni fellépés büntetőjogi eszközei 

Kutató:   Windt Szandra 
 

B/2. Megyei Főügyészségek által kezdeményezett kutatások 

35. A műtárgy-kereskedelem körében elkövetett bűncselekmények, különös te-
kintettel a műtárgyak hamisításával és a hamis műtárgyak kereskedelmével 
elkövetett csalásokra 

Kutatók:  Kármán Gabriella, Kó József 

36. A kábítószerrel összefüggő bűncselekmények esetén a Be. 222. § (2) és 225. § (4) 
bekezdéseiben foglaltak hatásvizsgálata 

Kutató:   Ritter Ildikó 

37. A Natura 2000 területek vonatkozásában elkövetett természetkárosítás (Btk. 
243. §) miatt 2006 januárjától kezdődően indult büntetőeljárások tapasz-
talatai 

Kutató:   Tilki Katalin  

38. A közvetítői eljárás tapasztalatai, az eredménytelenül végződő ügyek okai  
Kutató:   Barabás A. Tünde 
Határidő:   2015. november 30. 

39. A büntetőeljárás elhúzódásának okai és az ennek megakadályozását szolgáló 
eljárásjogi lehetőségek, valamint azok hatékonysága 

Kutató:   Kiss Anna 
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40. A bűnügyi nyilvántartás helyzete és továbbfejlesztésének lehetőségei 
Kutatók:  Kó József és a Legfőbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási
   Törvényességi Felügyeleti és Jogvédelmi Osztálya 
 

41. A büntetések hatékonysága: A kriminológiai visszaesés vizsgálata a közérdekű 
munka és a végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a statisz-
tikai adatok alapján 

Kutató:   Kerezsi Klára  

 

C.) A Tudományos Tanács által kezdeményezett kutatások 

2013-ban kezdeményezett kutatások 

42. Roma és nem roma együttélés konfliktusai, kriminális vonatkozásai  
(II. szakasz) (OTKA pályázat, eredmény 2015 tavaszán várható) 

Kutató:   Kerezsi Klára, Kó József, Polák Attila 
 

2015-ben kezdeményezett kutatások 

43. Áldozattá válás Magyarországon. Országos latenciakutatás előkészítése 
Kutatók:  Barabás A. Tünde, Kó József, Windt Szandra 

 
 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ FELADATOK 
 
 

Internetes Jogtudományi Enciklopédia  
Együttműködő intézmény: MTA TK Jogtudományi Intézet 
Szerkesztő:  Kerezsi Klára 
Közreműködők: OKRI kutatók 
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