
Az Országos Kriminológiai Intézet 
2013. évi munkaterve 

 
A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 

Első főirány: Társadalom és bűnözés 

1. Cyber-bullying – Online kortárs bántalmazás iskoláskorú gyerekek körében 

 Kutatók:  Virág György, Parti Katalin 

2. A bűnügyi hír szelekciós szempontjai 

  Kutató: Parti Katalin 

3. A büntető igazságszolgáltatást érintő statisztikai reform előkészítése 

Kutatók: Barabás Tünde, Kó József, Windt Szandra 

4. A bűnözés mérésének lehetőségei 

  Kutató: Kó József 

5. Ügyészségi gyakorlat a környezetvédelmi bírságok terén 

Kutató: Tilki Katalin 

Második főirány: Biztonság, közbiztonság 

6. A politikai erőszak és terrorizmus eredete, funkciója, valamint tendenciái és forma-
változatai Európában regionális összehasonlításban 

Kutató: Póczik Szilveszter 

7. Szélsőjobboldali politikai és gyűlöletcselekmények egyes új kelet-európai EU-tag és 
tagjelölt államokban, különös tekintettel a Baltikumra és a kelet-közép-európai régió 
nyugati alrégiójára 

Kutató: Póczik Szilveszter 

8. A prostitúció gazdasági és erkölcsi megközelítése 

Kutató: Tamási Erzsébet 

9. A VIII. kerületi (józsefvárosi) prostitúció kezelésének kialakítása 

Kutató: Tamási Erzsébet 
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10. A sporthuliganizmus visszaszorítására tett 2011. évi jogszabályi változások hatásvizsgálata 

Kutató: Ritter Ildikó 

11. A sportrendészet aktuális kérdései, különös tekintettel a Sportrendezvényeket 
Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság tevékenységére 

Kutató: Nagy László Tibor 

Harmadik főirány: Bűnözéskontroll 

12. A szexuális bűnismétlés prevenciós eszközei a büntetés-végrehajtásban 

Kutatók: Virág György, Parti Katalin, Szabó Judit 

13. A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény törvényi tényállásának hatásvizsgálata 

Kutató: Ritter Ildikó 

14. Fertőzések és félelmek a büntetés-végrehajtási intézményekben 

Kutató: Ritter Ildikó 

15. Harmadlagos megelőzés és kilépés fiatalkorú pártfogoltak körében 

Kutató: Szabó Judit 

16. Hogyan lehet a békítő kör modellt a legalitás elvén működő országokban megvalósítani?  

Kutatók: Barabás Tünde, Windt Szandra  

17. A bv. szervezet személyi állományára vonatkozó kutatás lehetőségei (TÁMOP 5.6.3. 
kiemelt projekt) 

Kutatók:  Barabás Tünde, Windt Szandra  

18. Magyarországi műtárgyhamisítások elemzése bűnügyi iratok alapján 
Kutató:  Kármán Gabriella 

19. Az automatizálás lehetőségei és hatásai a szakértői bizonyításban: A szakértői 
tevékenység akkreditációjának jelentősége a bizonyításban 

Kutató:  Kármán Gabriella 

Negyedik főirány: Kiemelkedő vagy veszélyes bűncselekmények, 
bűnelkövetők 

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

21. Több ember sérelmére elkövetett emberölések vizsgálata 
Kutatók: Nagy László Tibor, Bolyky Orsolya 
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22. Az emberöléshez vezető út rizikófaktorai fiatalkorúak és fiatal felnőttek körében 
Kutatók: Tamási Erzsébet, Bolyky Orsolya, Sárik Eszter 

23. A tényleges szabadságvesztésre ítéltek longitudinális vizsgálata 
Kutatók: Solt Ágnes, Antal Szilvia 

Ötödik főirány: „Szabadság, biztonság, jog” – a bűnözéskontroll európai 
keretei 

24. A bűnügyi együttműködés csapdái – avagy miért van Ciaran Tobin még mindig 
szabadlábon?  

Kutató:  Bárd Petra 

B.) A Legfőbb Ügyészség által kezdeményezett kutatások 

1./ 2012-ben kezdeményezett kutatások 

25. Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében, különös 
tekintettel a korrupciós cselekményekből származó előny felderítésének és hatékony 
elvonásának törvényi előfeltételeire 

Kutatók:  Kerezsi Klára, Inzelt Éva (ELTE ÁJK) 
 
2./ 2013-ban kezdeményezett kutatások 

26. Az angolszász büntetőeljárási rendszer jogfilozófiai háttere és működési jellemzői 

Kutatók:  Bárd Petra, Bolyky Orsolya, Kármán Gabriella, Kerezsi Klára, 
Kovács Tamás, Mészáros Ádám, Parti Katalin, Póczik 
Szilveszter, Sárik Eszter, Szabó Judit, Virág György 

27. A fordított bizonyítási teher alkalmazásának gyakorlati problémái [Btk. 77/B. § (4) bek.] 

Kutató:  Mészáros Ádám 

28. A távoltartás gyakorlati alkalmazásának körülményei 

Kutatók:  Tamási Erzsébet, Bolyky Orsolya 

29. A környezetet károsító cselekmények elleni fellépés eszközrendszere. 

Kutató:  Tilki Katalin 
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C.) A Tudományos Tanács által kezdeményezett kutatások 

30. Roma és nem roma együttélés konfliktusai, kriminális vonatkozásai 

Kutatók: Kerezsi Klára, Póczik Szilveszter, Sárik Eszter, Solt Ágnes 

31. Szituációs bűnmegelőzés empirikus vizsgálata lakásbetörések elkövetőivel 
(ORFK-val közös kutatás: „Magyar épületek betörési kockázatainak vizsgálata 
bűnelkövetők közreműködésével”) 

Kutatók: Barabás Tünde, Windt Szandra 
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