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I. Kutatási eredmények 
 

(A lezárult kutatások összefoglalói  
a ʽKutatások’ menüpontban tekinthetők meg.) 

 
 
 

II. A kutatási eredmények hasznosítása 
 
Az intézeti kutatómunka eredményeinek hasznosítására a beszámolási időszakban is nagy 
figyelmet fordítottunk. A kutatók közreműködtek az elméletalkotásban, és a kriminálpolitika 
fő irányainak meghatározásához szükséges háttéranyagok elkészítésében. A kutatási 
eredmények az egyetemi, főiskolai oktatómunkában, a posztgraduális képzésekben, valamint 
az ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében is hasznosultak. A kutatási 
eredmények segítették az Legfőbb Ügyészség kodifikációs és jogértelmezési tevékenységében 
felkérésre történő közreműködést. A kutatók szakmai presztízse növelte az általuk szerzőként, 
szerkesztőként, lektorként jegyzett folyóiratok, illetve a tudományos szervezetek szakmai 
felkészültségét és ismertségét. Eredményeink, szemléletünk és véleményünk széleskörű 
megismertetésével a tárgyévben is fontos szerepet töltöttek be a lakosság tájékoztatásában a 
médiumokban nyilatkozó kutatóink. 
 

1. Előadások 
 
Az Intézet kutatói a 2008. évben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 
108 előadást tartottak, amelyekből 15 hangzott el idegen nyelven, és 8 külföldön.  
Az intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a konferenciai előadásokra történő 
felkérések nagy száma. A belföldön tartott előadások közül 51 konferenciai és 49 egyéb 
előadás volt. (A belföldi előadások összesített száma – a korábbi évekhez hasonlóan – nem 
tartalmazza a folyamatos, illetve az időszakos oktatási tevékenység keretében tartott 
előadásokat.) 
 

2. Publikációk 
 
A kutatók a tárgyévben összesen 100 publikációt jelentettek meg, ebből tizenötöt idegen 
nyelven. (Utóbbiak közül 6 külföldön jelent meg.)  
Ez jelentős teljesítmény a megelőző év mutatóival összevetve is, amikor a publikációk száma 
74 volt és ebből öt jelent meg idegen nyelven. Az eredmények különösen annak fényében 
értékelendők, hogy a fiatal kutatók többségben vannak már az Intézetben, továbbá, hogy a 
kutatók ötöde gyermekvállalás miatt nem folytat aktív tevékenységet. 
 
A publikációk között 8 kötet (a hagyományos intézeti Kriminológiai Tanulmányok mellett 
további 7 monográfia) és 47 könyvfejezet szerepel. 24 tanulmány tudományos szaklapban 
jelent meg, 14 értekezés a Kriminológiai Tanulmánykötetben, illetve 4 cikk különböző 
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konferenciai kötetekben. Fontos megemlíteni, hogy a szakmai berkekben „értékesebbnek” 
számító publikációs formák a tavalyinál sokkal nagyobb számban fordulnak elő. (Az előző 
évben 1 monográfiát és 3 könyvfejezetet publikáltak a kutatók.) Egyre jellemzőbb, hogy az 
intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási lehetőségeket, ugyanis 
ebben az évben már 16 szakmai publikáció jelent meg az Interneten. 
 
2008-ban tehát a publikációk száma jelentős növekedést mutat. Ez külön öröm, hiszen az 
elmúlt években gyakorlott, nagy tapasztalatokkal rendelkező kutatók estek ki az Intézet 
tevékenységéből. Úgy tűnik, hogy a fiatal kutatók „beértek” és a publikációs tevékenységük 
révén gondolataik a szakmai fórumokon is megjelennek. 
Megjegyezzük, hogy a publicisztikai jellegű írásműveket továbbra sem a publikációk, hanem 
a sajtószereplések között tüntetjük fel. 
 

3. Tömegkommunikációs szereplések 
 
A médiaszereplések kapcsán a tárgyévben is hangsúlyozni kell, hogy az OKRI kutatók által 
adott nyilatkozatokról, interjúkról és egyéb média megjelenésről nem tudunk teljes körűen 
számot adni. A megjelenéseket elsősorban maguk a kutatók gyűjtik.  
Idén – egyebek között az Intézetben megtartott több nagysikerű sajtótájékoztató 
következtében is – jelentős figyelmet kaptak a kutatások és a kutatók a 
tömegkommunikációban. Média jelenlétünk a korábbi évekhez viszonyítva is növekedett. 
Nyilvántartásunk szerint 2008-ban összesen 258 regisztrált alkalommal szerepeltek az Intézet 
kutatói szakértőként az írott és az elektronikus médiában. Ebből: 
 85 esetben az írott sajtó hasábjain, 
 55 esetben az interneten, 
 55 esetben a rádióban, és 
 63 esetben valamely televízió csatornáján jelentek meg. 
 
 

III. Belföldi és külföldi kapcsolatok 
 

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai 
 
Az Intézet magyarországi kapcsolatai a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. 

• A legszorosabb együttműködés továbbra is a Legfőbb Ügyészséggel és általában az 
ügyészségi apparátussal volt. Ebben az évben hét munkatervi kutatást folytattunk 
közvetlenül a Legfőbb Ügyészség kezdeményezése alapján, ebből hat befejeződött, egy 
folyamatban maradt.  

• Állandó szakmai kapcsolatot tartunk az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztériummal 
és az Országos Bűnmegelőzési Bizottsággal. A tárgyévben egy kutatás folyt az IRM 
megbízásából, illetve támogatásával. 

• Kutatóink oktatói tevékenységük során hasznosítják a kutatásokban elért eredményeiket. A 
Magyar Ügyészképző Központ keretében szervezett titkár- és fogalmazó képzésen az 
Intézet munkatársai előadást tartottak az év folyamán.  
Kutatóink hagyományosan a különféle felsőoktatási intézmények munkájában is részt 
vesznek, és többen egyetemi rangot viselnek. Egy fő (Fehér Lenke) habilitált egyetemi tanár 
a Miskolci Egyetemen. Ketten (Irk Ferenc és Finszter Géza) a Pécsi JPTE, egy fő (Kerezsi 
Klára) pedig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán habilitált doktorok. Két intézeti 
vezető (Finszter Géza és Kerezsi Klára) egyetemi docensként dolgozik az ELTE-n.  

 



A bel- és külföldi kapcsolatok mutatója többek között a konferencia-részvétel, a különféle 
hazai és nemzetközi konferenciákon való előadás-tartás, az oktatás, valamint a különböző 
szervezeti tisztség, tagság és szereplés. Utóbbiakról a III/4. pont tartalmaz részletesebb 
adatokat. A szerteágazó bel- és külföldi kapcsolatokat tükrözi, hogy a felsorolt illusztris hazai 
és külföldi szakmai szervezeteknek és testületeknek az OKRI kutatók nem csak tagjai, hanem 
számos esetben vezető tisztségviselői, vagy magyarországi összekötői is. 
 
A kutatók 100 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve 
kerekasztal vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és 
további 126 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül. 
 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 
 
Minden kutatóintézet 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 a nemzetközi projektekben részvételre történő 
meghívás, vagy a közös pályázat lehetőségének felajánlása, mind-mind arra utal, hogy az 
OKRI kutatási tevékenységét és szakmai eredményeit folyamatosan „méri” és értékeli a 
nemzetközi tudományos közösség. A nemzetközi kapcsolatok lehetővé teszik a szélesebb 
körű tapasztalat- és ismeretszerzést, és e kapcsolatok kölcsönössége segíti az eredmények 
ismertté és elismertté válását itthon és külföldön egyaránt. 
 
A kutatók 8 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián. Ugyanakkor 
összesen 15 alkalommal tartottak idegen nyelven előadást, azaz lehetőségük nyílt arra, hogy 
hazai terepen megszervezett nemzetközi konferencián tartsanak előadást külföldi kollégáknak. 
7 alkalommal vettek részt előadás tartása nélkül külföldi konferencián, de ebben a körben 
is többen vezettek például szekciót. A konferencia részvételek többségét a kutatók a pályázati 
pénzekből, illetve más forrásból fedezték, vagy azt a meghívó fél finanszírozta, de a Legfőbb 
Ügyészség is nyújtott támogatást külföldi konferencia részvételhez. 
 
A fiatal és idősebb kutatók szakmai tapasztalatszerzését szolgálják a külföldi 
tanulmányutak. Az idei évben 4 kutatónak volt módja hosszabb-rövidebb ideig külföldi 
meghívásnak eleget tenni. A kutatók a tanulmányutakhoz általában az évi rendes 
szabadságukat is felhasználják – sok esetben fizetés nélküli szabadsággal is kiegészítve. 
 
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 jól működik a tapasztalat- és információcsere, a közös 
konferenciák szervezése, és az MPI számos esetben fogadott és fogad OKRI kutatót 
ösztöndíjasként. 2008-ban három kutatónk kapott ösztöndíjas meghívást a freiburgi intézetbe.  
 
Az Intézet nemzetközi reputációját a külföldi konferenciákon való megjelenés mellett a 
határokon átívelő kutatások alapozhatják meg. Az elmúlt évek során számos nemzetközi 
vizsgálatban bizonyította az OKRI, hogy ezekben képest helyt állni, és alkalmas arra, hogy 
egy erős, regionális szerepet is betöltő kutatóhellyé váljon. Az Intézet az évek folyamán több 
nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt (pl. az AGIS kutatás, az ISRD kutatás).  
 
A nemzetközi kapcsolatok körében kell megemlíteni az ideérkező külföldiek fogadását és 
tájékoztatását. 2008. február 6-án vendégül láttuk a szerb ügyészi delegációt, és tájékoztatást 
adtunk az Intézet kutatásairól és működéséről. 2008. február 21-én a francia ügyészek 



delegációja látogatta meg az OKRI-t, június 5-én pedig a bajor legfőbb ügyészt és kollégáit 
láttuk vendégül.  
2008. augusztus 4-én látogatást tett az intézetben Eduardo Luis Aguirre Argentínából. Aguirre 
professzor a La Pampa-i Nemzeti Egyetem Jogi és Gazdasági Fakultás Bűnügyi Tudományok 
Intézete igazgatója, és La Pampa tartomány kriminálpolitikai kormányzati biztosa. 2008. 
október 27-én a Leuveni Katolikus Egyetem delegációja számára tartottunk tájékoztatást az 
OKRI-ban folyó munkáról. 
 
 

IV. Könyvtári információk 
 
Megújult honlapunkon – könyvtár-adatbázisunk segítségével – nyilvánosan elérhető, milyen 
kiadványokkal és folyóiratokkal rendelkezik könyvtárunk. A könyvtári újdonságokról a heti 
rendszerességű belső Hírlevelünkben is folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat. A belső 
Hírlevélben emellett, kutatóink aktivitásának köszönhetően, több online, az Interneten 
megtekinthető szakmai folyóiratról, valamint az Intézetbe frissen érkezett folyóiratok 
tartalmáról is tájékozódhattak a kutatók. 
Mint a korábbi években, az idén is hangsúlyoznunk kell, hogy mind a külföldi, mind a hazai 
könyvek és folyóiratok megrendelési költsége folyamatosan emelkedik. Ez a tény leginkább a 
megrendelhető idegen nyelvű szakirodalom tekintetében érvényesíti a hatását. 
A szakirodalom beszerzésére továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk. Könyvtárállományunk 
jelenleg már több mint 11.000 kötetből áll. A szűkülő források ellenére a tárgyévben is 
lehetőség nyílt korlátozott fejlesztésre, könyvbeszerzésre. 2008-ban 55 könyvet vásároltunk 
(melyek többsége angol, illetve német nyelvű).  
Az előző évekhez képest idén 1 folyóiratot lemondtunk (Journal of Criminal Law). 
 
 

V. Az Intézet belső továbbképzési rendszere 
 
 
Változatlanul kiemelten fontosnak tartjuk az Intézet belső képzési rendszerét, mind az Intézet 
és a kutatók fejlődése, mind a gyakorlattal és a társtudományokkal való kapcsolattartás 
szempontjából. A 2006 második félévétől megújított és kibővült belső szakmai oktatást - 
amelynek rendszerét és elveit már korábban bemutattuk -, a tárgyévben is folytattuk.  A belső 
oktatási struktúra havi rendszerességgel megrendezésre kerülő elemei: 
 
1.„OKRI Műhely”, amelynek célja elsősorban a fiatal kutatók szűk értelembe vett szakmai 
képzése,  
2 „Jogalkalmazói Fórum” amely keretében a jogalkalmazás különböző területeiről 
meghívott külső szakemberek tartanak előadást a gyakorlat aktuális kérdéseiről, 
3. „Társadalomtudományi Fórum” („Nyitott Műhely”), amely tematikájában ugyancsak 
külső előadók társadalomtudományi kérdéseket vizsgálnak, illetve ilyen kutatásokról adnak 
számot, 
4. a hagyományos „Szakmai Nap” amelyen az Intézet kutatói számolnak be részben lezárt 
vagy befejezett kutatásaikról. 
 
Ősztől az „OKRI Műhely” előadásai ismét módszertani kérdésekkel foglalkoztak. A modern 
kutatásokhoz nélkülözhetetlen informatikai-adatbáziskezelő programok - jelesül a jelenleg 
legszélesebb körben alkalmazott statisztikai program, az SPSS - elvi és gyakorlati 



megismertetését segíti ez az oktatás, amelyet egyik munkatársunk vezet. A program a 
következő évben is folytatódik.  
Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi programok kerültek 
megrendezésre: 
 

I. Kriminológus Iskola (minden hó első szerdája) 
2008 Előadó neve Előadás címe 

Január 9. Korinek László Módszertan, kutatás 
Február 13. Tamási Erzsébet Férfiak és prostitúció, kliensek és prostituáltak 
Április 2. Lévay Miklós Fiatalkorú elkövetők kriminológiája a 21. században 
Május 6. Gönczöl Katalin Törekvések és reformok a hazai aktuális büntetőpolitikában 
Június 4. Edwin Rekosh A jogi felsőoktatás aktuális kihívásai, problémái 
Szeptember 24. Kó József SPSS I. 
Október 1. Kó József SPSS II. 
Október 29. Kó József SPSS III. 
November 5. Kó József SPSS IV. 
December 3. Kó József SPSS V. 

II. Jogalkalmazói Fórum (minden hó második szerdája) 
2008 Előadó neve Előadás címe 

Január 16. Majtényi László Ombudsman és jogvédelem 
Március 5. Farkas Ákos EU-büntetőjog 
Március 12. Kardos Klára Pszichológus szakértő a büntetőeljárásban 
Április 8. Deák Péter A biztonságpolitika aktuális kérdései  
Május 14. Papp Károly A készenléti rendőrség munkája és a terrorelhárítás 
Szeptember 10. Ligeti Katalin Büntető kodifikáció és politika 
Október 8. Tóth Mihály Gazdasági bűncselekmények jogi szabályozásának kérdései 
November 12. Bárd Károly Büntető igazságszolgáltatás Európában 
December 3. Vókó György A büntetés-végrehajtási jogalkotásról 

III. Társadalomtudományi Műhely (minden hó harmadik szerdája) 
2008 Előadó neve Előadás címe 

Január 23. Sándor Judit Bioetika 
Február 20. Fülöp Sándor Környezetvédelem 
Március 19. Bencze Mátyás A büntető ítélkezés mögötti szerepfelfogások 
Április 15. Krémer Ferenc Rendőr-szociológia Magyarországon 
Május 21. Popper Péter A mese folytatódik… 
Szeptember 17. Somogyi Zoltán Aktuális politikai elemzés 
Október 15. Rainer M. János A Nagy Imre-per 
November 19. Kóczé Angéla Roma szakpolitikák 
December 17. Csaba László A magyar gazdaság – helyzetértékelés és alternatívák 

IV. OKRI workshop / belső szakmai előadások (minden hó utolsó szerdája) 
2008 Előadó neve Előadás címe 

Január 30. Miks Antal Az aktuális személyzeti kérdésekről 

Február 27. Solt Ágnes „Peremen billegő fiatalok” – Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők 
gyermek- és ifjúkorban 

Március 26. Fülöp Ágnes Az óvadékról 
Április 23. Bárd Petra Az európai elfogatóparancsról 

Április 30. Dunavölgyi Szilveszter– 
Tilki Katalin Környezetkárosítás 

Május 28. Parti Katalin A virtuális közösségek személyiségformáló ereje 
Október 22. Kó József Bűncselekmények trend-elemzése 

November 26. Barabás Tünde–Windt 
Szandra A vádhalasztás eredményessége 

 



 
VI. Intézeti kiadványok 

 
1. Intézeti kötetek és kiadványok 

 
A beszámolási időszakban jelent meg a Kriminológiai Tanulmányok 45. sz. kötete, 500 
példányban. A kötetet az ügyészi szervezet (Legfőbb Ügyészség, területi és városi 
ügyészségek) részére küldtük meg, valamint az Intézet protokoll-listája alapján küldtük szét a 
tiszteletpéldányokat.  
Európai finanszírozási forrásból, intézeti kiadványként látott napvilágot az AGIS kutatás 
keretében publikált összefoglaló kötet: Barabás Tünde (szerk.): Épített környezet – bűnözés 
szituációs bűnmegelőzés, OKRI, Budapest, 2008. 
Az OTKA finanszírozásával, az ELTE AJK és az OKRI közös kiadványaként jelent meg az 
ISRD2 kutatás eredményeit bemutató monográfia: Kerezsi Klára – Parti Katalin (szerk.): 
Látens fiatalkori devianciák. Fiatalkori devianciák egy önbevalláson alapuló felmérés 
tükrében – „ISRD-2”, ELTE ÁJK-OKRI, Budapest, 2008. 
Ugyancsak idén került sor az intézeti nemzetközi bemutatkozó kiadvány összeállítására és 
kinyomtatására. 
 

2. Intézeti Hírlevél 
 
Intranetes Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat a könyvtári újdonságokról, 
emellett – kutatóink önálló aktivitásának eredményeként –, több online szakmai folyóiratra is 
felhívhatjuk a figyelmet. 
Idei újdonságként megjegyzendő, hogy felkérésre két „külsős” hírlevél hírtartalmát jelentetjük 
meg aktuális rendszerességgel: belföldi viszonylatban a Nemzetközi Bűnügyi 
Együttműködési Központ (NEBEK) információit osztjuk meg az érdeklődőkkel, valamint a 
Tübingeni Egyetem (szerk. Hans-Juergen Kerner) ’Criminology Criminal Justice Newsletter 
<CJ News>’ érdekességeit osztjuk meg kutató kollégáinkkal. 
 
 

VII. Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés 
 
1. Az OKRI tevékenységének népszerűsítése érdekében 2008-ban végzett feladatok: 

• Az OKRI magyar és angol nyelvű honlapjának folyamatos frissítése 
• A Kriminológiai Tanulmányok újabb kötetének előkészítése 
• OKRI angol nyelvű kiadvány 
• Az Intézet heti rendszerességgel jelentkező belső hírlevelének szerkesztése 
• Az Intézeti oktatás havonta négy alkalommal történő megszervezése 
• Sajtótájékoztatók tartása 
• Kapcsolattartás a sajtóval, egyéni interjúk szervezése 

 
2. Sajtótájékoztatók szervezése: 
1.) 2008. április 21., 10.30 - Országos Kriminológiai Intézet 

Bevándorlás, emberkereskedelem: növekvő kockázatok, csökkenő biztonságérzet 
(Póczik Szilveszter, Dunavölgyi Szilveszter, Fehér Lenke, Jagusztin Tamás, Windt Szandra) 

2.) 2008. október 14. 10 óra - Országos Kriminológiai Intézet 
A „Látens fiatalkori devianciák – ahogy ők látják (the ISRD2 Study)” c. kötet bemutatója 
(Kerezsi Klára, Parti Katalin, Bolyky Orsolya, Győry Csaba) 



3.) 2008. november 4. - Országos Kriminológiai Intézet-HVG-Orac Kft. 
Nemzetközi migráció – Nemzetközi kockázatok c. kötet bemutatója 
(Póczik Szilveszter, Dunavölgyi Szilveszter, Fehér Lenke, Jagusztin Tamás, Windt Szandra) 

4.) 2008. december 16. - Országos Kriminológiai Intézet 
Bűnbe esett irodalmi hősök c. könyv bemutatója 
(Dr. Kiss Anna) 

 
3. Szakmai fókuszcsoport megbeszélések: 
Az intézeti kutatásokat a gyakorlati szakemberek igényeihez is igazítjuk. Ennek érdekében 
egyre jellemzőbb, hogy a kutatás folyamatába beépítve szakmai fókusz-csoport 
megbeszéléseket tartunk:  

• A „15 éves a DADA. A rendőrségi megelőzési program evaluálása” c. kutatásban több 
fókuszcsoportos megbeszélést is tartottunk, részben az intézetben, részben vidéki 
helyszíneken. 

• Két szakmai fókuszcsoport megrendezésére került sor „Az ügyész szerepe a 
mediációban. Egy év tapasztalatai” c. kutatás keretében. 

• Az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés vizsgálatára irányuló kutatásban két 
szakmai kerekasztal megrendezésére került sor, a kutatás elején a problémafeltárásra, a 
kutatás végén az eredmények disszeminálása érdekében. 

• 2008. március 21-én emberkereskedelem és prostitúció témakörben került sor 
kutatászáró kerekasztal-beszélgetés megszervezésére. 

• 2008. május 30-án Az illegális migráció kriminológiai jellemzőinek vizsgálata c. 
kutatás keretében került sor kerekasztal-beszélgetésre. 

• 2008. június 16-án a Vám- és Pénzügyőrség környezetvédelemmel kapcsolatos 
jogalkalmazói tevékenységének problémáit tárták fel a kutatók a fókuszcsoportos 
megbeszélés módszerével.  

• 2008. november 6-án szakértői kerekasztal-beszélgetésre került sor Az internet 
szerepe, felhasználásának és továbbfejlesztésének lehetőségei a bűnmegelőzésben 
címmel. 

 
4. Egyéb rendezvények: 
Az intézet – a kutatási tevékenység kereteibe illeszkedő fókuszcsoportos megbeszéléseken túl 
– több fontos szakmai rendezvénynek is helyet adott a beszámolási időszakban: 
 Az Ügyészek Lapjának kerekasztal beszélgetéseire rendszerint az OKRI falai között 

kerül sor 
 Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciójának rendezvénye 

„Viktimológia és pszichológia” címmel 2008. február 7-én zajlott az intézetben. 
 Az OKRI kutatók doktori értekezésének kutatóhelyi vitája is rendre az intézetben 

zajlik. Az elmúlt évben Parti Katalin PhD értekezésének műhelyvitájára került sor 
2008. június 19-én. 

 A Magyar Kriminológiai Társaság és az Igazságügyi Hivatal rendezvénye 
„Peremhelyzetből helyzetbe” címmel zajlott 2008. szeptember 4-én. 

 Magyar Kriminológiai Társaság kerekasztal ülést tartott az Intézetben a „Fiatalkorú 
bűnelkövetők előzetes letartóztatása” címmel (2008. szeptember 25.) 

 Projekt megbeszélés "Biztonságos böngészés" címmel (2008. december 18.) 
 
 



VIII. Honlap 
 
A 2006-ban megújult, korszerűsített honlapot folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs 
felület kezelését, a frissítéseket a Kommunikációs és Oktatási Osztály egyik munkatársa 
végzi. 
 
A világháló – manapság már nélkülözhetetlen előnyeinek – kihasználásával modern és hetente 
frissülő web-felületünk jelenleg minden betekintőnek rendelkezésére áll: 
 

• beszámolunk az Intézet sokrétű tevékenységéről (pl. Intézeti főirányok, Befejezett 
kutatások, Éves munkaterv); 

• 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 ajánlóban népszerűsítjük (Könyvajánló); 
• betekintést nyújtunk az Intézet életébe, híreink mellett egy-egy emlékezetes eseményt 

fotóval is megörökítünk (Intézeti aktualitások, Galéria); 
• az érdeklődők számára programokkal segítjük elő a behatároltabb keresést 

(Publikációk, Könyvtárprogram), illetve kulcsadatokkal könnyítjük a nemzetközi 
keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit; 

• a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti. 
 
A pozitív visszajelzések szerint a honlap informatív és jól használható, a statisztikai adatok is 
gyakori látogatottságot jeleznek. 


