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BESZÁMOLÓ 
 

Az Országos Kriminológiai Intézet 
2009. évi tevékenységéről 

 
 
 

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 ügyészségi fogalmazók és titkárok továbbképzésében, az egyetemi, főiskolai 
oktatómunkában, valamint a posztgraduális képzésekben 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. A médiumokban nyilatkozó kutatóink eredményeink, 
szemléletünk és véleményünk széleskörű megismertetésével a tárgyévben is fontos szerepet 
töltöttek be a lakosság tájékoztatásában. Ezt mutatja, hogy a beszámolási évben a kutatók 
különösen nagy számban szerepeltek az írott és elektronikus médiában. 
 

1. Előadások 
 
Az Intézet kutatói a 2009. évben különböző konferenciákon és szakmai fórumokon összesen 
163 előadást tartottak, amelyekből 38 hangzott el idegen nyelven, és 21 külföldön.  
Az intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a konferenciai előadásokra történő 
felkérések nagy száma. A belföldön tartott előadások közül 69 konferenciai és 73 egyéb 
előadás volt. (A belföldi előadások összesített száma természetesen nem tartalmazza a 
folyamatos, illetve az időszakos oktatási tevékenység keretében tartott előadásokat.) 
 

2. Publikációk 
 
A kutatók a tárgyévben összesen 147 publikációt jelentettek meg, ebből huszonegyet idegen 
nyelven. (Utóbbiak közül 15 külföldön jelent meg.) 
A publikációs teljesítmény jelentősnek mondható az előző évek hasonló mutatóival 
összevetve is: 2007-hez képest kétszeresére, 2008-hoz viszonyítva másfélszeresére emelkedett 
a tárgyévi megjelenések száma. (2007-ben 74 intézeti publikáció jelent meg, ebből 5 idegen 
nyelven, 2009-ben 100 publikáció ebből 15 idegen nyelven.) 
 

http://okri.hu/index.php/kutatas/kutatasok
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A publikációk között 5 monográfia és 41 könyvfejezet szerepel. 31 tanulmány tudományos 
szaklapban jelent meg, 11 értekezés a Kriminológiai Tanulmánykötetben, illetve 9 cikk 
különböző konferenciai kötetekben. Fontos megemlíteni, hogy a szakmai berkekben 
„értékesebbnek” számító publikációs formák növekvő számban fordulnak elő. Egyre 
jellemzőbb, hogy az intézeti kutatók kihasználják az internet adta rugalmas publikálási 
lehetőségeket is. Ebben az évben már 22 szakmai publikáció jelent meg az Interneten.  
 
(Megjegyezzük, hogy az intézeti beszámolóban azokat a publikációkat, amelyeket az Intézet 
munkatársai társszerzőként, illetve társszerkesztőként jegyeznek, egyetlen publikációként 
tüntetjük fel. Tesszük ezt azért, mert bármennyire is több intézeti szerző közös munkája egy 
könyv megírása, ez az Intézet szempontjából egyetlen kötetként tehető csak az asztalra. Így 
például azt a megjelent kétkötetes művet, amelyben társszerkesztőként 3 intézeti kutató, 
szerzőként pedig 11 intézeti munkatárs működött közre, az Intézet szintjén csak két 
publikációként számoltuk el. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az OKRI kutatók publicisztikai 
jellegű írásműveit továbbra sem a publikációk, hanem a sajtószereplések között tüntetjük fel.)  
 

3. Hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel 
 
A 2009. év folyamán konzorciumi tagként pályázatot nyújtottunk be az EU 7. Kutatási 
Keretprogramjának pályázatára “Biztonság és Társadalom” címmel lefolytatandó nemzetközi 
összehasonlító kutatásban történő részvételre. A kutatás a holland Verwey-Jonker Institute 
koordinálásában összesen nyolc együttműködő szervezet részvételével valósulhat meg. A 
pályázat elbírásának hatásideje 2010 áprilisa.  
Jelenleg konzorciumi tagként az EU Criminal Justice programjának keretében a „Mediation 
and restorative practices in prison settings I. (MEREPS)” c. nemzetközi kutatásban veszünk 
részt. 
 

4. Szakmai testületekben végzett tevékenység 
 
Az Intézet kutatóinak szakmai elismertségét jelzi a különböző szakmai szervezetek és 
testületek munkájában történő részvételre való felkérés, és az ezekben való hatékony 
közreműködés. 
A kutatók többsége tagja és/vagy tisztségviselője a kutatási témájával összefüggő profilú, egy 
vagy több hazai, vagy nemzetközi szervezetnek. 
Az Intézet munkatársai 2009-ben a következő szakmai testületek munkájában vettek részt, 
elnökségi vagy bizottsági tagként, illetve szakértőként: 
 

AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) 
International Society of Criminology, Scientific Committee 
COST A21 management committee 
EUCPN (EU Crime Prevention Network) 
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete 
MTA SLYFF társaság 
Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) 
SZMM Nők és Férfiak Társadalmi Esélyegyenlősége Tanács 
Magyar Kriminológiai Társaság 
Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekció 
Magyar Rendészettudományi Társaság 
Magyarországi Európa Társaság 
Magyar Politikatudományi Társaság 
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Ügyészek Országos Egyesülete 
Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület 
Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Közhasznú Egyesület 
Magyarországi Alpbach Egyesület 
Magyar Rendőrmúzeum Baráti Köre Kulturális Egyesület 
Miskolci Jogi Szemle (az ME ÁJK folyóirata) Tanácsadó Testület 
Kari Acta (Acta Facultatis Politico-Iuricicae Univ. Sc. Budapestiensis) 
IRM Országos Bűnmegelőzési Bizottság  
Iskolai erőszak kutatás Szakértői Testülete 
Alkalmazott Társadalmi Kutatások Közhasznú Alapítvány 
Bűnügyi Szakértői Tevékenység Fejlesztéséért Alapítvány 
ESZTER Közhasznú Alapítvány 
Police Magyar Közbiztonsági Alapítvány 

 
5. Oktatás 

 
A kutatómunka fontos része a megszerzett ismeretek továbbadása. Az Intézet kutatói – 
előzetes igazgatói engedély alapján – a beszámolási időszakban is folyamatosan végeztek 
oktatói tevékenységet.  
Az OKRI kutatói rendszeresen oktatnak az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán és az ELTE 
ÁJK Doktori Iskolájában, a Károli Egyetemen, a Miskolci és a Szegedi Egyetemek Állam- és 
Jogtudományi Karán, valamint a Rendőrtiszti Főiskolán. A kutatók felkérésre részt vettek a 
Magyar Ügyészképző Központ oktatási feladatainak teljesítésében.  
A tapasztalt kutatók PhD dolgozat témavezetői feladatokat láttak el, illetve opponensként 
működtek közre PhD dolgozat értékelésénél, illetve kari habilitációs bizottság tagjaként 
szolgálták a kutatási eredmények átültetését az oktatásba.  
Itt említjük, hogy az intézeti kutatók szakmai presztízsét jelzi, hogy akadémiai doktori 
értekezés bíráló bizottságában, vagy opponenskénti közreműködésre is több példa volt a 
beszámolási időszakban. 
 

6. 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 tovább 
növekedett.  
Ebből: 
 103 esetben az írott sajtó hasábjain, 
 101 esetben a rádióban,  
 113 esetben valamely televízió csatornáján, és 
 161 esetben az interneten jelentek meg. 
 



4 
 

 
III. Belföldi és külföldi kapcsolatok 

 
 
A 2009-es évben a Jubileumi Emlékév rendezvényeivel, kiadványaival, eseményeivel 
kapcsolatos feladatok a korábbiaknál jóval több kihívást és feladatot jelentettek az Intézet 
munkatársai számára. Ennek keretében már 2008 év végén megkezdődött a 2009. szeptember 
22-én megrendezett, „A Kriminológia Jelene, Múltja, Jövője” című konferencia előkészítése. 
A tudományos ülést a Legfőbb Ügyész Helyettese, dr. Belovics Ervin nyitotta meg, és az 
OKRI munkatársai mellett a szakma számos neves szakembere tartott előadást a nap során. 
Nagyszámú (közel kilencven) meghívott vett részt a hazai bűnüldözés, igazságszolgáltatás, 
jogtudomány, jogi oktatás képviseletében. A rendezvényt, miként a Jubileumi Emlékév 
egészét, a Legfőbb Ügyészség támogatta. 
2009. október 26-án került sor a következő eseményre a Legfőbb Ügyészségen, amely az 
OKRI-nak az ügyészség munkájában való részvételét volt hivatott bemutatni. A rendezvényre 
az ország minden részéről érkezett mintegy százhúsz ügyész kolléga visszajelzései igen 
pozitívak voltak, és további igények is megjelentek kutatási témák tekintetében. 
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. A szerteágazó bel- és külföldi kapcsolatokat tükrözi, 
hogy a felsorolt illusztris hazai és külföldi szakmai szervezeteknek és testületeknek az OKRI 
kutatók nemcsak tagjai, hanem számos esetben vezető tisztségviselői, vagy magyarországi 
összekötői is. 
 

1. Az OKRI belföldi kapcsolatai 
 
Az Intézet magyarországi kapcsolatai a korábbi évekhez hasonlóan alakultak. A kapcsolatok 
elmélyülését jelzi, hogy a kutatók egyre gyakrabban folyamodnak a fókuszcsoportos 
megbeszélés módszeréhez a kutatásaikban, amelynek hatékonyságát erősítik az Intézet 
működő szakmai kapcsolatai.  

• 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 öt befejeződött és 
kettő folyamatban maradt.  

• Állandó szakmai kapcsolatot tartunk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal és 
az Országos Bűnmegelőzési Bizottsággal.  

• Kutatásainkat támogatja a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, az „Emberpiac” című 
kiadvány például a minisztérium anyagi támogatásával jelent meg. 

• 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, Finszter Géza) a Pécsi JPTE, egy fő 
(Kerezsi Klára) pedig az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán habilitált doktorok. Két 
intézeti vezető (Finszter Géza, Kerezsi Klára) egyetemi docensként dolgozik az ELTE-
n, Borbíró Andrea ugyanott egyetemi tanársegédként. Kiss Anna a Károli Gáspár 
Református Egyetemen dolgozik egyetemi docensként. 
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A kutatók 142 alkalommal vettek részt olyan belföldön rendezett konferencián, illetve 
kerekasztal- vagy szakmai megbeszélésen, ahol külön felkérésre előadást tartottak, és 
további 91 alkalommal vettek részt belföldi konferencián előadás tartása nélkül. 
 

2. Az OKRI nemzetközi kapcsolatai 
 
A kutatóintézetek 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, vagy egy rangos nemzetközi folyóiratban történő publikálás 
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.  
 
Az OKRI nemzetközi renoméját mutatja, hogy egyre többször kerül sor arra, hogy EU-s 
pályázatokba a külföldi partnerek konzorciumi tagként hívják meg az Intézetet. A 
beszámolási évben az EU 7. Kutatási Keretprogramja keretében “Biztonság és Társadalom” 
címmel lefolytatandó nemzetközi összehasonlító kutatásban konzorciumi tagként történő 
részvételre kaptunk felkérést. 
 
2009. április 20-án és július 22-én került sor a „Meditáció és resztoratív igazságszolgáltatás a 
büntetés-végrehajtásban” (MeRePs) című projekt keretében munkamegbeszélés 
megszervezésére. 2009. október 14–17-e között munkamegbeszélésre érkezett az Intézetbe 
Richard Dubourg (Economic Adviser, Economics and Resource Analysis Unit, Home Office) 
és Roger Bowles (Director, Centre for Criminal Justice Economics and Psychology, 
University of York, UK), akikkel felvázoltuk a bűnözés és a büntető igazságszolgáltatás 
költségeinek számításával kapcsolatos közös kutatásunk előkészítő fázisát. 
 
A kutatók 21 alkalommal tartottak előadást külföldön rendezett konferencián. Ugyanakkor 
összesen 38 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 konferenciai részvételhez. 
 
A fiatal és idősebb kutatók szakmai tapasztalatszerzését egyaránt szolgálják a külföldi 
tanulmányutak. Az idei évben Irk Ferenc 1 hónapos vendégprofesszori kutatómunkára 
kapott meghívást a Freiburgban a MPI für ausländisches und internationales Strafrecht-nél. 
Vig Dávid ösztöndíja a Deutscher Bundestag IPS programjában való részvétel lehetőségét 
biztosította, 5 hónapon keresztül. 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.  
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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 képes helyt állni, és alkalmas arra, hogy 
egy erős, regionális szerepet is betöltő kutatóhellyé váljon. Jelenleg egy nemzetközi 
pályázatban veszünk részt (MEREPS), amelyet 2008-ban nyújtottunk be és nyertünk el, és 
2009. március 16-án kezdtünk meg. 
 
Működő nemzetközi kapcsolatainkat jelzi, hogy 2009. szeptember 23-án Gorazd Meško 
professzor, a Maribori Egyetem Büntető Igazságszolgáltatás és Biztonsági Karának dékánja és 
néhány kollégája tett látogatást az Intézetben, a két szervezet közötti tudományos kapcsolatok 
elmélyítése céljából. 2009. június 24-25-én a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal 
(Bundeskriminalamt – BKA) Kriminalisztikai Intézetének terrorizmussal és szélsőséges 
politikai mozgalmakkal foglalkozó kutatócsoportjának két vezetője járt az Intézetben kutatási 
együttműködések lehetőségének feltárása céljából. A BKA által életre hívott nemzetközi 
tanácsadó testület, az EENeT (European Expert Network on Terrorism Issues) 2009. október 
21-23. között Bécsben tartotta 2009 évi konferenciáját, amelyre meghívást is kaptunk. A 
konferencián Póczik Szilveszter vett részt. 2009. május 7-én a Legfőbb Ügyészségre látogató 
litván delegáció számára tartottunk tájékoztatást az OKRI-ban folyó munkáról. 
 
 

IV. Könyvtári információk 
 
Honlapunkon – könyvtár-adatbázisunk segítségével – nyilvánosan elérhető, milyen 
kiadványokkal és folyóiratokkal rendelkezik könyvtárunk. A kollégákat belső Hírlevelünkben 
is folyamatosan tájékoztatjuk a könyvtári újdonságokról. Emellett, kutatóink aktivitásának 
köszönhetően, a Hírlevélben több online, az interneten is megtekinthető szakmai folyóiratról 
is tájékozódhatnak a kutatók. 
 
Hírlevelünkben idén már négy társ-hírlevelet jelentetünk meg folyamatosan (EFUS, CJ 
NEWS, CYBEX, NEBEK), ezen kívül programajánlókkal, meghívókkal, publikációs 
lehetőségek közzétételével informáljuk kutatóinkat a hazai és a nemzetközi eseményekről. 
Mint a korábbiakban, sajnos idén is változatlanul tény, hogy mind a külföldi, mind a hazai 
könyvek és folyóiratok megrendelési költsége folyamatosan emelkedik. Ezt megoldani csak a 
megrendelések csökkenésével lehet, a minőségi ellátás biztosítása érdekében. 
A szakirodalom beszerzésére, gyűjtésére változatlanul nagy hangsúlyt helyezünk. 
Könyvtárállományunk – a 2009-es teljes leltározást követően – jelenleg több mint 8000 
kötetből áll. A szűkülő források ellenére a tárgyévben is lehetőség nyílt fejlesztésre, 
beszerzésre. 2009-ben 81 kötettel gyarapodott könyvtárunk állománya, ebből 46 kötet 
ajándék, illetve csere útján került az állományba.  
 
Kapcsolatépítésre került sor az intézeti könyvtár, a Rendőrtiszti Főiskola Könyvtára és a 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Könyvtára között. Ez kölcsönös segítségnyújtást jelent 
mindhárom intézmény számára és javítja a gyorsabb információáramlást. 
Megkezdődött az online katalógus tárgyszó rendszerének rendbetétele, illetve a folyóiratok 
(Rendészeti Szemle, Börtönügyi Szemle, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny) analitikus 
feltárása, a katalógusban szereplő rekordok rendbetétele. 
Az év folyamán áttértünk a géppel való kölcsönzésre, ez gyorsabb és hatékonyabb, mint a 
korábbi, kézi kölcsönzés. A jövő évben sor kerül a KisTéka integrált rendszer frissítésére, 
korszerűsítésére. 
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Jelenleg a könyvtár a következő folyóiratokra fizet elő: Állam- és Jogtudomány, Rendészeti 
Szemle, Börtönügyi Szemle, Magyar Jog, Jogtudományi Közlöny, Magyar Tudomány, 
Ügyészségi Közlöny, Magyar Közlöny, Bírósági Határozatok tára, Család, Gyermek, Ifjúság, 
Magyar Pszichológiai Szemle, The British Journal of Criminology, European Journal of 
Criminology, Kriminalistik, Kriminologisches Journal, Monatschrift für Kriminologie und 
Schraftrechtsreform. 
 
Az intézet 50 éves fennállásának tiszteletére kiállításra kerültek az egykor és jelenleg itt 
dolgozó kutatók tanulmánykötetei. 
 
 

V. Az Intézet belső továbbképzési rendszere 
 
Továbbra is kiemelten kezeljük a belső intézeti oktatást, amit mind az Intézet és a kutatók 
fejlődése, mind a gyakorlattal és a társtudományokkal való kapcsolattartás szempontjából 
fontosnak ítélünk. A 2006 második féléve óta megújult és eredményesen bővült belső szakmai 
oktatás jól működik. A kutatók érdeklődéssel fogadják a meghívott előadók által nyújtott 
tágabb kitekintést, és egyre aktívabban vesznek részt a programokon. A szakmai programokat 
félévente, értékelő kérdőív segítségével véleményeztetjük kutatóinkkal, emellett további 
előadókra és témákra is kérünk javaslatokat, melyeket a programok szervezésénél tekintetbe 
veszünk. 
 
Az idei év újdonságaként elindult a Hónap témája sorozat, amely átível a jubileumi éven. 
Neves előadók, a téma szakértői, és a kapcsolódó intézeti kutatást végző munkatársak együtt, 
workshopok keretében hónapról-hónapra járnak körül egy-egy fontos és aktuális témát, 
számos dimenzióját megismerve így az adott problémakörnek. 
 
A Hónap Témája 2009-ben két alkalommal került megrendezésre: 
 Októberben Konfliktuskezelés vagy büntetés? címmel zajlott négyalkalmas előadás-

sorozat, (témafelelőse Barabás Tünde volt). 
 Novemberben Társadalomvédelem a büntetőpolitikában/Európai tendenciák címmel 

két előadást hallgathattak meg kutatóink (témafelelős Borbíró Andrea és Vig Dávid 
voltak). 

 
Az Emlékév tiszteletére, a rendezvények és kiadványok sorában 2009 szeptemberében 
jelentettük meg az intézeti fórumokon előadó meghívottak anyagaiból összeállított OKRI 
Szemle című kiadványunk első kötetét. Elképzelésünk szerint a továbbiakban rendszeresen, 
második intézeti kiadványként, kétévente adjuk majd ki az OKRI Szemlét. 
Az idei évben is megtartottuk a szakmai napok jól működő struktúráját. A programokat a 
Kriminológus Iskola, a Jogalkalmazói Fórum, a Társadalomtudományi Műhely, és a 
hónapzáró Szakmai Nap moduljaiba szervezetten rendezzük meg, minden szerdán. 
 
Az Intézet belső továbbképzési rendszerében a tárgyév során az alábbi programok kerültek 
megrendezésre: 
 

I. Kriminológus Iskola 
2009 Előadó neve Előadás címe 

március 4. Kó József SPSS a gyakorlatban I. 
április 1. Kó József SPSS a gyakorlatban II. 

http://www.okri.hu/content/view/199
http://www.okri.hu/content/view/199
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május 6.  Kó József SPSS a gyakorlatban III. 
június 3.  Kó József SPSS a gyakorlatban IV. 

október 28. Kerezsi Klára Két lépés előre, egy hátra: a bűnelkövetői karrierek vizsgálatának 
szükségessége 

november 4. Császi Lajos, Fleck 
Zoltán, Kerezsi Klára 

Közvélemény és kriminálpolitikai populizmus - kerekasztal-
beszélgetés 

 
II. Jogalkalmazói Fórum 

2009 Előadó neve Előadás címe 
január 14. Németh Zsolt Rendőrségi jogalkalmazás gyermek- és fiatalkorú elkövetők ügyeiben 
február 11. Dénes Balázs Ügyvédi taktikák alapjogi ügyekben 
március 11. Kondorosi Ferenc Rendészet és kriminálpolitika 
április 15. Domokos Andrea A magyar büntetőpolitika reformja 

május 13. Krémer András Resztoratív igazságszolgáltatási technikák alkalmazása iskolai erőszak 
ügyekben 

szeptember 23. Fogarasi Attila A Nemzetbiztonsági Hivatal működésének jogi alapjai 
október 14. Görgényi Ilona Konfliktuskezelés vagy büntetés 
november 11. Papp Imre Aktuális kodifikációs kérdések 
december 9. Ihász Sándor A Fővárosi Főügyészség jogalkalmazói gyakorlata 

 
III. Társadalomtudományi Műhely 

2009 Előadó neve Előadás címe 
január 21. Tölgyessy Péter Aktuális politikai elemzés 
február 18. Mayer József Iskolai erőszak-kutatás 

március 18. Polgár András, Diós 
Erzsébet, Bárándy Péter Bankárperek Magyarországon 

április 22. Popper Péter Fiatalkori erőszak és média 
május 20. Kormány Attila A kínai jogrendszer 
szeptember 16. Karácsony Gergely Aktuális politológiai helyzetértékelés 

október 21. Barinkai Zsuzsanna Néhány sikeres családjogi mediáció, de mi áll a mediációs ügyek 
útjában? 

november 18. Borbíró Andrea, Vig Dávid A társadalomvédelmi politika legújabb trendjei Amerikában és 
Európában 

 
IV. Szakmai Nap / belső szakmai előadások 

2009 Előadó neve Előadás címe 
január 28. Antal Szilvia–Nagy László 

Tibor–Solt Ágnes Az életfogytig tartó szabadságvesztés ténykutatása 

február 25. Parti Katalin Kriminológiai elméletek 
március 25. Bárd Petra Bűnügyi célú genetikai adatbankok 
április 8. Solt Ágnes Szegregált telepen élők mentalitásvizsgálata 
április 29. Kiss Anna Kell-e nekünk az Európai Ügyész? 
május 27. Münnich Iván Tranzakció-analízis és antiszociális magatartás 
szeptember 30. Fehér Lenke 60 éves az Európa Tanács - A CDEG tevékenysége 

október 7. Fellegi Borbála, Győrfi 
Éva, Benedek Gabriella 

Bűnmegelőzés és konfliktuskezelés – alternatív módszerek a 
nagybörzsönyiek kezében 

november 25. Gyurkó Szilvia–Virág 
György Média és igazságszolgáltatás 
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VI. Intézeti kiadványok 

 
 

1. Intézeti kötetek és kiadványok 
 
Intézeti kötetek: 
1.) Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 46. OKRI, Budapest, 2009. 
2.) Virág György (szerk.): OKRI Szemle, OKRI, Budapest, 2009. 
 
Az OKRI Emlékévhez kapcsolódóan nemzetközi bemutatkozó intézeti kiadvány kiadását 
tervezzük „NIC Review” címmel. A kötet, a tervek szerint, a nemzetközileg is érdeklődésre 
számot tartó intézeti kutatások rövid beszámolóját jelenteti meg. 
 

2. Intézeti Hírlevél 
 
Intranetes Hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk a kollégákat a könyvtári újdonságokról, 
emellett – kutatóink önálló aktivitásának eredményeként –, több online szakmai folyóiratra is 
felhívjuk a figyelmet. 
Idei újdonságként megjegyzendő, hogy négy „külsős” hírlevél hírtartalmát jelentetjük meg 
aktuális rendszerességgel: belföldi viszonylatban a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési 
Központ (NEBEK), nemzetközi vonatkozásban pedig a Tübingeni Egyetem (szerk. Hans-
Juergen Kerner) ’Criminology Criminal Justice Newsletter <CJ News>’; az European Forum 
for Urban Safety <EFUS>; és az E-Newsletter on the Fight Against Cybercrime <ENAC-
CYBEX> érdekességeit osztjuk meg kutató kollégáinkkal. 
 
 

VII. Kapcsolattartás, tudománynépszerűsítés 
 
1. Az OKRI tevékenységének népszerűsítése érdekében végzett feladatok 

• Az OKRI magyar és angol nyelvű honlapjának folyamatos frissítése 
• A Kriminológiai Tanulmányok 46. számának előkészítése 
• Az OKRI Szemle című jubileumi kiadvány előkészítése 
• Az OKRI 50 CD melléklet összeállítása 
• Szóróanyag készítése az OKRI 50 rendezvényre 
• Az Intézet heti rendszerességgel jelentkező belső hírlevelének szerkesztése 
• Sajtótájékoztatók tartása 
• Kapcsolattartás a sajtóval, egyéni interjúk szervezése 

 
2. Sajtótájékoztatók szervezése: 
1.) 2009. január 27. – Országos Kriminológiai Intézet 

Városi bűnözés: új esélyek a védekezésre 
Könyvbemutató (Barabás Tünde, Irk Ferenc, Windt Szandra) 

2.) 2009. február 19. – Országos Kriminológiai Intézet 
Életfogytig rácsok mögött 
Kutatási eredmények (Antal Szilvia, Bárd Petra, Nagy László Tibor, Solt Ágnes) 

3.) 2009. szeptember 22. – Országos Kriminológiai Intézet 
A kriminológia múltja, jelene és jövője Magyarországon – az OKRI 50 Emlékév 
nyitókonferenciájához kapcsolódó sajtótájékoztató 
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4.) 2009. október 5. – Országos Kriminológiai Intézet 
Gyermekpornográfia az interneten 
Könyvbemutató(Parti Katalin) 

5.) 2009. december 1. – Országos Kriminológiai Intézet 
Kirekesztettek – Az elszigetelt telepeken élő romaközösségek vizsgálata 
Kutatási eredmények (Solt Ágnes) 

 
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. 2009. július 22-én „A mediáció lehetőségei a büntetés-végrehajtás 
során” c. kutatásban, 2009. október 1-jén „A közvetítői eljárás jellemzői az ügyész szemével” 
c. kutatásban ügyészek számára szerveztünk fókuszcsoport megbeszéléseket. 
 
4. Egyéb rendezvények: 
A kutatási tevékenység kereteibe illeszkedő fókuszcsoportos megbeszéléseken túl több fontos 
szakmai rendezvény helyszínéül is szolgált az OKRI a beszámolási időszakban: 

• Az OKRI rendszeresen ad helyet az Ügyészek Lapja kerekasztal beszélgetéseinek 
• A Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója 2009. november 19-én: 

"20 éves a Magyar Kriminológiai Társaság Viktimológiai Szekciója" címmel tartott 
tudományos ülést az Intézetben 

• A Magyar Kriminológiai Társaság több tudományos rendezvényt is tartott az 
Intézetben: 

o 2009. március 5.: „Épített környezet – bűnmegelőzés” (kerekasztal-beszélgetés)  
o 2009. október 8.: „Új törvény a családon belüli erőszak ellen” (kerekasztal-

beszélgetés)  
o 2009.  november 26.: „A közérdekű munka kiszabása és végrehajtása” (kerekasztal-

beszélgetés) 
• A Károli Gáspár Egyetem Büntető-eljárásjogi TDK-ja és az OKRI közös 

szervezésében 2009. december 9-én tudományos diákköri ülés helyszíne volt az OKRI 
 
 

VIII. Honlap 
 
A 2006-ban megújult, korszerűsített honlapot folyamatosan frissítjük. Az adminisztrációs 
felület kezelését, és a folyamatos 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 könyvajánlóban 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 
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keresőszerverek (Google, Yahoo stb.) találati esélyeit; 
• a honlap angol nyelvű változata a külföldi érdeklődők böngészését segíti; 
• az idei eseményekkel induló jubileumi OKRI 50 Emlékév programkínálata, eseményei 

külön is megtalálhatóak a magyar és az angol nyelvű honlapon egyaránt. 
 
A pozitív visszajelzések szerint a honlap informatív és jól használható, az alább látható 
statisztikai adatok évről évre folyamatosan emelkedő, gyakori látogatottságot jeleznek. 
 
 


