
TÁJÉKOZTATÓ

Az Országos Kriminológiai 
és Kriminalisztikai Intézet 
25 éves tevékenységéről

Az intézet létesítése, feladatainak meghatározása

A Magyar Forradalmi Munkás—Paraszt Kormány a 2004/1960. (I. 6.) számú 
határozatával rendelte el az Országos Kriminalisztikai Intézet felállítását, amely 
1971 óta Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet (OKKrI) elnevezés
sel működik.

Az alapító kormányhatározat szerint „az intézet feladatkörébe tartozik a bű
nözés megelőzésére, hatékonyabb üldözésére alkalmas módszerek kidolgozása, 
kipróbálása és általánosítása, oktatási és dokumentációs anyagok kidolgozása, 
publikálása, a bel- és külföldi szakirodalom nyilvántartása, az utóbbinak magyar 
nyelvű publikációjáról való gondoskodás”. A határozat azt is kimondja, hogy 
„az intézet feladatkörébe tartozó kérdések vizsgálatához a Kormánynak aláren
delt bármely állami szervtől vagy bíróságoktól adatokat kérhet, amelyeket azok 
szolgáltatni kötelesek”.

A Kormány a felügyeletet a Magyar Népköztársaság legfőbb ügyészére ru
házta, és az igazgató mellett tanácsadó szervként a Legfőbb Ügyészség, az Igaz
ságügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia 
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara képvise
lőiből álló Tudományos Tanácsot rendelt felállítani. A Tudományos Tanács ál
landó meghívott tagja az MSZMP KB közigazgatási és adminisztratív osztálya 
képviselője is. A Tudományos Tanácsban a főhatóságokat az illetékes miniszter- 
helyettesek (helyettesek), a Magyar Tudományos Akadémiát az Állam- és Jogtu
dományi Intézet igazgatója, a budapesti egyetemet az Állam- és Jogtudományi 
Kar Bűnügyi Tudományok Intézete igazgatója képviseli. A Tudományos Tanács 
elnöke a legfőbb ügyész.

A Tudományos Tanács ilyen összetétele egyrészt biztosította a tudományos 
kutatási programok célszerű és a gyakorlat igényeit is szem előtt tartó kialakítá
sát, koordinálását, másrészt a kutatási eredmények megfelelő gyakorlati haszno
sítását is. Ennek megfelelően a Tudományos Tanács rendkívül fontos szerepet 
töltött és tölt be az intézet tudományos tevékenysége kialakításában, segítésében, 
működése zavartalanságának biztosításában.

Az intézet működésének alapelvei

Az intézet létesítése jelentős lépés volt a bűnügyi tudományok, különösen a 
kriminalisztika és kriminológia fejlődésében. Az intézet létesítése idején ugyanis 
a bűnügyi tudományok jelentőségét és szerepét illetően új szemlélet volt kiala
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kulóban. Ennek gyökere abban a mind határozottabb formát öltő felismerésben 
volt található, hogy egyrészt a bűnözés elleni sikeres küzdelem a bűnüldözés ha
tékonyságának növelése mellett a bűnözés megelőzését is igényli, másrészt, hogy 
mindez pedig elképzelhetetlen tudományos megalapozottság, a tudomány ered
ményének fokozódó gyakorlati hasznosítása nélkül. Nyilvánvalóvá vált, hogy en
nek érdekében széles körű és nagy mélységű tudományos kutatások szükségesek, 
mindenekelőtt a bűnözés tanulmányozása, a bűnözés (a bűncselekmények) okai
nak és feltételeinek megismerése, a megelőzési lehetőségek és módszerek feltárá
sa és kidolgozása, valamint a bűnüldözési és bizonyítási módszerek fejlesztése, 
általában a bűnözés elleni küzdelem hatékonyságának fokozása céljából. Vagyis 
a kriminológia és a kriminalisztika tudományának gyors fejlesztése, ennek kere
tében a kutatások megindítása került napirendre. Az is nyilvánvaló volt, hogy ez 
a feladat inkább egy önálló kutatóintézet keretei között valósítható meg. Ilyen 
előzmények vezettek az OKKrI létesítéséhez.

Az intézet — megalakulásától kezdve — törekedett az említett igényeknek 
hiánytalanul megfelelni. Azt a nézetet képviselte, hogy létezik szocialista krimi
nológia, amely önálló tudomány és amelynek az a feladata, hogy tanulmányozza 
a szocialista viszonyok között létező bűnözés jelentőségét, tárja fel annak tör
vényszerűségét, dolgozza ki a csökkentésére, megelőzésére alkalmas módszere
ket. Ehhez kapcsolódott az a felismerés, hogy akkor teljesíthetjük sikeresen fel
adatainkat, ha kriminológiai kutatásainknál a szocialista viszonyokból indulunk 
ki. Ez közelebbről azt jelentette, hogy a bűnözéssel nem általában kell foglalkoz
nunk, hanem a társadalmi fejlődés adott szakaszában, a szocializmus hazai viszo
nyai között létező bűnözést kell tanulmányoznunk és azokat a lehetőségeket fel
tárnunk, amelyek e viszonyok által meghatározott keretekben alkalmasak a bű
nözés megelőzésére, csökkentésére.

E felfogásból két további tétel is következett. Az egyik: elsősorban ténykuta- 
tásokat kell végezni, mert az biztosítja a társadalmi valóságnak, illetve azoknak a 
körülményeknek a megismerését, amelyek az adott fejlődési szakasz bűnözésére 
jellemzőek, továbbá, mert így az empíria, ezen keresztül az indukció fokozott je
lentőséghez jut az elméleti kérdések megoldásában, a szocialista kriminológia el
méletének fejlesztésében. A ténykutatások elsőbbségénél arra is tekintettel vol
tunk, hogy minden országnak — még az azonos társadalmi rendszerűeknek is — 
olyan sajátosságai vannak, amelyek speciális és csak az arra az országra jellemző 
hatást gyakorolnak a bűnözésre.

A másik: a ténykutatásoknak elsősorban a bűnözés és annak okai legáltalá
nosabb szintje, azaz a társadalmi vonatkozású jelenségei feltárására kell irányul
niuk, mivel a szocializmus viszonyai között kialakultak — ha még nem is minden 
tekintetben — azok az objektív feltételek, amelyek felhasználásával a bűnözés 
társadalmi okai és feltételei megszüntethetők, ezáltal a bűnözés részben megelőz
hető és csökkenthető, vagyis a megelőzés lehetőségei ebben a körben eleve ked
vezőbbek. Továbbá figyelemmel voltunk arra a szocialista felfogásra is, amely az 
ember (az egyén) személyiségének kialakulása, tudatának formálódása szem
pontjából a társadalmi környezet döntő hatását, meghatározó jellegét hangsú
lyozza. Mindez természetesen nem jelentette azt, hogy a bűnözés egyéni, szemé
lyi vonatkozásait a kutatások során figyelmen kívül hagytuk volna, csupán arról 
volt szó, hogy a ténykutatásoknál a társadalmi oldal kapott általában el
sőbbséget.

A személyiséghez kapcsolódó bűnözési okokat és feltételeket már azért sem 
hagyhattuk ki a kutatási körből, mert ezek ismerete nélkül nem tárható fel a bű
nözővé válás folyamata, a bűncselekmény mechanizmusa, és így nem csupán ha
tékony megelőzést nem lehet kiépíteni, de a bűnüldözési feladatokat sem lehet 
megfelelően segíteni, különösen azokat, amelyek a büntető eljárás keretében az
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ügy értékeléséhez szükséges személyi körülmények, a motívumok feltárásában, a 
felelősségre vonás módjának, a büntetések, az intézkedések nemének és mértéké
nek megválasztásában, illetve a büntetésvégrehajtás során a célszerű, a nagyobb 
hatékonyságot biztosító nevelési módszerek alkalmazásában jelentkeznek.

A személyiséghez kapcsolódó bűnözési okok és feltételek még egy szem
pontból jelentősek. A szocialista felfogás szerint a személyiség kialakulását a tár
sadalmi körülmények, a társadalmi (makro és mikro) környezet döntően megha
tározza, befolyásolja. Ennek megfelelően egyrészt a személyiségi oldalról vissza 
tudunk következtetni a társadalmi hatásra, másrészt ennek alapján arra is, hogy 
milyen társadalmi körülményeket kell semlegesíteni, illetve újakat kialakítani, 
hogy a személyiség negatív jellemzői megszűnjenek, illetve azok helyett pozitívak 
jelentkezzenek.

A ténykutatások elsődlegessége nem jelentette azt, hogy az elméleti kutatá
sokat, a bel- és külföldi szakirodalom feldolgozását elhanyagoltuk volna és ezek 
nem kaptak volna helyet kutatási programunkban. Ellenkezőleg. Kezdettől fogva 
elméleti kutatásokat is folytattunk és erőfeszítéseket tettünk e szakirodalom (ha
zai-külföldi, szocialista-polgári) rendszeres feldolgozására, kritikai elemzésére, 
ismertetésére.

Az is nyilvánvalónak mutatkozott, hogy az intézet csak akkor tud kellő haté
konysággal feladatának megfelelni, ha egyfelől a kutatások komplexitására tö
rekszik, másfelől a kutatások végrehajtásában nem csupán saját kutatásaira tá
maszkodik. Ezért kezdettől fogva törekedett olyan kutatási formák kialakítására, 
amelyek lehetővé tették külső erők, állami és társadalmi szervek, egyetemek, illet
ve dolgozóik közreműködését. Ennek megfelelően pl. a kutatómunkában ismé
telten közreműködtek a rendőri, ügyészi és bírósági szervek is. Ezek a kutatási 
formák lehetővé tették, hogy a tényadatok sokaságát viszonylag rövid idő alatt 
összegyűjthessük, a kutatás intenzitását nagymértékben fokozhassuk és az általá
nosításokhoz a megfelelő alapot biztosíthassuk. Ez a módszer az említettek mel
lett azzal az előnnyel is járt, hogy a kutatásban részt vevő szervek és személyek 
felismerték a kriminológia jelentőségét, munkájukban mindinkább tért hódított a 
kriminológiai szemlélet, s végül kedvező légkör alakult ki a kutatási megállapítá
sok gyakorlati alkalmazása szempontjából.

Az említetteknek megfelelően a lehetőségek keretei között egyrészt komplex 
kutatások végrehajtására törekedtünk, másrészt az interdiszciplinaritás szüksé
gességét tartottuk szem előtt. Az a nézet vezetett bennünket, hogy a bűnözés je
lenségei, törvényszerűségei akkor tárhatók fel, ismerhetők meg megfelelően, ha 
minél sokoldalúbban vizsgáljuk a jelenséget, s e vizsgálódásban minden olyan tu
domány helyet kap, amely a bűnözéssel valamilyen szempontból foglalkozik. En
nek érdekében külső kutatókat, szakembereket (orvosokat, pszichológusokat, pe
dagógusokat stb.) is bevontunk a kutatásainkba.

A komplexitásra törekvés együtt járt azzal, hogy a kutatások során különbö
ző módszereket, illetve több módszert együttesen alkalmaztunk.

Ezek az elvek és szempontok lényegében a kriminalisztikai kutatásainkra is 
vonatkoztak, bár e tekintetben előnyösebb feltételek között alakíthattuk ki kuta
tási programunkat, amennyiben bizonyos előzmények már léteztek, a kutatási bá
zis adott volt, a bűnüldöző és igazságügyi szervek közreműködési készsége ked
vezőbb volt és a kutatók is közelebb álltak a témakörhöz.

Kezdettől fogva egyik alapvető szempontunk volt, hogy a kutatások megál
lapításainak sokirányú felhasználását, gyakorlati hasznosítását biztosítsuk. Ezért 
arra törekedtünk, hogy olyan formákat és módszereket alakítsunk ki, amelyek a 
legszélesebb körben teszik lehetővé a kutatási tapasztalatok megismerését és fel- 
használását.
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Az említett elvek és szempontok alapvetően határozzák meg az intézet 25 
éves kutatási tevékenységét, s olyan keretet biztosítottak, amelyek lehetővé tették 
az intézet működésének fokozatos fejlesztését, tevékenységének kiszélesítését, el
mélyítését, a megszabott feladatok eredményes teljesítését.

A kriminológiai kutatások

A kriminológiai kutatások művelése elé kezdettől fogva az elméleti és gya
korlati igényeket egyaránt kielégítő tudományos tevékenység folytatását tűztük 
célul és következetesen arra törekedtünk, hogy a kutatások összhangban legye
nek az általános politikai, jogpolitikai, a büntetőpolitikai, továbbá a gyakorlati 
bűnüldözési és bűnmegelőzési, valamint a kodifikációs követelményekkel.

Az elmúlt negyedszázad alatt mintegy 200 kriminológiai kutatást végeztünk 
el, vagy van folyamatban. Ez jól tükrözi az intézet erőfeszítéseit, megterhelését, 
de egyben jelzi a kutatások iránti fokozott igényeket is, amelyek ebben az idő
szakban főként a bűnüldöző és igazságügyi szervek részéről jelentkeztek. Ezek az 
igények természetesen lényegesen befolyásolták a témaválasztást, valamint az 
empirikus és az elméleti kutatások közötti arányokat is.

Eddigi kutatási programunkban helyet kaptak az elméleti kutatások (köztük 
jelentős alapkutatások), a nemzetközi összehasonlító kutatások, a vagyon, illető
leg a népgazdaság elleni, az erőszakos, a nemi erkölcs elleni, a korrupciós, a gon
datlan, a közlekedési, továbbá a gyermek-, a fiatal- és fiatal felnőttkori bűnözés
sel, a visszaesők, a nők bűnözésével kapcsolatos témák. Ezenkívül szerepeltek 
kriminálpszichológiai és egyéb olyan témák is, amelyek a bűnözés és a krimino
lógia szempontjából jelentősek voltak.

1. A kutatási programban kiemelt helyet kapott a bűnözés alakulására meg
határozó jelentőséggel bíró vagyon elleni bűnözés. Ebben a témakörben az elmúlt 
negyed század alatt a kutatások sajátos profilt mutató három fajtája alakult ki: a 
bűnüldöző és igazságügyi szervek közreműködésével végzett kutatások, a külön
böző ágazati, főleg a gazdasági minisztériumokkal közös kutatások és végül az 
intézeti keretekben végzett kutatások.

A bűnüldöző és igazságügyi szervek (Belügyminisztérium, Legfőbb Ügyész
ség, Igazságügyi Minisztérium, Legfelsőbb Bíróság) közreműködésével végzett 
kutatások főként a társadalmi tulajdon elleni bűnözés jelenségeinek tanulmányo
zására irányultak. A kutatásnak ez a módja mindenképpen hasznosnak bizonyult 
és a további kutatások szilárd alapjait teremtette meg.

Az ágazati minisztériumokkal közös vizsgálatok a kriminológiai kutatások 
egy új formáját jelentették, amelynek sem nálunk, sem külföldön nem volt előz
ménye. Ezért azokat idehaza és külföldön egyaránt érdeklődéssel kísérték, és pél
dánkat több szocialista országban (pl. Bulgária, Csehszlovákia) követték is. A kö
zös kutatások legfontosabb eredménye volt, hogy a minisztériumok felismerték: 
a kriminológiai kutatások közvetlenül hasznosíthatóak. Erre figyelemmel külön
böző intézkedéseket is tettek a kutatási megállapítások gyakorlati hasznosítására.

A vagyon elleni bűnözés témakörében az intézeti keretben végzett kutatá
sokra olyan esetekben került sor, amikor bonyolultabb kérdések vagy speciális 
témák vizsgálata vált szükségessé, vagy a vizsgálatok speciális, illetve komplex 
módszerek igénybevételét indokolták. Emellett az intézet maga végezte a kutatá
sokat a személyek javai, illetve a népgazdaság elleni bűnözés területén is.

2. Az erőszakos jellegű bűnözés kezdettől fogva kiemelt jelentőséget kapott 
kutatási programunkban. A témakörön belül is elsőbbséget kaptak az élet elleni 
bűncselekmények. Az emberölések mellett széles körű komplex kutatásokat vé
geztünk az erőszakos szexuális, illetve általában a szexuális bűnözés témaköré
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ben, továbbá a garázdaság, a súlyos testi sértés, a rablás és a hivatalos személy 
elleni bűncselekmény-kategóriákban.

3. Kutatásaink körében jelentős helyet kapott a gondatlan bűnözés. Vizsgá
latra került a gondatlan bűnözés kategóriájába tartozó csaknem valamennyi bűn
cselekményfajta (üzemi baleset, háztartási baleset, tűzesetek, vadászati balesetek, 
gondatlan emberölés, gondatlan súlyos testi sértés, rongálás, hanyag kezelés 
stb.). Kutattuk a gondatlan bűnözés általános jellemzőit, törvényszerűségeit, 
struktúráját és dinamikáját, a megelőzés lehetőségeit.

4. Az intézet kiemelt kutatási témaként kezelte a lényegében a gondatlan 
bűnözés körébe tartozó közlekedési bűnözést. Az e témakörben végzett kutatá
saink felölelték a közlekedési kriminalitás fontos részterületei mellett a bűncse
lekmény-kategória egészének problematikáját is. Az elvégzett kutatások megala
pozták a közlekedési kriminológiát.

5. Kutatási programunkban az említett főbb bűncselekmény-kategóriák 
mellett lényegében valamennyi más bűncselekmény-fajta is szerepelt. Ennek 
megfelelően tárgyi (bűncselekményi) oldalról a bűnözés egésze kriminológiai 
vizsgálatra került az elmúlt negyedszázad alatt.

6. A bűnözés jelenségeinek tárgyi (bűncselekményi) oldalról történő vizsgá
lata mellett kezdettől fogva az alanyi (elkövetői) oldal vizsgálatának is kiemelt je
lentőséget tulajdonítottunk és ezért a különböző bűnelkövetői kategóriákra kiter
jedő széles körű és nagy mélységű kutatásokat végeztünk. Ezek között elsősorban 
a fiatalkorúak bűnözését kell megemlíteni. Ebben a témakörben lefolytatott kuta
tások kiterjedtek a fiatal felnőttek (18—24 évesek) bűnözésésre és az ún. „gyer
mekbűnözésre” is, mivel lényegében azonos problémakörről van szó. A fiatalko
rúak bűnözése vizsgálatánál igyekeztünk a kérdéskör egészét átfogni. Ezért inter
diszciplináris jellegű komplex kutatásokat végeztünk az intézeti keretekben önál
lóan, az érdekelt intézményekkel közösen, valamint külföldi (csehszlovák, len
gyel, kanadai) intézetekkel koordináltan.

7. A visszaesők bűnözése meghatározó jelentőségű témája a kriminológiá
nak. Ezért a visszaesők bűnözésének kutatása, a visszaesésre vezető okok feltárá
sa, a visszaesőkkel szemben alkalmazott büntetések hatékonyságának elemzése, a 
megelőzés helyzetének vizsgálata és mindezek alapján tett különböző intézkedé
sek lényegesen befolyásolhatják a bűnözés helyzetének, struktúrájának és jellegé
nek (minőségének) alakulását. Ez okból az intézet megalakulásától kezdve a visz- 
szaesők bűnözése témakörében folyamatos, egymásraépülő, interdiszciplináris 
jellegű komplex kutatásokat folytattunk és folytatunk a visszaesők bűnözése 
szinte teljes témáját átfogóan. E kutatásokban jelentős mértékben támaszkod
tunk az Országos BV Parancsnokság közreműködésére és segítségére. Enélkül a 
kutatásaink aligha érhettek volna el megfelelő eredményeket.

8. A nők bűnözése mind nagyobb figyelemmel kísért része a bűnözésnek. 
Ezért az intézet — nemzetközi viszonylatban is az elsők között — széles körű, 
több szakaszos komplex kutatást folytatott le ebben a témakörben, amely ideha
za és külföldön egyaránt nagy érdeklődést váltott ki.

9. Kutatási programunkban a kriminálpszichológiai kutatások is jelentős sze
rephez jutottak, részben önálló jelleggel, részben egyéb kutatások részeként. Ki
emelkedőnek tartjuk azokat a személyiségvizsgálatokat, amelyeket az emberölés, 
az erőszakos közösülés, a közlekedési balesetokozás miatt elítéltek, továbbá a fia
talkorú, a fiatal felnőttkorú elkövetők, valamint a visszaesők és a női bűnözők 
körében végeztünk. Nem kevésbé figyelemre méltó az agresszivitás problémájá
nak kutatása, az ennek keretében végzett kísérleti vizsgálat. Ezek a kutatások, il
letve eredményeik hozzájárultak a hazai kriminálpszichológia alapjainak leraká
sához, e tudományág fejlesztéséhez.
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10. Kutatási programunkban jelentős helyet kaptak a nemzetközi összeha
sonlító kutatások. Ennek a programnak keretében a bűnözés általános helyzete, a 
terjedelem és struktúra alakulása, az azokban jelentkező tendenciák megállapítá
sa érdekében a világ 20 országának bűnözési adatait részletesen, számos más or
szág adatait pedig az elérhető keretben elemeztük és értékeltük. Ezenkívül egyes 
témák szerint is végeztünk nemzetközi összehasonlítást. Ilyen témák voltak a 
„gyermekbűnözés”, a nők bűnözése, az élet elleni, a vagyon elleni bűnözés, a 
gondatlan, a korrupciós és a visszaeső bűnözés, valamint az alkoholizmus és a 
bűnözés. Ezek a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok amellett, hogy az adatok 
óriási mennyiségét biztosították a kutatáshoz, nagymértékben hozzájárultak a ha
zai kriminalitás elemzése során tett megállapítások verifikálásához, a magyaror
szági bűnözés helyzetének valós értékeléséhez.

11. A negyedszázad alatt lefolytatott sok irányú kutatás lehetőséget biztosí
tott az elméleti kérdések tisztázásához, az elméletfejlesztéshez, de a kifejezetten 
elméleti kutatások megszervezéséhez is. Az elméleti kutatások keretében foglal
koztunk a bűnözés oksági kérdéseivel, az ezzel kapcsolatos szocialista és polgári 
elméletekkel, nézetekkel, a megelőzés, a büntetőpolitika, az előrejelzés (a prog
nosztika) kérdéseivel, a genetika, a deviáció, a szociális tanulás és az agresszió 
problémáival, a viktimológiával, az alkoholizmus bűnözésre gyakorolt hatásai
val, a szabadságvesztés-büntetés problémáival, a bűnözés társadalmi, gazdasági, 
politikai, morális következményeivel, a gondatlan bűnözés problémáival, a bűnö
zés területi jellemzőivel és más fontos elméleti kérdésekkel.

12. A különböző kutatási főirányok, illetve az intézet kriminológiai kutató- 
tevékenységének áttekintése nem lenne teljes a Kormány Tudománypolitikai Bi
zottsága által kezdeményezett „Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex vizsgá
lata” című tárcaközi kutatási főirány keretében végzett tevékenységünk külön 
említése nélkül. Ez az ötéves komplex kutatási program, amely 1980-ban indult, 
a különböző társadalmi devianciákkal (alkoholizmus, öngyilkosság, bűnözés, 
nem organikus eredetű mentális zavarok, fiatalkori beilleszkedési problémák 
stb.) foglalkozik. A főirány keretében a „Bűnözés” c. alirány kutatási bázisa és 
koordinátora az intézet. E kutatások alapvető célja olyan alternatív javaslatok ki
dolgozása, a kormányzati szervek döntéseinek, határozatainak olyan tudomá
nyos megalapozása, amelyek a bűnözés megelőzése, a különböző társadalmi de
vianciák korlátozása, megszüntetése érdekében szükséges intézkedések kidolgo
zását segítik elő, azok hatékonyságának növelését szolgálják.

A kriminalisztikai kutatások

A kriminológiai kutatások mellett az intézet másik fontos feladata volt a kri
minalisztika művelése. Intézeti kereteinkben a kutatások a kriminalisztika három 
fő területét: a krimináltaktikát, a nyomozási módszertant és a krimináltechnikát 
egyaránt felölelték.

A krimináltaktikai jellegű kutatások elsősorban az eljárásjogi (nyomozási) in
tézményekkel, nyomozási cselekményekkel foglalkoztak, amelyek a nyomozás 
során a bizonyítékokat eredményezik és így alapvetően meghatározzák a büntető 
eljárás eredményességét (pl. helyszíni szemle, szakértői vélemény, írásbeli bizo
nyítékforrások, kihallgatási taktika stb.).

A módszertani jellegű kutatásoka nyomozás általános metodikai kérdéseivel 
és az egyes bűncselekményfajták nyomozási módszertanával egyaránt foglalkoz
tak és általában nemcsak egy-egy bűncselekményfajta nyomozási gyakorlatát ele
mezték, hanem azonos jellegű bűncselekményfajták nagyobb csoportját vették 
komplex vizsgálat alá (pl. vagyon elleni bűncselekmények, erőszakos jellegű

47



bűncselekmények stb.). A módszertani kutatások keretében ismételten foglalkoz
tunk a bűncselekményeket közvetlenül lehetővé tevő okok és körülmények felderíté
se gyakorlatának elemzésével és az ehhez kapcsolódó szignalizációs tevékenység 
értékelésével, továbbá a büntető eljárásjogi, valamint a nyomozás törvényessége 
feletti ügyészi felügyeleti problémákkal is.

A krimináltechnikai kutatások keretében kiemelten az írásvizsgálattal, az ira
tok technikai, vegyi vizsgálatával, a röntgenvizsgálatokkal, az utóbbi években a 
mikroméretű anyagmaradványok különböző problémáival (textilmaradványok, 
gépkocsilakk-szilánkok fajta, csoport, illetve egyedi azonosítási módszerei, talaj
maradványok stb.) foglalkoztunk. A krimináltechnikai kutatások keretében ter
mészetesen számos egyéb téma is szerepelt, amelyek kutatásáról különböző pub
likációinkban adtunk ismertetést.

A kutatások hasznosítása

A tudományos kutatások végső célja a gyakorlat szolgálata, segítése, átalakí
tása. Ezért az intézet a kutatások gyakorlati hasznosítására — kezdettől fogva — 
több formát és módszert alkalmazott.

Kutatásaink eredményeinek közvetlen hasznosítására leginkább a javaslatok 
formája szolgált. Az elmúlt huszonöt év során több száz részletesen indokolt ja
vaslatot tett az intézet az illetékes szervekhez a bűnözés megelőzésére irányuló 
intézkedések kidolgozására, illetve átfogó rendszerének kialakítására, a büntető
jogi, büntető eljárásjogi, nyomozástaktikai és módszertani, krimináltechnikai, 
büntetésvégrehajtási kérdések rendezésére, új jogintézmények bevezetésére, a 
bűnügyi statisztikai rendszer átalakítására és fejlesztésére, különböző szervezeti 
kérdésekre, általában a bűnözés elleni küzdelem hatékonyabb formáinak, eszkö
zeinek kialakítására.

A kutatási tapasztalatok és eredmények hasznosítását az is lehetővé tette, 
hogy az elmúlt huszonöt évben folyó kodifikációs, illetve jogi reformmunkában 
részt vehettünk, javaslatainkat közvetlenül előterjeszthettük, egyes jogintézmé
nyek, eljárások kialakításánál kutatási megállapításainkra támaszkodhattunk.

A közvetlen hasznosítás egyik bevált formájának bizonyult az intézeti „Tájé
koztató" rendszere. Az elmúlt negyedszázad alatt 25 Tájékoztató, 14 kriminoló
giai különkiadvány, 3 bibliográfiai anyagot tartalmazó összeállítás jelent meg. 
Ezeket a központi és megyei bűnüldöző és igazságügyi szervek, az érdekelt mi
nisztériumok, egyetemek és a különböző kutatóintézetek kapták meg.

Kezdettől fogva törekedtünk a kutatások elméleti, szakirodalmi hasznosításá
ra, a minél szélesebb körű publikálásra, ezáltal a kriminológia és a kriminaliszti
ka tudományának fejlesztésére. Legjelentősebb publikációink a monográfiák. Ez 
ideig 11 kötet jelent meg (1 angol és orosz nyelven is). Ezenkívül 12 kézikönyv 
került közzétételre. Több könyvnek (külföldön megjelentnek is) társszerzőiként 
szerepeltek kutatóink, továbbá egyetemi, főiskolai jegyzetek elkészítésében is 
közreműködtek. A „Kriminológiai és kriminalisztikai tanulmányok” című tanul
mánykötetünknek eddig 22 száma jelent meg 186, több íves terjedelmű tanul
mánnyal. A fentieken felül kutatóinktól több mint 600 tanulmány és cikk jelent 
meg a hazai folyóiratokban, valamint a különböző tanulmánykötetekben, 50 pe
dig a külföldi szaklapokban.

A kutatások elméleti és gyakorlati hasznosítását szolgálták az intézetben és 
azon kívül (a fővárosban és vidéken) szervezett tudományos ankétok, vitaülések, 
előadások, más szervek által rendezett ankétokon, konferenciákon, való közre
működés, előadás, korreferátum. Ilyen tevékenységünk közel ezer esetet ölel fel.
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A hazai és külföldi kapcsolatok

Az intézet — megalakulása óta — sokoldalú kapcsolatok kiépítésére, elmé
lyítésére törekedett a hazai gyakorlati és tudományos szervekkel, intézetekkel, in
tézményekkel. A legszorosabb kapcsolatok természetesen a Legfőbb Ügyészség
gel és az intézet Tudományos Tanácsában képviselt más szervekkel alakultak ki. 
E szervek nemcsak segítették az intézet kutatásait, hanem azok eredményeinek fő 
hasznosítói voltak.

Az elmúlt 25 évben intézetünknek fokozatosan rendkívül széles körű nemzet
közi kapcsolatai alakultak ki a szocialista és más országok tudományos intézetei
vel, egyetemeivel, kutatóival. Tagjai vagyunk több nemzetközi tudományos társa
ságnak és szoros kapcsolatban vagyunk az ENSZ különböző szerveivel.

Az OKKrI és a BV szervek közötti kapcsolatok

Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet és az IM Büntetésvég
rehajtás Országos Parancsnoksága között kezdettől fogva jó, egyre mélyülő és 
kölcsönösen hasznos együttműködés alakult ki. A Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnoksága azon kevés szervek közé tartozott, amely felismerte az intézet 
kutatásai nyomán keletkező eredmények gyakorlati hasznosításának lehetőségeit 
és ezért a maga részéről is kész volt az együttműködés kiépítésére, fokozatos fej
lesztésére. Ez az együttműködés nemcsak abban nyilvánult meg, hogy lehetősé
get kaptunk a különböző vizsgálatok elvégzésére, hanem abban is, hogy a bünte
tésvégrehajtás szervei, dolgozói aktívan közreműködtek az egyes kutatások lebo
nyolításában, a szükséges adatszolgáltatások, elemzések és értékelések elvégzésé
ben is.

Alig két évvel az intézet megalakulása után már kialakultak a kutatási kap
csolatok. A kutatás 200 visszaeső bűnelkövető vizsgálatával indult el, amely ún. 
bevezető jellegű kutatás volt (1962). Ezt a kutatást kiterjesztettük további 800 sú
lyos visszaesőre, s így lényegében 1000 visszaeső bűnözőt vettünk vizsgálat alá 
(1963 — 1964). Ez a kutatási sokaság 1500 főre kiegészítve a későbbiek alapja volt 
a további kutatásoknak, így a visszaeső bűnözők utógondozására (1965—1966), a 
bűnöző életmód kialakítására (1967), a vagyon elleni visszaeső bűnözésre (1971), 
a visszaesés intenzitására (1973) irányuló vizsgálatoknak. Ebben a körben folytak 
a büntetésvégrehajtás egyéb kérdéseit felölelő kutatások. Vizsgálatra került sor a 
visszaeső bűnözők helyzetének a felmérésére a fokozatos büntetésvégrehajtási 
rendszerben (1969), továbbá a szigorított őrizet intézményének alkalmazása, va
lamint az ezen intézkedés hatálya alá került elítéltek vonatkozásában 
(1975—1979). Vizsgáltuk a bűnöző életmóddal felhagyott többszörös visszaesők 
reszocializálásának a körülményeit (1974). Kutatási téma volt az alkoholizmus 
szerepének tisztázása a visszaeső bűnözők körében (1977). Összehasonlító vizsgá
lat folyt a visszaeső bűnözés nemzetközi szintű alakulásának tárgyában a krimi- 
nálstatisztikai adatok feldolgozása alapján (1978). Végül a többszörös visszaesők 
társadalmi rétegződésének, bűnözővé válásának szociológiai hátterére irányuló 
kutatást is végeztünk (1979).

Külön is meg kell említeni azokat a kutatásokat, amelyeket a női bűnözés 
körében — nemzetközi viszonylatban is az elsők között — végeztünk, és amely
nek során különböző büntetésvégrehajtási intézményekben a női bűnözők köré
ben sokirányú kriminológiai és kriminálpszichológiai vizsgálatra került sor.

Mindezekhez a vizsgálatokhoz a büntetésvégrehajtási intézmények parancs
nokai és támogatásukkal elsősorban a nevelő tisztek nélkülözhetetlen segítséget 
nyújtottak.
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Az ily módon lefolytatott kutatások olyan eredmények elérését biztosították, 
amelyek felhasználásra kerültek az új Btk-ban a visszaesés fogalmának újszerű 
szabályozásában és a büntetés végrehajtást érintő egyéb jogi rendelkezésekben, 
amellett, hogy a büntetésvégrehajtás terén új szemlélet kialakulásához is hozzájá
rultak.

Külön is ki kell emelni és hangsúlyozni a büntetésvégrehajtás szerveinek je
lentős hozzájárulását a Kormány Tudománypolitikai Bizottsága által kezdemé
nyezett „A társadalmi beilleszkedési zavarok komplex vizsgálata’ c. tárcaközi 
kutatási főirány keretében végzett kutatásokhoz. Az Országos Kriminológiai és 
Kriminalisztikai Intézet és az IM BV Országos Parancsnoksága előzetes egyezte
tés és szerződéses megállapodás alapján meghatározta a kutatás során elvégzen
dő feladatokat, a kutatási eredmények hasznosításának módját.

E kutatási program keretében a különböző társadalmi devianciák körében a 
bűnözés is jelentős teret kapott. A bűnözés egész kérdéskomplexuma vizsgálatá
hoz nélkülözhetetlen volt a büntetésüket töltő elítéltek többirányú (pl. pszicholó
giai, szociológiai stb.) vizsgálata. Az ehhez szükséges feltételeket a büntetésvégre
hajtás szervei nemcsak biztosították, hanem a szükséges vizsgálat lebonyolításá
nak döntő részét is magukra vállalták. így sikerült olyan empirikus kutatási ada
tokhoz jutni, amelyek nemcsak az említett kutatási program keretében hasznosít
hatók, hanem a további sokirányú kutatás bázisai lehetnek, és a további longitu
dinális vizsgálatok lehetőségeit is megteremtették. Az említett vizsgálatok jelen
tőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ilyen vizsgálatok (terjedelemben és minő
ségben) ugyanis csak néhány országban történtek és így a közösen végzett kutatá
sok nemcsak idehaza, hanem külföldön is különleges figyelmet keltettek.

Az előzőekre is tekintettel azt kell megállapítani, hogy az Országos Krimino
lógiai és Kriminalisztikai Intézet és az IM BV Országos Parancsnoksága helye
sen ismerte fel az együttműködésből származó kölcsönös előnyöket és ennek 
alapján jó munkakapcsolatokat alakított ki az elmúlt negyedszázad során. Ezek
re példaként említhető a megfelelő információcsere (belső kiadványok, könyvtár 
stb.), a konzultációk, véleményezések (pl. a nevelési koncepció megvitatása stb.), 
előadások a bv. továbbképzési programjában, a publikáció biztosítása egymás ki
adványaiban, közös fellépés a tudományos fórumokon (Kriminológiai Társaság, 
Pszichológiai Társaság), a közös kutatások stb. megfelelő alapot látszik biztosíta
ni a jövőre nézve is.

A bűnözés utóbbi években végbemenő változása és ennek nyomán jelentke
ző kihívás, amelyre megfelelő és kellő hatékony módon válaszolni kell és amely 
nem marad hatás nélkül a büntetésvégrehajtás szerveire sem, új feladatokat je
lent. Ezért olyan közép- és hosszú távú közös kutatási programok kidolgozását 
látjuk szükségesnek, amelyek képesek a büntetésvégrehajtásnak, mint a bűnözés 
elleni küzdelem egyik fontos elemének hatékonyságát nemcsak megőrizni, ha
nem fokozni is.

A 25 éves tevékenységünkről adott ismertetés, elemzés és értékelés szükség
szerűen csak vázlatos lehet. Ennek ellenére úgy véljük, sikerült kellő betekintést 
nyújtanunk sokirányú tevékenységünkre.

Véleményünk szerint intézetünk az elmúlt negyedszázad alatt eleget tett az 
alapító kormányhatározatban előírt feladatainak. Jelentős számú és a bűnözés 
megelőzésében gyakorlatilag is hasznosítható kriminológiai, továbbá a bűnözés 
hatékonyabb üldözését szolgáló krimináltaktikai és módszertani, illetve kriminál- 
technikai kutatást végzett, oktatási és dokumentációs anyagokat készített, össze
gyűjtötte a bel- és külföldi szakirodalmat, nagy szakkönyvtárat hozott létre, gon
doskodott a külföldi művek folyamatos lefordításáról és megismertetéséről, vé
gül széles körű publikációs tevékenységet fejtett ki.
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Az intézet az elmúlt 25 év során alkotó műhellyé vált, amely egyrészt krimi
nológiai kutatásaival iskolát teremtett, másrészt tudósokat nevelt. Kutatói közül 
ugyanis tíz szerzett kandidátusi, egy pedig doktori fokozatot.

Az intézeti kutatások eredményességét és színvonalát az is jelzi, hogy a 
Nemzetközi Kriminológiai Társaság 1983. évi (bécsi) világkongresszusán az azó
ta elhunyt dr. Vermes Miklós önálló csoportvezetőt, legfőbb ügyészségi főtaná
csost Hermann Mannheim díjban részesítette, a Magyar Kriminológiai Társaság 
pedig 1985-ben az intézet igazgatóját az első ízben kiadásra került Vámbéry 
Rusztem Emlékérem I. fokozatával tüntette ki.

A 25 év alatt végzett sok irányú kutatótevékenységünk, az ennek alapján el
ért eredmények megfelelő alapot látszanak biztosítani ahhoz, hogy a következő 
időszakban is hiánytalanul eleget tegyünk az alapító kormányhatározatban meg
szabott feladatainknak, szolgáljuk a kriminológia és a kriminalisztika tudomá
nyának fejlesztését, a bűnözés elleni hatékonyabb küzdelem megvalósulását.

Dr. Gödöny József
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