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Prof. Dr. Kerezsi Klára, az MTA doktora, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Karának egyetemi tanára több évtizedes oktatói, kutatói, 

publikációs és tudományszervezői munkásságával a bűnügyi tudományok hazai 

művelőinek sorában kiemelkedő helyet foglal el.  

Kerezsi Klára az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karán „summa cum laude” minősítéssel szerzett állam- és jogtudományi doktori 

végzettséget. Ezt követően a Fővárosi Főügyészségen volt fogalmazó, majd az 

Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa, főmunkatársa, 

főtanácsosa, osztályvezetője és igazgató-helyettese. Tevékeny része volt abban is, 

hogy az Országos Kriminológiai Intézet a legrangosabb társadalomtudományi 

műhelyek sorába emelkedett. Mindezek mellett dolgozott főosztályvezetőként az 

Országgyűlési Biztos Hivatalában.  

1995 óta docensként, majd professzorként több egyetemen oktat.  

A kriminológiai kutatások területén példamutató érzékenységgel sikerült 

összekapcsolnia a gyakorlat követelményeit a tudományos igényességgel, 

empirikus vizsgálatai nemzetközi színvonalúak, eredményei jelentősen 

hozzájárultak a hazai kriminológia továbbfejlesztéséhez és külföldi 

elismertségéhez. Kiemelkedik az alternatív szankciók, a pártfogó felügyelet és a 

helyreállító igazságszolgáltatás területén elért teljesítménye. 

Kerezsi professzor tudományos kutatóként is maradandót alkotott: számos OTKA 

pályázatot nyert és vezetett. Kutatásvezetőként „Az alternatív szankciók 

alkalmazási gyakorlata, a pártfogó szolgálatok működése” címmel egy olyan 
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empirikus kutatássorozatot indított el, amely a későbbi években a hazai pártfogó 

szolgálat átalakulását koncepcionálta és segítette. Egy másik, „Az alternatív 

szankciók költségösszefüggései - gyakorlati számítási modell kidolgozása” című 

empirikus kutatása pedig alapműnek tekinthető. A „Közös felelősségünk: 

bűnmegelőzés és közbiztonság az V. kerületben” című akció-kutatási projektje 

jelentősen hozzájárult a 2000-ben indult, nagyobb volumenű kutatás 

megindításához, amelynek keretében bűnmegelőzési modellek kidolgozására 

került sor. „A helyreállító igazságszolgáltatás lehetőségei a bűnözés kezelésében” 

c. empirikus kutatása a napjainkban egyre népszerűbb attitűdvizsgálatok sorába 

tartozik. Az első hazai nagymintás, áldozattá válási kutatásban témafelelősként 

vett részt. Mindezek mellett figyelemre méltó „A bűnözés ára és a büntető 

igazságszolgáltatás költségei” című kutatása, a "Korrupciós bűncselekmények a 

büntető igazságszolgáltatás tükrében” című OTKA kutatása, valamint „A 

hátrányos helyzetű kistelepülések rendőri ellátottsága” című kutatása. 

A „Veszélyeztetett gyermek a családban” c. értekezésével az állam- és 

jogtudomány kandidátusa, a „Konfrontáció és kiegyezés: a helyreállító 

igazságszolgáltatás szerepe a közpolitikában” c. dolgozattal az állam- és 

jogtudományok habilitált doktora, a „Kontroll vagy támogatás: az alternatív 

szankciók dilemmája” c. munkájával pedig a Magyar Tudományos Akadémia 

doktora fokozatát szerezte meg. 

Oktatásszervezői és tananyagfejlesztői tevékenysége meghatározó: számos 

tankönyv szerzője, társszerzője.  

Kutatási területén; az alternatív szankciók, helyreállító igazságszolgáltatás, 

kisebbség és bűnözés, Kerezsi professzor a hazai tudományos élet elismert 

szereplője. 

Tudományos publikációinak száma megközelíti a kétszázat, ezek sorában számos 

idegen nyelvű tanulmánya a legrangosabb nemzetközi periodikákban kapott 

helyet. A magyarországiak mellett rendszeres előadója európai és tengeren túli 
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tudományos fórumoknak. 2002-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- 

és Jogtudományi Kar Kari Acta szerkesztő bizottsági tagja, 2006 óta a Miskolci 

Jogi Szemle Tanácsadó Testület tagja. Számos kandidátusi értekezés és PhD 

dolgozat bírálatában, illetve habilitációs dolgozat értékelésében vállalt szerepet.   

Professzor asszony kiemelkedő aktivitással vett részt a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karán létesült Rendészettudományi Doktori Iskola 

megalapításában és az eredményes akkreditáció előkészítésében, amely 

tudomány-, rendészet -és rendészettudomány-történeti jelentőségű eredmény. A 

rendészettudomány művelésének legfontosabb szellemi műhelyét immáron négy 

éve vezeti sikerrel.  

Számos szakmai díj birtokosa. A Magyar Kriminológiai Társaság a Vámbéry 

Rusztem Emlékérem II., majd I. fokozatát ítélte számára. Az Emberi Erőforrások 

minisztere a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet adományozott számára,  

legfőbb ügyészi és belügyminiszteri dicséretben részesült, továbbá a Budapest Díj 

kitüntetettje is.  

A Belügyi Tudományos Tanács abban a meggyőződésben nyújtja át a belügyi 

tudományos élet legrangosabb elismerését, a Szabó András-érmet Kerezsi Klára 

professzornak, hogy a rendészeti igazgatás elméleti alapjainak erősítésében a 

jövőben is számít a munkásságára. 

Budapest, 2018. november 30. 

A Belügyi Tudományos Tanács nevében:  
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