
Laudáció  

 

A Vámbéry Rusztem emlékérem átadása alkalmával 

a Vámbéry Rusztem emlékérem I. fokozatának új tulajdonosa Dr. Borbíró Andrea az 

ELTE ÁJK egyetemi adjunktusa, a Magyar Kriminológiai Társaság Elnökségének 

tagja, az Erasmus-Mundus Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC) 

nemzeti képviselője.  

 

Dr. Borbíró Andreáról, az ELTE ÁJK egyetemi docenséről, a Magyar Kriminológiai 

Társaság Elnökségének tagjáról, az Erasmus-Mundus Doctorate in Cultural and Global 

Criminology (DCGC) nemzeti képviselőjéről.  

 

"Andrea Borbíró, lawyer, criminologist" kezdődik a szűkszavú bemutatkozás az elbírálás alatt 

álló MTA Lendület programra beadott pályázat 44. oldalán. "A büntetések objektív és 

percipiált hatásainak vizsgálata" címet viselő pályázat hazai fiatal kriminológusok 

csoportjának invenciózus munkája, amelyben elmélet, gyakorlat, kutatás és fejlesztés egyaránt 

helyet kapott. Ha az előbb említett szűkszavúságot kicsit megoldjuk, rögtön kiderül, hogy 

Borbíró Andrea - bár, életkoránál fogva nem túl hosszú még szakmai pályafutása - jelentős 

szakmai eredményeket tudhat már magáénak.    

Borbíró Andrea 2002-ben szerzett jogi végzettséget az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, 

majd 2006-ban kapott szociológusi diplomát az ELTE Társadalomtudományi Karán, s így 

"hivatalosan" is megjeleníti a kriminológus szakma magas szintű műveléséhez 

elengedhetetlenül szükséges interdiszciplinaritást.   

2011-ben summa cum laude értékeléssel védte meg "Kriminálpolitika és bűnmegelőzés a 

késő-modernitásban" címmel írt doktori értekezését.   

 

Andrea eddigi szakmai pályafutása szorosan összekapcsolódik az ELTE AJK Kriminológia 

Tanszékével, bár több szervezet is profitált már tudásából. Andrea dolgozott az Igazságügyi 

Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottságában is, de "otthona" és szíve-lelke az 

egyetem, pontosabban a kutatás. 

2009 és 2012 között rövid kitérőt tett az Országos Kriminológiai Intézetbe. Hogy ez a 

kapcsolat nem lett hosszabb életű, azt igazán az OKRI bánhatja: korszakos képességű, 

invenciózus fiatal kriminológust veszített az intézet, olyant, aki nemzetközi vizeken is 

segíthette volna a kutatóintézet hajóját.  

S hogy a szakma nem veszítette el e formátumos fiatal szakembert, annak legékesebb 

bizonyítéka, hogy most egy olyan szakmai teljesítményért kaphatja meg a Magyar 

Kriminológiai Társaság Vámbéry Rusztem Érmét, amely mérföldkő a hazai kriminológiában: 

a Kriminológia c. szakkönyv főszerkesztői munkálataiért. Hack Péter szerkesztői bravúrnak 

nevezte a művet, s valóban az. Bár a kötet borítójáról nem derül ki, hogy a 4 szerkesztő között 

mi is volt a tényleges munkamegosztás, de egyik szerkesztőként nyugodt szívvel 

kijelenthetem, hogy ha Andi nem ilyen magabiztos szakmai értékítélettel és aprólékos 

precizitással látja el főszerkesztői feladatát, a kötet nem azt a szakmai teljesítményt mutatná, 

mint amit ma képvisel.  

 



Ez a kötet azonban más szempontból is különleges. Megtestesíti az idősebb generáció 

szakmai örömét is: igazolja, hogy felnőtt az új kriminológus generáció. Olvassák el a kötet 

első részét és megértik mire gondolok. Ennek a nagyreményű generációnak az egyik 

legkiválóbbika Borbíró Andrea, akinek gondolkodását egyetemista kora óta ismerem és 

követem. Ritka érzékenységgel és nagy felkészültséggel nyúl teoretikus kérdésekhez. 

Különösen fontosnak tartom azt az érzékenységet és a problémák iránti fogékonyságot, 

amellyel Andrea a kriminológia etikai/alapjogi dimenzióiban mozog. Ez a kriminológia 

hazai művelésénél különösen fontos, mert ilyen tulajdonságokkal csak kevesen rendelkeznek, 

a gyakorlati kérdések iránt nagyobb fogékonyságot mutató kriminológus szakmában. 

Tudjuk jól, hogy a tudományos rangot nem a mennyiség méri, hanem a gondolatmenetek 

súlya és az invenciózus meglátások minősége. S e téren Andrea egyértelműen kitűnik 

kortársai közül. Szeretem írásainak stílusát: pontos fogalmi meghatározásokra törekszik, 

nem tetszetősen csillogó körülírásokra. Olyan innovatív gondolkodó, akit nem ragad el a 

saját gondolatainak szépsége, hanem józanul képes végiggondolni a problémákat A-tól Z-ig. 

Máig emlékszem azokra a jóízű szakmai beszélgetésekre a 330.-asban, amikor a doktori 

dolgozatának írása közben ventillált, rajtam tesztelte új gondolatait, és hihetetlen invencióval 

volt képes egy-egy problémának a végére járni.   

Magyarul és idegen nyelven egyaránt meggyőzően dolgozza fel a szakirodalmat, és hatásosan 

épít arra, miután szakmailag magáévá tette és logikusan értelmezve  feldolgozta azt. Soha 

nem mond többet, csak amennyit bizonyítani tud. Erre számos példát találunk akár a doktori 

dolgozatában, akár az általa adott kriminálpolitikai elemzéseknél.  

 

Azt, hogy hallatlan munkabírású, talán nem is kell mondanom! Ezt igazolja, hogy 2007-től, 

mind a mai napig az ő tevékenysége fémjelzi az ELTE hozzájárulását a négy európai 

egyetem összefogásában megvalósuló DCGC (Doctorate in Cultural and Global 

Criminology) Erasmus Mundus programhoz, kezdve a témák és kurzusok kitalálásától, az 

együttműködő egyetemek eljárási szabályainak összehangolásán át, a konkrét eljárási 

szabályok megfogalmazásáig, a PhD fokozatszerzésnél.  Szakmaszervezői  kvalitásait a 

Magyar Kriminológiai Társaság titkáraként végzett tevékenysége is jelezte. Andrea nem 

egyszer tett már tanúbizonyságot arról, hogy jó csapatjátékos. Szeret és tud másokkal 

dolgozni úgy, hogy a közös tevékenységben társai jól érzik magukat akkor is, ha egyenrangú 

partnerek vagy tanulni vágyó diákok, fiatalabb kollégák. 

 

Egyetemi oktatóként tudom, hogy sokszor fárasztó az egyetemi óraadás, a dolgozatjavítás, és 

az ezzel járó teendők mókuskereke, de a hallgatói visszajelzések azt igazolják, hogy Andi 

kiválóan teljesít itt is. A "markmyprofessor" honlapon kevés olyan fiatal oktató van, akiről a 

hallgatók annyi és olyan dicsérő jelzőket  írnak, mint Andreáról: "Remek oktató, aki a saját 

szakterületén belül nagyon felkészült, és e mellett színvonalas, összeszedett előadásokat 

szokott tartani."; "Magával ragad a felkészültsége, az intellektusa, az előadókészsége." 

 

Egy laudációnál választani lehet arcképvázlat és pályakép között. Az elsőben az érzelmek, a 

másodikban a tudományosság dominál. Nézzék el nekem, hogy mondandóm inkább az 

arcképvázlat felé húzott, hogy kidomboríthassam Andrea emberi jellemvonásait és 



kifejezhessem abbéli örömömet, hogy a ma átadott Vámbéry Érem egy fiatal kutató 

korszerű és előremutató eredményeit díjazza.  

A Vámbéry Érem formátumos fiatal kriminológushoz került, aki annak ellenére, hogy 

tudományos életpályája kezdetén áll - sporthasonlattal élve, az életpálya a tudomány területén 

"hosszútávfutás" és nem "100 méteres sprint" -, de szakmai eredményei azt mutatják, hogy 

megalapozott tudása a jövőben is a kriminológusi szakmát szolgálja majd.  

Őrizze az érmet büszkeséggel, és segítsen hozzá másokat is a tudományos munka alázatos 

szolgálatához. Ehhez jó egészséget, sok erőt kívánunk neki. 

 

Budapest, 2017. április 27.  

 

Dr. Kerezsi Klára 

a Magyar Kriminológiai Társaság  

elnökségi tagja 


