Kedves Kollégák! Tisztelt Kriminológia Társaság
A laudáció „veszélyes” műfaj. Kötelező elemei: a kitüntetett személy érdemeit
általánosságban összefoglaló, illetve a méltató személyt pozicionáló elemei révén olykor
„nekrológ tervezetté” vagy „jelentéssé” válik.
Inzelt Éva Veronika esetében viszont ettől biztosan nem kell tartanunk, mert bárki is
luadálná a kitüntetettet, a szakmai önéletrajzából két dolgot bizonyosan megállapítana: a jelölt
elképesztően fiatal ahhoz, hogy ilyen színes és gazdag életútja legyen. Márpedig ezt tényként
kell kezelnünk.
Inzelt Évát – az egyetemi közéletben való aktív részvétele folytán – a jelenlévőknek
aligha kell bemutatnom, szakmai hitelességét pedig nem kell bizonygatnom. A pályafutásáról
való számadásom minden bizonnyal nem is lehet teljes körű; az ebből felvillantott életképek
csupán a főbb állomások kiemelésére szorítkozhatnak. Szakmai értelemben vett fiatal felnőtt
kora és felnőtté válása az ELTE AJK falai között zajlott és nem csupán a Magyar
Kriminológiai Társaság tagsága előtt nyitott könyv. 2008-ban itt szerzett diplomát, majd
szakmai karrierjét a Kriminológia tanszék kebelén belül, nappali tagozatos PHD hallgatóként
szintúgy itt folytatta. 2015-ben summa cum laude doktori fokozatot szerzett az állam- és
jogtudományok területén majd az egyetemi tanársegédséget adjunktusi fokozatra „cserélte”.
Az ELTE-hez való erős kötődése, az egyetemmel minden szálon összefonódó munkája
ellenére azonban gyakorta „kirepült” a biztonságos tudományos fészekből. 2009 májusában
vendéghallgató, majd 2010-szeptember 15-étől vendégkutató volt az ENSZ Európai
Bűnmegelőzési és Bűnözéskontroll Intézetében, 2011 őszén vendégkutató és vendégelőadó az
az Amszterdami Egyetem Jogi Karán, 2016 július 1-től résztvevő kutató a
Belügyminisztérium által támogatott Belső Biztonsági Alap „nemzetközi jellegű szervezett
bűnözés nyomozásának kutatása információáramlási szempontból” c projektjében. Szakértői
tevékenységet végez 2008-tól a Belügyminisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsában,
2010-től külső szakértő a Transparency International magyarországi intézetében.
Az ELTE Kriminológiai Tanszékén történő, a szakkriminológiai képzésre is kiterjedő
magyar nyelvű, valamint az angol nyelvű Erasmus Kurzuson végzett oktatói tevékenysége
mellett, 2009-2010-ben koordinátorként működött közre a kriminológia mesterképzés
akkreditációs programjában, 2013-től a Bibó István Szakkolégium Büntető Tudományok
műhelyében műhelyvezető, illetve a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában mediátor
tréner.
Fel sem lehet sorolni, hogy mindemellett hány nemzetközi konferencián volt
Magyarországot képviselő előadó vagy meghívott előadó. Helsinki, Belgrád, Portó, Bilbao,
Amszterdam, Vilnius, Liege, Ljubjana, Prága, Münster, Freiiburg, Canterbury, New Orleans,
Washington D.C. San Fransisco, mindazon állomások, ahol a legkülönbözőbb kontextusokban
tartott – többnyire idegen nyelven – a korrupció és a szervezett bűnözés kérdéseit boncolgató
véleményformáló előadásokat, öregbítve ezzel az egyetem és a Magyar Kriminológiai
Társaság hírnevét.

Példamutató, soha nem lankadó szorgalmát, vállalt feladatainak és munkájának
színvonalas végzését 2012-ben a belügyminiszter Miniszteri elismerő oklevéllel, az ELTE
AJK pedig 2016-ban Ezüst Eötvös Emlékéremmel jutalmazta.
Az elisméreket mindig szerényen vette tudomásul, és rendszerint még az ünneplésre
sem hagyott időt magának. Ha nem oktatott, akkor kutatott, mediátorkodott – és nem utolsó
sorban – írt. Nyitott szellemiségű társadalomtudósként megannyi publikációban tett közzé
alapos, elemző, empirikus kutatásokon alapuló, meggyőző érvelést a „velünk élő” korrupció
szükségszerüsége és kivédhetősége tárgykörében. Dolgozatait más kutatók is gyakran
hivatkozzák, a hallgatók pedig hasznos segédanyagot találnak bennük szakdolgozataikhoz,
vizsgákra való felkészülésükhöz.
Inzelt Éva Veronikát azonban egy körülmény számunkra méginkább értékessé teszi. A
választott, kriminológusi pályafutása nem csupán a tanulásban és a tanításban merült ki A
Magyar Kriminológiai Társaságban végzett önkéntes munkájával és szerepvállalásával a
legnehezebb időszakokban is aktívan támogatta a Társaság színvonalas szakmai munkájának
folyamatosságát, az Európai Kriminológia Társaságban végzett tevékenységével pedig
jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország ennek a szervezetnek vezető
állama legyen.
Inzelt Éva 2009. október 1-jétől a tavalyi év végéig titkári funkciót töltött be a Magyar
Kriminológiai Társaságban. A tagok és vezető tisztségviselők kezdettől fogva építhettek
támogatására, szervező készségére, odaadó szorgalmára, precíz, pontos, körültekintő
munkavégzésére. Évánál nem létezett „rossz időpont”, kései óra, ha a Társaság ügyeiről volt
szó; bárki, bármikor kereshette és segítséget kapott tőle. Ez már önmagában is kivételes
jellemre vall, ami méltó az elismerésre.
Éva azonban motorja is volt ennek a Társaságnak. Kezdeményezőkészségének,
szervezői aktivitásának a Társaság rendezvényei, szakmai konferenciái, vándorgyűlései
örökre megőrzik a lenyomatát, azt pedig főtitkárként is felelősséggel állítom, hogy a
rendezvényeinkhez a részéről hozzáadott innováció nélkül sokkal kevésbé lettünk volna
sikeresek. A habitusát jellemző szakmai sokrétűségével, dinamizmusával, a jószándékú
elkötelezettséggel párosuló, a lehetetlent nem ismerő kitartásával, következetességével a
Magyar Kriminológia Társaság eljövendő titkárai számára is magasra tette a mércét.
Tudományos eredményeihez, a Capo di Tutti i Capi kamarakórusban elért művészeti
sikereihez, az oktatói szakmai pályafutásához, a Magyar Kriminológiai Társaság gratulál, a
maga választotta,tiszteletre méltó küldetéséhez sok sikert kíván!
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