
ÚTI JELENTÉS 

a 2010. november 25-i, Pozsonyban, megrendezett nemzetközi konferenciáról  

 

A nemzetközi konferencia címe: „OBETE KRIMINALITY – VICTIMS OF CRIME“ volt, és 

2010. november 25-én került megrendezésre a pozsonyi Páneurópai Egyetem és a 

Bécsi Egyetem közös szervezésében. Az egynapos konferencián a szlovák 

partnerintézmény által meghívott szlovákiai előadók mellett a Visegrádi országok és 

Ausztria képviseltette magát.  

A konferencia témája a bűncselekmények áldozataival kapcsolatos kérdéskörök 

áttekintése volt. A megnyitót követően először az áldozatok jogai, kezelése és  

kompenzációja területén tekintették át az előadók az európai és nemzeti szintű 

szabályokat.  Emellett kiemelten foglalkoztak a fiatalkorúak sértetté válásának egyes 

kérdéseivel. 

A konferencia másik nagy témaköre a sértetti statisztika, valamint a sértetté válással, 

látenciával kapcsolatos vizsgálatok ismertetése volt. Ennek kapcsán kiderült, hogy 

nemcsak (és érthető módon) Szlovákiában, hanem a Cseh Köztársaságban is jóval 

kisebb mértékű az áldozattá válás a hivatalos statisztikák szerint, mint 

Magyarországon, miközben a Cseh Köztársaság lakóinak száma közel azonos 

Magyarországéval. A különbözőség okainak vizsgálatára a cseh partnerintézet kutatója, 

és a magyar résztvevők a jövőben közös vizsgálatot terveznek. Az előadások során 

megismerhettük a Szlovákiában nem túl régi tradíciókkal rendelkező áldozat 

vizsgálatok eredményeit, amelyek a hazai kutatások eredményeivel meglehetős 

hasonlóságot mutattak.  E szekcióban került sor a két meghívott magyar résztvevő, dr. 

Barabás  A. Tünde és dr. Windt Szandra előadására. Dr. Windt Szandra a hazai 

statisztika eredményei alapján mutatta be a magyarországi áldozattá válás tendenciáit, 

dr. Barabás A. Tünde pedig a Magyarországon a 80-as évektől folytatott 

áldozatvizsgálatokról, és az OKRI által végzett kutatások eredményeiről számolt be a 

résztvevőknek. 
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A nap harmadik nagy témaköre elsősorban a viktimizáció új jelenségeivel foglalkozott 

(pl. zaklatás), valamint az áldozattá válás speciális körülményeit járta körül (pl. idős 

kor, vagyon elleni cselekmények áldozatai), valamint az áldozatokkal foglalkozó 

szervezetek tevékenységét, ill. speciális programokat mutatott be. 

A nap a hallottak megvitatásával, és összegzésével zárult. Tekintettel arra, hogy a 

konferencián kevés idő jutott arra, hogy mindenki bemutassa kutatási területét, és csak 

rövid ízelítőt kaphattunk a kutatásokból és eredményekből, a jövő év folyamán az 

egyetem angol nyelvű kiadványban teszi közzé a résztvevők előadásainak anyagát. 

A konferencián ismét jó lehetőség nyílt arra, hogy a szomszédos országok kutatóival 

és gyakorlati szakembereivel erősítsük kapcsolatainkat, és jövőbeni közös, nemzetközi 

együttműködéseket alapozzunk meg. 

 

 

DR. BARABÁS A. TÜNDE       DR. WINDT SZANDRA 


