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Várkonyi Zsolt Kristóf

Előszó a Szent Adorján 
Millenniumi Emlékév (1019-2019) 
tudományos konferenciasorozat 
konferencia kiadványaihoz

A Büntetés-végrehajtási Szervezet tudományos konferenciasorozatának célja a magyar 
büntetés-végrehajtás történetének – mint a magyar történelem, a jogtudomány és társ-
tudományok szerves részének – tényszerű feltárása, megismertetése. A konferenciák 
tematikájának és témaköreinek előzetes kiválasztásakor mind szélesebb lehetőséget 
kívántunk biztosítani a büntetés-végrehajtási tevékenységhez kapcsolódó tudomány-
területek kapcsolódási pontjainak bemutatására. A konferenciák célja a visszaesés 
csökkentésére irányuló tevékenységeink, a reintegrációs sikerek érdekében alkalmazott 
legjobb gyakorlatok, törvényben meghatározott és önként vállalt feladataink bemutatása 
a szakmai véleményformálók és az érdeklődők számára. 

Tudományos konferenciasorozatunk kapcsolódik Szent Adorján – a büntetés-végre-
hajtás védőszentjének – magyarországi emlékének ápolásához, továbbá a Büntetés-vég-
rehajtási Szervezet napjának szeptember 8-ai eseményeihez, ezeréves múltunk, hazánk 
és szakmánk történetének tényszerű, tudományos alapokon nyugvó bemutatásához.

A 2019. február 12-én „Ezer év hazánk és szakmánk történetében” címmel megtartott 
nyitókonferencia a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, az ELTE Állam- és 
Jogtudományi Kar, valamint a Magyar Börtönügyi Társaság szervezésében valósult 
meg. A konferencia kísérő rendezvényeként háromnapos kiállítás és bemutató előadá-
sok keretében ismerkedhettek meg a látogatók a büntetés-végrehajtási szakterületek 
főbb tevékenységeivel, a Bv. Holding által a fogvatartotti munkáltatás során gyártott 
termékekkel, illetve lehetőség volt a mintazárka, a tiltott tárgyak felkutatásának, a 
kényszerítő eszközök szakszerű használatának megismerésére.

A Börtönügyi Szemle 2019. évi 1. lapszámában lehetőséget kívántunk biztosítani a 
tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett változatainak tanul-
mány formájában való közlésére1.

1 A 2019. április 2-án „A humán tudományok a reintegráció sikeréért” címmel megtartott szegedi 
konferencia előadásinak tanulmányként való megjelenését következő lapszámunk biztosítja.

Börtönügyi Szemle 2019/1.
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A konferenciák helyszíneinek kiválasztásakor figyelemmel voltunk arra is, hogy a 
budapesti helyszínek mellett társrendezői partnereink között szerepeljen a Szegedi 
Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Miskolci Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara, felkért előadóink között pedig a felkért egyetemek 
oktatói és kutatói.

A Szent Adorján Millenniumi Emlékév (1019-2019) Tudományos konferenciasoro-
zatának záró eseménye a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó tanácskozás lesz, 
melynek méltó helyszínt biztosít a Magyar Tudományos Akadémia. 

A konferenciasorozathoz társszervezőként csatlakoznak majd a záró esemény so-
rán az Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) és a Magyar Tudományos Akadémia 
(MTA) kutatói.
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