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Az év folyamán több nagyszabású rendezvény mutatott 
rá a büntetés-végrehajtási szervezetnél folyó tudomá
nyos élet jelentőségére.

A Magyar Kriminológiai Társaság és az ELTE Ál- 
lam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszéke 
szervezésében május 11-én megtartott, „Kontroll és 
jogkövetés" című konferencia egyik szekcióülése a 
büntetés-végrehajtás tevékenységéhez kapcsolódott. 
A workshopon négy előadás hangzott el, a tényleges 
életfogytiglani szabadságvesztés végrehajtása, a bün
tetőpolitika legitimációs kérdései, a fogvatartottak ál
tal rajzolt, festett képek elemzése, illetve a börtönben 
elkövetett önkárosítások és öngyilkosságok pszichés 
háttere témakörében. A szekcióülés alkalmából meg
alakult a Magyar Kriminológiai Társaság Büntetés-végre- 
hajtási Szekciója, amelynek társelnökeivé dr. Kiszely Pál 
bv. dandártábornokot, a Szegedi Fegyház és Börtön 
parancsnokát és dr. Fliegauf Gergely PhD, bv. alezredest, 
az NKE Rendészettudományi Kar Bv. Tanszék főiskolai 
docensét választották.

A Magyar Börtönügyi Társaság, a Miskolci Egyetem Ál- 
lam- és Jogtudományi Kara, valamint a Büntetés-végre- 
hajtás Tudományos Tanácsa közös szakmai konfe
renciáját tartották meg "Új gyakorlatok és kihívások a 
büntetés-végrehajtásban" címmel a Miskolci Egyetemen 
május 15-én. A konferenciát prof. dr. Szabó Miklós, egye
temi tanár, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi 
Karának dékánja nyitotta meg, majd előadások követ
keztek az északkelet-magyarországi régióban található 
büntetés-végrehajtási intézetek (Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén Megyei Bv. Intézet, Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet, 
Heves Megyei Bv. Intézet, Sátoraljaújhelyi Fegyház és 
Börtön, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézet, 
Tiszalöki Országos Bv. Intézet) munkájáról. A tanács
kozás alkalmat teremtett arra, hogy valós képet mutas
son a hazai börtönökben folyó szakmai törekvésekről, és 
rávilágítson arra, hogy a büntetés-végrehajtás tevékeny
sége az elkövetők izolálásán messze túlmutató reszocia- 
lizációs erőfeszítésekkel is párosul.

„Tudományos kutatások és gyakorlati alkalmazásuk a 
büntetés-végrehajtásban" címmel szakmai konferenciát 
rendeztek november 15-én a Szegedi Fegyház és Börtön
ben a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A tanács
kozás megszervezésében a Szegedi Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Kara, a Magyar Börtönügyi Tár

saság, a Kriminológiai Társaság Büntetés-végrehajtási 
Szekciója, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Taná
csa, továbbá a házigazda Szegedi Fegyház és Börtön egy
aránt részt vett. A plenáris ülés első előadását prof. dr. 
Nagy Ferenc, az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának 
tanszékvezető egyetemi tanára tartotta, aki a hosszú tar
tamú szabadságvesztés európai helyzetét és a fogvatar
totti ráták alakulását elemezte. Ezután a hazai börtönök 
önellátási törekvéseiről, a hetvenes évek amerikai 
pönológiai kutatásainak máig ható eredményeiről, illetve 
a tényleges életfogytiglani szabadságvesztésre ítéltek 
büntetés-végrehajtásának legfontosabb tapasztalatairól 
hangzottak el előadások. A rendezvény programja in
tézetlátogatással, illetve a szegedi Fekete Házban meg
rendezett, az elítéltek képzőművészeti alkotásaiból 
összeállított kiállítás megtekintésével folytatódott. 
A délután folyamán három szekcióülést tartottak a 
börtönök önellátása, a börtönpszichológia és a hosszú 
tartamú szabadságvesztés végrehajtása témájában. A 
tanácskozás vezérfonalául választott témák érzékletesen 
mutattak rá a büntetés-végrehajtás két legalapvetőbb 
feladatkörére: a börtönök biztonságának fenntartására 
és a fogvatartottak reintegrációjára.
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A Legfőbb Ügyészség és az 
Ügyészek Országos Egyesülete 
közös szervezésében november 
19-e és 21-e között rendezték meg 
a Kriminálexpo 2012 IT-SEC „Kom
munikáció a biztonságos világért, 
kommunikáció a biztonságos Ma
gyarországért" nemzetközi biztonsá
gi és informatikai, bűnmegelőzési, 
bűnüldözési, igazságszolgáltatási 
konferenciát és szakkiállítást a bu
dapesti Tölösi Péter Konferenciaköz
pontban. A 19. alkalommal meg

rendezett Kriminálexpón a bün- 
tetés-végrehajtási szervezet - a 
hagyományoknak megfelelően - 
önálló konferenciával, illetve kiállítási 
standdal képviseltette magát. Az „Új 
utakon a magyar büntetés-végre- 
hajtás" című szakmai tanácskozást 
november 20-án tartották meg, a 
konferencia levezető elnöke Varga 
Valéria bv. vezérőrnagy, az országos 
parancsnok gazdasági és informa
tikai helyettese volt. A megnyi
tóbeszéd után előadások hangzottak

el a büntetés-végrehajtás moderni
zációs törekvéseiről, ennek kereté
ben a magyar büntetés-végrehaj- 
tási jog változásairól, a börtönök 
kábítószerügyi kihívásairól, a bv. 
nevelés nehézségeiről és fejlesztési 
lehetőségeiről, a folyamatban lévő 
uniós projektekről, valamint a fogva
tartotti munkáltatás eredményeiről.
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