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A Belügyi Tudományos Tanács kiváló tudományszervező munkáért járó Szabó 

András-érmet adományoz Várkonyi Zsolt Kristófnak, a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága, Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztály – a 

Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanács elnöki feladatait is ellátó – 

vezetője részére.  

Várkonyi Zsolt Kristóf 1959. december 19-én született Budapesten. A Budapesti 

Kertészeti és Tartósítóipari Egyetemen 1984-ben mérnöki, a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetemen 1987-ben szakközgazdászi diplomát, majd a 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolájában 2014-

ben abszolutóriumot szerzett. Érdeklődését, így tanulmányait is meghatározták a 

reáltudományok. E tudománykör melletti elköteleződése életútját és pályafutását 

is végig kísérte.  

Szakmai karrierje során az üzleti, illetve a közszférában is széleskörű ügyviteli, 

koordinációs és vezetői tapasztalatokra tett szert. A polgári vállalkozásoknál 

szerzett vezetési és szervezési ismereteit hatékonyan hasznosította a köz 

érdekében is, az Országgyűlés Hivatala hivatalvezetőjeként, valamint az 

Országgyűlés Elnöki Kabinet titkárságvezetőjeként pedig huzamosabb időn át 

bizonyította kiemelkedő koordinációs képességét, vezetői kvalitásait a piaci 

szegmens keretein túl is. 

Képességeit hatékonyan tudta hasznosítani és alkalmazni az Állami 

Számvevőszék állományában, ahol szervezetfejlesztési, tervezési és monitoring 

feladatokhoz kapcsolódó tevékenységekben működött közre. Külső ellenőrzések 

alkalmával a pénzügyi szabályszerűség, illetve a belső kontrollok működésének 
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szabályosságát vizsgálta az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás, az 

önkormányzatok gazdálkodása, illetve a költségvetés és zárszámadás 

ellenőrzésekor. Szakértőként számos stratégiai elemzést készített és bírált el, és 

hozzájárult több szakmai és szakpolitikai koncepció kidolgozásához, 

megvalósításához. 

Megszerzett tapasztalatait és ismereteit aggregált módon, hatékonyan hasznosítja 

a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság munkatársaként. A Stratégiai, 

Elemzési és Tervezési Főosztály vezetőjeként átfogó és széleskörű szakirányítói 

és analitikai feladatokat koordinál, illetve segíti a büntetés-végrehajtási 

tudományos tevékenységben elmélyülni kívánó munkatársakat és külsős 

kutatókat.  

Folyamatosan törekedett megszerzett tudásának és tapasztalatainak átadására. 

2009-2011. között a Rendőrtiszti Főiskola Vezetéselméleti Tanszékének 

meghívott oktatójaként nappali tagozatos hallgatók, valamint posztgraduális 

képzésben részt vevők számára oktatott korszerű vezetéstudományi ismereteket. 

Oktatói tevékenységét pro- és interaktív tudományszervezéssel egészítette ki, így 

többek között hozzájárult az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Had- 

és Rendészettudományi Szekció rendezvénysorozat sikeres lebonyolításához, 

valamint szervezője és mentora volt az intézmény „Best Practice Management” 

klubjának is. Tudományos tevékenysége a rendvédelem szakterületét is 

gazdagította: a büntetés-végrehajtási szervezet főosztályvezetőjeként több, a 

szervezet tudományos és kutatói életéhez kapcsolódó konferenciát és 

multilaterális beszélgetést szervezett, és szerkesztőként számos tudományos és 

szakmai folyóiratot, kiadványt gondoz. 

Munkabírását, elkötelezettségét bizonyítja, hogy szerteágazó és komplex vezetői, 

kutatásigazgatási és tudományszervezői feladatai mellett olyan projektekből is 

kivette részét, amelyek a szervezet stratégiai céljainak részét képezik, így többek 

között közreműködött a büntetés-végrehajtás meghatározó funkcionális egysége 
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sikerre vitelében, valamint a szervezet védőszentje, Szent Adorján emlékéül 

szolgáló rendezvénysorozat eredményes lebonyolításában is. 

Munkáját évtizedek óta a lojalitás, a megbízhatóság, a kiváló problémamegoldó 

képesség, a kollegialitás és a jó kommunikációs képesség jellemzi. Nagy 

gyakorlattal rendelkezik a kormányzati, valamint a gazdasági, szakmai és 

társadalmi kapcsolatok építésében és azok erősítésében, az operatív tervezésben, 

szervezésben és gyakorlati megvalósításban. 

Az irányítása óta a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsát a 

proaktivitás és szabályozottság jellemzi. Rendszerszemlélete nagymértékben 

hozzájárul a Büntetés-végrehajtási Szervezet – szakmai és kutatói érdekek 

figyelembevételével megvalósuló – kutathatóságához.  

A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományszervező munkáért járó Szabó 

András-érem adományozásával Várkonyi Zsolt Kristóf a Belügyi Tudományos 

Tanács és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa céljainak 

érdekében kifejtett tudományszervező tevékenységét ismeri el. 

Személyében méltó birtokosa lesz az elismerésnek, amely a jelen eredményein 

felül egy élet munkájának gyümölcseiről is megemlékezik. 

 

Budapest, 2021. november 26. 
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