
I ENSZ-konferencia Budapesten

M . P. Mvunga professzor a bűnmegelőzésről

Világszerte nő a bűnözés. Az okozott kár szinte felmérhetetlen. Tizenkét 
ország több mint félszáz jogi, bűnügyi, büntetésvégrehajtási szakembere tanács
kozott — június 4— 8. között—  Budapesten a bűnözés elleni küzdelemről, aján
lásokat dolgozva ki az ENSZ által jövőre összehívandó —  sorrendben VII. —  
bűnmegelőzési kongresszus számára.

A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa nevében dr. Markója Imre 
igazságügy-miniszter köszöntötte az ENSZ szakértők nemzetközi tanácskozását. 
Beszédében a legsúlyosabb gondokat okozó, szervezett és szigorú intézkedéseket 
követelő negatív társadalmi jelenségek közé sorolta a bűnözést, amellyel —  Ma
gyarországon is —  szembe kell nézni.

__Az elmúlt négy évtizedben sokat tettünk a bűnözés visszaszorítása érde
kében. Erőfeszítéseink eredményeképp sikerült megakadályoznunk a bűnözés 
nagyarányú növekedését, valamint a terrorizmus, a kabitoszer-kereskedelem, a 
szervezett bűnöző alvilág kialakulását. Megelégedésre azonban nincs okunk. 
A statisztikai adatok szerint hazánk
ban a bűnözés mértéke 1960 és 1978 
között lényegesen nem változott, átla
gosan 125— 130 ezer közvádas bűn- 
cselekmény vált ismertté évente. Sajná
latos módon ez a szám egyre emelke
dik. 1983-ban mintegy 150 ezer bűn
eset jutott a hatóságok tudomására.

A bűnözés elleni hatékonyabb fel
lépéshez az eddiginél alaposabban kell 
elemezni a bűnelkövetést előidéző, il
letve kiváltó okokat. De a legnagyobb 
probléma —  hangsúlyozta a minisz
ter —  manapság éppen az, hogy az 
okok feltárása után nem történnek át
gondolt és határozott intézkedések 
ezek megszüntetéséért.

Az ötnapos tanácskozás során az 
ENSZ-szakértők egy csoportja felkeres
te a Fiatalkorúak Börtönét és Fogházát.
A vendégeket Nagy Tibor bv. vezérőr
nagy, a büntetésvégrehajtás országos 
parancsnoka és dr. László Jenő, az 
Igazságügyi Minisztérium Törvényelő
készítő Főosztályának vezetője fo
gadta. Az intézet életéről, tevékenysé
géről Vincze Tamás bv. ezredes tájé-
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A kongresszus záróülésén részt vett Letícia R. Shahani, az ENSZ főtitkárhelyettese is

koztatta a magas rangú vendégeket, akik aztán megtekintették a munkahelyeket, 
az elhelyezési körleteket, az iskolát, a könyvtárat, a pszichológiai laboratóriumot, 
valamint a felújított múzeumot, amely átfogó képet ad az elmúlt húsz esztendő 
fejlődéséről. A látogatás a központi kórházban fejeződött be, ahol dr. Káplár 
Zoltán orvos, bv. alezredes ismertette a gyógyító munka helyi tapasztalatait.

A budapesti konferencián elnöklő M. P. Mvunga, a zambiai jogi egyetem 
professzora így összegezte a tököli látogatás során szerzett benyomásokat:

A kongresszus megnyitója
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—  A büntetésvégrehajtási intézeteknek nagy jelentőségük van a bűnözés 
elleni küzdelemben. Azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon nagy gondot, 
figyelmet fordítanak a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésére, oktatására. Vala
mennyiük számára biztosítják az általános iskola elvégzését, sokféle szemléltető
eszközzel könnyítve a tananyag elsajátítását. Csak felső fokon lehet szólni az 
oktatáshoz kapcsolódó könyvtárról, folyóirat- és zeneteremről, a pszichológiai 
laboratóriumról, az intézeti rádió- és televízió-stúdióról, a különböző sportlétesít
ményekről, amelyek együttesen komplex oktatási centrumot képeznek.

A fiatalkorúak foglalkoztatásának módszerei és formái valamennyiünkben 
osztatlan elismerést váltottak ki. Csodálkozva láttuk és hallottuk, hegy milliós 
példányszámban megjelenő hetilapokat fűznek össze, amelyek ha nem jelennek 
meg pontosan, a megadott időben, jelentős bonyodalmat okoznak a lakossag széles 
körében.

Dicséret, elismerés illeti az intézet, a polgári üzemek vezetőit, hogy ilyen 
felelősségteljes feladattal merték megbízni a fiatalkorú bűnelkövetőket. Úgy vé
lem —  folytatta a professzor — , hogy az itt dolgozó elítéltek átérzik munkájuk 
felelősségét, és ez jó  irányba fejleszti kötelességérzetüket.

A világhírű Csepel Autógyárral való szoros, tartós kapcsolat lehetővé teszi, 
hogy nagyüzemi körülmények között dolgozzanak a fiatalkorú elítéltek. Szakmat 
tanulva olyan tudást, gyakorlatot szereznek itt, amely megkönnyíti a társada
lomba való beilleszkedésüket. Örömmel hallottuk, hogy a hivatásos pártfogók 
mellett egyre több helyen alakul ki a társadalmi pártfegók hálózata. A C tej el 
Autógyár nemcsak alkalmazza a büntetésüket letöltő fiatalokat, hanem erkölcsi
leg, anyagilag sem hagyja őket magukra. Szállást ad nekik, óvja őket az újabb 
bűncselekmény elkövetésétől: törődik velük.

Dr. Markója Imre miniszter a konferenciát megnyitó beszédében utalt arra, 
hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogi karának kriminológiai tarezéte 
nagy segítséget nyújt a bűnözést előidéző okok feltérképezésében. A joghallgatók 
szakdolgozatait a büntetésvégrehajtás nevelőtisztjei felhasználhatják munkájuk 
eredményesebbé tételéhez. Majd leszögezi a világszerte nagy gondot okozó bűnözés 
visszaszorítása nemcsak a bűnüldöző, büntető szervek feladata. A bűnelköveté
seket eredményesen csakis társadalmi összefogással lehet megfékezni.

M. P. Mvunga professzor zárszavában megjegyzi: Magyarorszag sokat tett 
ennek érdekében.

Zimmermann Béla
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