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Fiatalok szakmai konferenciája '85

Az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságának KlSZ-alapszerve- 
zete ötödik alkalommal rendezte meg a büntetésvégrehajtásnál dolgozó fiatalok 
szakmai konferenciáját. A konferenciának ezúttal a Pécsi Janus Pannonius Tu
dományegyetem adott otthont október 24-én és 25-én.

A vendéglátók nevében dr. Szotáczky Mihály egyetemi tanár, rektorhelyet
tes köszöntötte a résztvevőket. Szólt az egyes igazságügyi szervezetek munkájá
nak összefüggéseiről, kiemelve a büntetésvégrehajtási tevékenység fontosságát. 
Megemlítette, hogy az ilyen jellegű rendezvények a joghallgatókat is segítik leen
dő feladataik szélesebb körű megismerésében, illetve abban, hogy áttekintést 
kapjanak a büntetésvégrehajtási munkáról.

Ezután dr. Tari Ferenc bv. alezredes, a büntetésvégrehajtás országos pa
rancsnokának általános helyettese megnyitotta a szakmai konferenciát. Hangsú
lyozta, hogy a büntetésvégrehajtás vezetői nagy jelentőséget tulajdonítanak a 
rendezvénynek, mert arra ösztönzi a fiatalokat, hogy a napi teendőik ellátásán 
túl átfogóbban is elgondolkozzanak a büntetésvégrehajtás előtt álló feladatokról. 
Az ilyen jellegű konferenciák lehetővé teszik a tapasztalatok kicserélését és a kor
szerű munkamódszerek gyorsabb elterjesztését.

A konferencia plenáris üléssel folytatódott, amelyen történeti előadások 
hangzottak el. így például dr. Mezey Barna adjunktus (ELTE Állam- és Jogtudo
mányi Kar) a büntetésvégrehajtás történeti kutatásának jelentőségéről beszélt. 
Kidomborította azt a gondolatot, hogy a magyar büntetésvégrehajtás néhány 
„új” jogintézményének kialakítása előtt a történeti előzmények pontos feltárása 
igencsak segítette volna a gyakorlati megvalósítást. Megállapította, hogy a ma
gyar büntetésvégrehajtás történeti-tudományos elemzése még tág lehetőségeket 
kínál a kutatás számára.

A Rendőrtiszti Főiskolát két előadó képviselte. Illés László a büntetésvégre
hajtás 1945 előtti fejlődését mutatta be kiselőadásában, előtérbe helyezve a mér
földkőként szolgáló fontosabb állomásokat.

Tóth Jenőné viszont a büntetésvégrehajtás felszabadulás utáni történetével 
foglalkozott. Előadásában értékelte az 1979. évi 11. számú törvényerejű rendele
tet, és nagy fontosságot tulajdonított a jogi szabályozás azon szemléletmódjának, 
mely az elítéltek jogait és kötelezettségeit együtt határozza meg.

A történeti tárgyú előadások elhangzása után a szakmai konferencia két 
szekcióban folytatta munkáját. Mayer Károly (Sopronkőhidai Fegyház) volt az I. 
szekció első előadója. Az elítéltek értelmi neveléséről beszélt. A problémát a bűn- 
megelőzés szempontjából is megfogalmazta. Számszerű adatokkal bizonyította 
az értelmi nevelés szükségességét, majd részletesen elemezte a sopronkőhidai 
gyakorlatot.

Kinter Gyuláné (Pálhalmai Börtön és Fogház) a fiatalkorú elítélt nők család
dal kapcsolatos attitűdjéről és annak fejlesztési lehetőségeiről szólt. Előadásában 
elmondta, hogy a csoportjába tartozó fiatalkorú elitéit nők családképe szegényes, 
hiányos, fejletlen. A célirányos nevelőmunka érdekében megvizsgálta a fogvatar-
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tottak családdal kapcsolatos véleményét. A felmérések elvégzése után pedig ti
zenöt előadást tartott a család szerepéről. Végezetül az elítéltek családmintájának 
fejlesztését célzó módszereit ismertette az előadó.

Véghné, dr. Müller Anikó (Pálhalmai Börtön és Fogház) Az elítéltek képe a 
férfi és a női szerepekről címmel tartott izgalmas előadást. Elemezte a hagyomá
nyos és az új női szerepeket, szólt az elítélt nők szerepfelfogásában tettenérhető 
diszharmóniáról. Befejezésül pedig a tapasztalatok gyakorlati felhasználásának 
lehetőségeit, illetve korlátáit ismertette.

Hegedűs Imre (Sopronkőhidai Fegyház) az elsőbűntényes elítéltek nevelésé
vel kapcsolatos gondolatait fejtette ki. Tavaly is ezt a témát járta körül. Vélemé
nye szerint az elsőbűntényes elítéltek számára külön bv. intézetet kellene létesíte
ni, hiszen a nevelési hatások náluk érvényesülhetnének a leginkább. Javaslatot 
tett egy ilyen intézmény főbb működési elveire is.

Végh József (Pálhalmai Börtön és Fogház) az elítéltek viselkedését szabályo
zó értékekről tartott előadást. Szólt a társadalom és a fogvatartottak kapcsolatá
ról. Részletesen elemezte az elítélt szubkultúrát. A vizsgálati eredmények ismer
tetése után pedig kitért a nevelőmunkában való felhasználás különféle lehetősé
geire.

Tódor János (Baracskai Börtön és Fogház) a közveszélyes munkakerülés és a 
tartáselmulasztás vétsége miatt elítéltek reszocializációjáról szólva elemezte a 
kétféle bűncselekmény összefüggéseit, gyakori és szoros szimbiózisát. Beszélt a 
fenti kategóriába tartozó fogvatartottak sajátos nevelési módszereiről is.

A II. szekció ülésén elsőként Gyuris Tamás (Nevelési osztály) tartott elő
adást a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről. Végigkövette a jogintézmény fejlő
dését, majd összehasonlította a jelenlegi és a megelőző korok szervezeti és lét
számviszonyait. Adatai azt bizonyították, hogy a fiatalkorúak pártfogó felügyele
ti rendszerének fejlesztése terén még rengeteg a tennivaló.................................

Dr. Bikádi János (Állampusztai Börtön) a körletek belső életének irányításá
ról szólva a szervezeti egység kialakítását indítványozta, mondván, hogy ez to
vább javíthatja az őrszolgálati és a nevelési feladatok összehangolását.

Sőrés András (Termelési és beruházási osztályba büntetésvégrehajtási válla
latok gazdálkodásában jelentkező ellentmondásokról szólt az új gazdasági szabá
lyozók tükrében.

Dr. Kiss Katalin (Tatabányai Ügyvédi Kamara) sajátos megközelítesben ele
mezte az elítéltek jogi helyzetét. A Sőrés András előadásában is emlegetett ellent
mondást (munkakényszer — hatékonyság, nevelés) a kényszerjelleg oldásával ja
vasolta megszüntetni. ,

Dr. Gábriel János (Somogy Megyei Főügyészség) a feltételes szabadságra vo
natkozóan a Kaposvári Bv. Intézetben szerzett gyakorlati tapasztalatait ismer- 
tette.

Dr. Bodnár Imre adjunktus (Janus Pannonius Tudományegyetem) a Pécsi 
Büntetésvégrehajtási Intézetben szerzett benyomásait mesélte el, majd megemlí
tette, hogy az egyetem néhány diákja vezetésével részt vállal az elítéltek nevelésé
ben — tanácsadás és bizonyos utógondozási feladatok formájában. Tevékenysé
gük az ELTE JTK Kriminológiai Tudományos Diákkörének tevékenységéhez 
hasonlít. Véleménye szerint fontos, hogy a joghallgatók — leendő bírák, ügyé
szek — megismerjék a bv. intézetek belső életét, hogy közvetlen tapasztalatokat 
szerezzenek az elítéltek problémáiról.

Ugyanakkor a büntetésvégrehajtás számára is nagy jelentőségű lehet ez a 
kapcsolattartás. A hallgatók, egyetemi oktatók érdeklődését felkeltve megélén
külhet a büntetésvégrehajtás iránti érdeklődés. Példaként a büntetésvégrehajtási 
joggal kapcsolatos vitákat említette. Ugyanis a bv-jog részleges önállósága csak 
abban az esetben fogadható el, ha a gyakorlat bebizonyítja a kutathatóságot, az
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egyetemi oktatás pedig mint elsajátítható tananyagot magáévá teszi. Ehhez azon
ban a büntetésvégrehajtási intézetek és az egyetemek közötti kapcsolatokat szer
vezettebbé kell tenni.

Az első szekció tapasztalatait Módos Tamás osztályvezető-helyettes (Bünte
tésvégrehajtás Országos Parancsnokság) foglalta össze. A második szekció ülésén 
elhangzottakat pedig dr. Erdősy Emil docens (Janus Pannonius Tudományegye
tem) értékelte.

❖

A szakmai konferencia résztvevői szerint eddig ez volt a legszínvonalasabb 
konferencia. A Janus Pannonius Tudományegyetem vezetése és oktatói a helyisé
gek biztosításán túlmenően személyes részvételükkel is hozzájárultak a rendez
vény sikeréhez. Az előkészítő, szervező munka pedig Zsorda László bv. őrnagyot, 
a Pécsi Bv. Intézet parancsnokát dicséri.

A rendezvényen elhangzott tizenöt, valamint az írásban benyújtott két elő
adás egyaránt azt bizonyítja, hogy a szakmai konferencia már nem a büntetésvég
rehajtás belső ügye, sokkal inkább a büntetésvégrehajtási munka népszerűsítésé
nek eszköze.

Kecskés Tünde

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Kriminológiai Társaság pályázatot írt ki a kriminológia és a büntetőpolitika 
legaktuálisabb kérdéseinek megválaszolására. Az 1986-ban meghirdetésre kerülő pályázat té
mái a következők:

— A bűntettesek személyiségével összefüggő tényezők és a megelőzés viszonyai.
— A büntetőjogi és a társadalmi megelőzés tapasztalatai.
— A gazdasági bűnözés új jelenségei és okai.
— A szabadságvesztés és egyéb büntetési formák szerepe a bűnözés megelőzésében.

A pályázat feltételei:

A pályázaton bárki részt vehet (egyes személyek és alkotó közösségek).
A pályázat jeligés. Zárt borítékban kell a nevet és a címet mellékelni.
A pályázat minimális terjedelme 2 szerzői ív (44 gépelt oldal).
Pályázni csak eddig nem publikált és máshová pályázatként be nem nyújtott művel lehet. 
A pályázat beküldési határideje: 1986. szeptember 30.
Eredményhirdetés: a Társaság 1986. decemberi tudományos ülésén.
A pályaműveket a következő címre kell eljuttatni:

Magyar Kriminológiai Társaság Titkársága 
1053 Budapest, Egyetem tér 1—3.

A szerzőt a pályázatok értékelése után megilleti a publikálás joga.

Pályadíjak: I. díj 7000 Ft
II. díj 5000 Ft 

III. díj 3000 Ft

Határidő után érkezett, továbbá az előírásoktól eltérő formában benyújtott pályázatokat 
nem veszünk figyelembe.
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