
A Magyar Vöröskereszt és az Igazságügyi Minisztérium között az együttmű
ködési kísérlet értékes tapasztalatokkal és eredményekkel zárult. Ez a sikeres év 
arra ösztönzött minket, hogy a feladatok közös megoldását kiterjesszük az ország 
valamennyi bv. intézetére és a megyei bíróságok mellett működő hivatásos párt
fogói csoportokra.

Ennek érdekében a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségének elnöke és 
az Igazságügyi Minisztérium államtitkára 1986. szeptember 23-án ünnepélyes ke
retek között együttműködési megállapodást írt alá.

Másnap, szeptember 24-én országos értekezletet tartottunk, amelyen részt 
vettek a megyei vöröskeresztes titkárok, a bv. intézetek parancsnokai, a megyei 
bíróságok elnökhelyettesei, valamint a büntetésvégrehajtás bírói. Az értekezlet 
célja az volt, hogy előkészítse az együttműködés egész országra történő kiterjesz
tését és a személyes ismerkedés révén megkönnyítse a közös munka kialakítását. 
A megállapodás szövegét e helyütt közöljük. (Lásd 16—17. oldal.)
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EGYÜTTM ŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, 
amely létrejött a Magyar Vöröskereszt 
ős az Igazságügyi Minisztérium között

I.

A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége és az Igazságügyi Minisztérium szüksé
gesnek látja az együttműködés javítását, fejlesztését -  abból a felismerésből kiindulva, 
hogy a büntetésvégrehajtási intézetekben fogvatartottak szabadulás utáni társadalmi beil
leszkedésének segítése közös feladat.

Az 1985. március 1-jétől 1986. február 28-ig tartó, két megyében lefolytatott modellkí
sérlet eredményei és tapasztalatai alapján közös érdekünk, hogy szervezettebb legyen az 
együttműködés és az egész országra kiterjedően jó munkakapcsolat alakuljon ki a bünte
tésvégrehajtási intézetek, a bíróságok, a hivatásos pártfogók, valamint a Magyar Vöröske
reszt Országos Végrehajtó Bizottsága és területi vezetőségei között.

Az együttműködési megállapodás célja az egységes elvek alapján működő, összehan
golt tevékenység kialakítása a szabaduló elítéltek társadalmi beilleszkedésének hatéko
nyabb elősegítésére, az újabb bűnelkövetés megelőzésére.

Az együttműködés formái

1. A Magyar Vöröskereszt:
a) a valóságos szükségletekhez igazodva szociális munkájának keretében segíti a tör

vénnyel összeütköző állampolgárok társadalmi beilleszkedését.
b) a bíróságokkal, a hivatásos pártfogói hálózattal együttműködve, szakmai segítsé- 

gükkel részt vesz a társadalmi pártfogói hálózat bővítésében, a szabadultak társadalmi beil- 
leszkedését segítő, helyes társadalmi szemlélet kialakításában;

c) önkéntes aktivistái mozgósításával segíti a fogvatartottak családi környezetének 
megismerését, fokozott figyelmet fordít a családi kapcsolatok megőrzésére, a szabadun
kat, különösen a fiatalokat visszafogadó családok felkészítésére;

d) munkahelyi, lakóhelyi, intézményi vezetőségei, alapszervezetei és aktivistái előse
gítik a szabad életbe visszatérők munkába állását, egészségügyi, szociális, kulturális hely
zetük javítását;

e) segíti a kóros személyiségszerkezetű, szenvedélybeteg, idős, csökkent munkaké
pességű szabadulók utógondozását;

f) a büntetésvégrehajtási intézetek nevelési programjához igazodva, területi szerveze
tei által részt vállal a szabadságvesztés-büntetésüket töltő elítéltek nevelésében, a fogvatar
tottak összetételének és személyiségállapotának megfelelő ismeretterjesztő és propaganda- 
munka megvalósításában, a különböző káros szenvedélyek elleni küzdelemben. E tevé
kenységet elsősorban intézeten kívüli szakemberek biztosításával, elsősegély-nyújtási be- 
tegápolási, baleset-megelőzési, háztartási, csecsemőgondozási tanfolyamok, illetve az 
önálló életvezetéshez nélkülözhetetlen (munkajogi, család- és szociálpolitikai) ismeretek
ből aktuális tájékoztatás szervezésével támogatja;

g) munkáját — a büntetésvégrehajtási intézeteken belül — az elítéltek differenciált 
csoportjaihoz igazodva végzi. Tevékenységét elsősorban a fiatal felnőttkorúak, a nők és a 
feltételes szabadságra bocsátható elítéltek körére koncentrálja.

2. Az Igazságügyi Minisztérium és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága:
a) igényli és ösztönzi a Magyar Vöröskeresztnek e társadalmi probléma megoldásá

ban való részt vállalását, szociális törekvéseit;
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b) szoros munkakapcsolatot alakit ki a Magyar Vöröskereszt vezető testületéivel és 
mozgósítja szervezeteit a közös operatív feladatok tervezésére és végrehajtására;

c) a büntetésvégrehajtási intézetek parancsnokai és a bírósági elnökök kijelölik kép
viselőiket az együttműködés megvalósítására;

d) az együttműködés során minden szükséges információt és tájékoztatást megad a 
Vöröskereszt vezetőségeinek, aktivistáinak;

e) biztosítja a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága és a büntetésvégrehajtá
si intézetek parancsnokai útján az intézetekbe érkező vöröskereszt-képviselők és -aktivis
ták munkájának feltételeit;

f) szervezi és összefogja a büntetésvégrehajtás során kialakított vöröskeresztes prog
ramokat;

g) az Igazságügyi Minisztérium a Bírósági Főosztály útján támogatja és felügyeli a 
megyei bíróságokon működő bv-bíráknak és hivatásos pártfogóknak az együttműködési 
megállapodás végrehajtása során végzett tevékenységét.

II.
Az együttműködő felek közös feladata

a) Megbízottaik rendszeresen egyeztetik, kidolgozzák a mindenkori valóságos szük
ségletekhez igazodó éves, konkrét feladatokat. A tapasztalatokat összegzik és ismertetik 
vezető testületeikkel;

b) A kölcsönös tájékoztatás és az egységes cselekvés érdekében időnként közös ta
nácskozást rendeznek. Az aktivisták felkészítéséhez, ismereteik bővítéséhez és szemléletük 
formálásához szakmai képzést, továbbképzést szerveznek, írásos anyagokat biztosítanak;

c) Közös módszertani és ismeretterjesztő kiadványokat jelentetnek meg. Pályázato
kat hirdetnek;

d) Az együttműködés tartalmát érintő testületi ülésekre, rendezvényekre biztosítják a 
képviseletet;

e) A Magyar Vöröskereszt és az Igazságügyi Minisztérium, illetve a Büntetésvégrehaj
tás Országos Parancsnoksága sajtójában kölcsönösen közzéteszik az aktuális híreket, in
formációkat.

Záradék

A Magyar Vöröskereszt Országos Végrehajtó Bizottsága és az Igazságügyi Minisztérium:
a) Az egész országra kiterjedően saját területén gondoskodik az együttműködés vég

rehajtásáról.
b) A megállapodást nyilvánosságra hozza. Megjelenteti a Magyar Vöröskereszt a 

Mozgalmi Értesítőben, az Igazságügyi Minisztérium a Jogpolitikában, a Büntetésvégrehaj
tás Országos Parancsnoksága a Módszertani füzetekben.

c) Az együttműködés megvalósításának szervezésére, felügyeletére a Magyar Vörös- 
kereszt az egészségvédelmi és szociális osztályt, az Igazságügyi Minisztérium a Bírósági 
Főosztályt és a Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnokságát jelöli ki.

d) A megállapodás végrehajtásának tapasztalatait, az együttműködés eredményeit, 
meghatározott időszakonként közösen értékelik.

Budapest, 1986. szeptember 23.

Dr. Borics Gyula s. k. 
államtitkár

Dr. Hantos János s. k. 
MVKOVB elnök


