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Rutkai Kata

 „Vonzások és választások” című konferencia
 a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából

„Vonzások és választások” címmel tartott szakmai konferenciát a Büntetés-
végrehajtás Tudományos Tanácsa 2015. november 17-én a Magyar Tudomány Ün-
nepe alkalmából. A fórumnak a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet III. objek-
tuma adott otthont.

A konferenciát Dr. Pallo József bv. ezredes, főosztályvezető, a Büntetés-vég-
rehajtás Tudományos Tanácsának megbízott elnöke nyitotta meg, aki kiemelte, 
hogy az előadássorozat célja a tartalmas szakmai együttlét, a gondolkodásformá-
ló élmények átélése.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok általános helyettese 
„Időszerű kihívások a szakmai horizonton” című előadásának elején jelezte, feltehető-
en több kérdéssel távozunk majd a konferenciáról, mint amennyivel érkeztünk, 
továbbá hangsúlyozta, hogy egy biztos: új időszámítás kezdetén vagyunk. Ezt 
követően az előadók és a hallgatóság egyperces néma csenddel emlékezett a nov-
ember 13-i párizsi merénylet során elhunyt áldozatokra. A továbbiakban meg-
tudhattuk, hogy a migráció és a radikalizmus szoros kapcsolatban áll egymással, 
illetve, hogy mekkora biztonsági kockázatot jelent a migrációs nyomás. Mindez 
az idegenrendészeti őrizettel összefüggésben kapcsolódik a büntetés-végrehajtás 
aktuális kérdéseihez, melynek keretében körülbelül 400 fő 6 objektumban került 
elhelyezésre. Az idegenrendészeti őrizetben elhelyezetteknél kiemelten fontos a 
jól képzett személyi állomány, a kockázatkezelés, a radikalizmus felismerése és a 
szervezeten belüli hatékony információáramlás. 

Ezután prof. dr. Nógrádi György, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, „Mig-
ráció, rend, biztonság” című előadásában bemutatta a mai világot uraló három erő-
központot – az Amerikai Egyesült Államokat, Kínát és Oroszországot –, illetve 
ezen nagyhatalmak dilemmáit, majd kitért a migrációs hullám okaira, továbbá 
egyes országok vonatkozásában felvázolta az erre vonatkozó megoldási koncep-
ciókat. Mint kifejtette, összeurópai megoldásra lenne szükség, jelenleg azonban 
csak nemzeti megoldások léteznek. Az előadó a kiutat a határok lezárásában lát-
ná, azonban kérdésként felvetette, hogy Európa képes lesz-e egy egységes határ-
zár kialakítására. 

Ezt követően került sor dr. Tallódy Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium Nem-
zetközi Büntetőjogi és Strasbourgi Bíróság Képviseleti Főosztály főosztályveze-
tő-helyettesének „Külföldi fogvatartottak az EJEB joggyakorlatában” című előadására, 
melyből megismertünk néhány, Magyarországot elmarasztaló strasbourgi jog-
esetet a magyar büntetés-végrehajtás vonatkozásában. Dr. Tallódy Zoltán betekin-
tést nyújtott azon jogokba, melyek a fogvatartás alatt sérülhetnek, továbbá jelezte, 
hogy egyre több, Magyarországot érintő, idegenrendészeti vonatkozású ügy vár-
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ható a Strasbourgi Bíróságon. Előadásának második részében felvázolta a hazai 
börtönök zsúfoltságával összefüggő strasbourgi ítéletek jellemzőit, illetve azok 
következményeit. Hangsúlyozta, hogy az elkövetkező években ez a problémakör 
különösen meghatározó lesz, hiszen az ítéletekben kiszabott kártérítések jelentős 
költségvetési terhet rónak a magyar államra.

Az utolsó előadást Vájlok László r. alezredes, az ORFK Rendészeti Főigazga-
tóságának főosztályvezető-helyettese tartotta, „A migrációs nyomás rendőrségi ta-
pasztalatai” címmel, aki azzal kezdte prezentációját, hogy köszönetet mondott a 
büntetés-végrehajtás migrációs krízis alatt tanúsított áldozatos munkájáért. Ezt 
követően az előadó tartalmas és informatív statisztikákat, illetve ábrákat mutatott 
be, többek között a migráció jellemzőivel, az embercsempészekkel és a jogelle-
nes tartózkodásokra vonatkozó elfogásokkal, továbbá az illegális bevándorlással 
kapcsolatosan, majd felvázolta a migráció elleni fellépés három pillérét. Végezetül 
hangsúlyozta, hogy nem lehet tudni, hogy érkezik-e Magyarországra újabb 
migrációs hullám, az azonban bizonyos, hogy nincs idő pihenni és mindenre fel 
kell készülnünk.

A prezentáció után a hallgatóságnak lehetősége volt kérdéseket intézni az elő-
adókhoz, ezt követően pedig dr. Pallo József bv. ezredes zárszavában összegezte 
a konferencián elhangzottakat, refl ektált azokra, továbbá megállapította, hogy a 
szakmai fórum kellőképpen aktuális és elgondolkodtató volt, így pedig hozzájá-
rult ahhoz, hogy megértsük Európa migráció vonatkozású történéseit. Ez külö-
nösen fontos, hiszen a bevándorlási válság problematikájára nem lehet megoldást 
találni a törvényszerűségek felismerése nélkül.


