
Külföldi vendégeink

Soha ilyen kitüntető nemzetközi figyelem nem kísérte a magyar büntetésvég
rehajtást, mint 1990-ben. Szerepe volt ebben természetesen annak a politikai 
változásnak, amely egy időre Magyarországot a világ érdeklődésének közép
pontjába helyezte. A tabuk és tévhitek eloszlatásának legeredményesebb mód
ja a nyíltság és a közvetlen tapasztalat. Kivétel nélkül ezt hangsúlyozták azok 
a vendégek, akik Európából és a tengerentúlról felkeresték intézeteinket. Az 
egységesülő Európa a büntetésvégrehajtás gyakorlatában is keresi az összekötő 
szálakat. Remek alkalom nyílt erre azon a nemzetközi szemináriumon, ame
lyet az Európa Tanács rendezett hazánkban, közkinccsé téve neves büntetés
végrehajtási szakemberek sokirányú tapasztalatát. A vendégek elsősorban arra 
voltak kíváncsiak, hogyan érvényesülnek az emberi jogok a magyar bv-intéze- 
tekben, van-e szembetűnő eltérés a magyarországi gyakorlat és az európai bör
tönszabályok előírásai között. Valamennyi delegáció saját országának hagyo
mányához, gyakorlatához viszonyította a látottakat, a tapasztaltakat, s az is 
nyilvánvaló, hogy földrészünk sokszínűsége ezen a különleges munkaterületen, 
a büntetésvégrehajtási tevékenységen is kimutatható.

Büntetésvégrehajtási delegációk látogatása Magyarországon

1990. március 24—28
A Finn Rabgondozó Intézet és a finn Vöröskereszt munkatársainak látoga

tása, a delegáció vezetője Láng főigazgató úr. Jártak Tökölön, Baracskán, tanul
mányozták többek között az utógondozói munkát.

1990. május 23—28
A svájci bv-küldöttség ellátogatott a Budapesti Fegyház és Börtönbe, vala

mint Tökölre. Érdeklődtek az elítélteket érintő szociális gondoskodás miként
jéről a büntetés végrehajtása alatt és a szabadulás után.

1990. szeptember 24—26 (Dobogókő)
Nemzetközi szeminárium az Európa Tanács szervezésében. Előadók: 

Marguerite-Sophie Eckert, az ET jogi igazgatóságának munkatársa, Kenneth 
James Neale, az angol belügyminisztérium kormánya és állami szolgálatának 
volt igazgatója, Helmut Gonza, az osztrák büntetésvégrehajtás általános igaz
gatója, William Rentzmann, a dán börtön és probációs főigazgatóság helyettes 
igazgatója.
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Snüt Veri svéd professzor a kiilönböz.ő országok bűnügyi helyzetének összehasonlító vizsgálatáról tartott 
előadást az országos parancsnokság munkatársainak

Intézet udvaránFrancia szakemberek a Fővárosi Bv.
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Dr. Jcss Magham ajándékként átnyújtja New York város börtönének szolgálati jelvényét

Dr. Tari Ferenc vezérőrnagy köszönti az Európa Tanács által szervezett nemzetközi szeminárium külföldi
előadóit

56



1990. szeptember 27—29.
A Nemzetközi Büntetőreform Társaság nemzetközi tanácskozásán részt

vevők egy csoportja látogatást tett Pálhalmán.

1990. október 1—5.
A francia Fegyházigazgatási Főiskola hallgatói tanulmányútjuk keretében 

felkeresték Tökölt, Kalocsát, a Fővárosi Bv. intézetet, valamint a Szegedi Fegy- 
ház és Börtönt.

1990. október 3.
Egy zárt rendszerű börtön (Vridslsellie) alkalmazottainak látogatása a 

Budapesti Fegyház és Börtönben, Tökölön és a Fővárosi Bv. Intézetben.

1990. október 4.
A Londonból érkezett Michael Gander börtönőr, a Gyűjtőben magyar 

kollégáinak munkájával ismerkedett. A Ravensburg tartományból érkezett 
joggyakornokok pedig a Balassagyarmati Fegyház és Börtön dolgozóival be
szélgettek.

1990. október 7—13.
Delegáció érkezett az Egyesült Államokból, tagjai: dr. Jess Magham, 

New York város bv-hivatalának oktatási és fejlesztési ügyekért felelős bizto
sa; Róbert J. Kelly, a Brooklyn Főiskola professzora; Dr. Lawrence Solotoff, 
jogtanácsos. Nem csupán a büntetésvégrehajtási tevékenységet tanulmányoz
ták, hanem felkeresték a Pálhalmai Börtön és Fogházat, valamint a győri és a 
sopronkőhidai intézeteket.

1990. október 11.
Holland börtönőrök 16 fős csoportja látogatást tett Tökölön.

1990. október 15—17
A Finn Rabgondozó Intézet szakképzéssel foglalkozó tanárai Tökölön és 

Pálhalmán jártak.
Szalma Eszter
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