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A Magyar Börtönügyi Társaság 1992. március 27-én megtartotta évi rendes 
közgyűlését. Ezen — többek között — állásfoglalást tettek közzé, hangsúlyozva a 
társaság abbéli szándékát, hogy továbbra is cselekvő módon kívánnak részt venni a 
büntetés-végrehajtás reformfolyamataiban.

A társaság elnöksége a Finkey Ferenc Bűnügyi Reform Társasággal közös 
felhívásban fogalmazta meg azokat a robbanásveszéllyel fenyegető körülményeket, 
amelyek mielőbbi megoldást igényelnek. A nyilatkozatot megküldték a kormánynak.

ÁLLÁSFOGLALÁS
A Magyar Börtönügyi Társaság megalakulásától kezdve — alapszabályban foglalt 

céljainak megfelelően — figyelemmel kísérte és támogatta a börtőnügy korszerűsítésére, 
reformjára irányuló erőfeszítéseket. Megnyugvással tapasztaltuk, hogy az elmúlt évben
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az igazságügyi kormányzat gondos előkészületeket tett a büntetés-végrehajtási tevé
kenység jogi szabályozásának módosítására, a joganyagnak az európai normák szelle
mében és a börtönügy belső fejlődésének igényei szerinti korszerűsítésére.

Örömmel fogadtuk az Igazságügyi Minisztériumnak azt — a korábbi évtizedekben 
jórészt elmulasztott — kezdeményezését, amely a jogszabályok módosításához gyakorlati 
szakembereinek széles körű bevonását tette lehetővé.

A közeljövőben fontos jogszabálymódosítás, az 1979. évi 11. számú törvényerejű 
rendeletet korszerűsítő törvényjavaslat kerül a kormány és a parlament elé. A Társaság 
alapvető fontosságúnak tekinti, hog mindazok a javaslatok és észrevételek, amelyek a 
gyakorlati tevékenység során formálódtak ki és — legjobb meggyőződésünk szerint — 
elősegítik a végrehajtás irracionális elemeinek elhagyását, ugyanakkor a hatékonyság 
javítását, kerüljenek a tervezetben mérlegelésre és elfogadásra.

így indítványozzuk azoknak a javaslatoknak az áttanulmányozását, amelyek a 
büntetés-végrehajtás szakterületeiről, a Társaság körzeti megbeszéléseiről érkeztek. Ezek 
az észrevételek különösen a tervezet következő rendelkezéseit érintik:

1) az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását,
2) a bv. bíró részvételét a büntetések végrehajtása során (pl. az enyhébb szabályok 

alkalmazásában, illetve a fegyelmi eljárásban),
3) az elítéltek oktatási kötelezettségének az Oktatási Törvénytől eltérő felfogását, 

illetve az oktatás és a munkavégzés egyenrangú szerepének el nem fogadását.
Tagságunk álláspontja az, hogy a büntetés-végrehajtási jogszabályok jelenlegi mó

dosítása az első szakasza annak a hosszabb távú jogi korszerűsítésnek, amelynek 
eredményeként szakterületünk új kódexben nyer szabályozást.

Abban a reményben, hogy a büntetés-végrehajtás reformja a jogszabály-alkotás 
fázisában újabb lendületet kap, ajánljuk fel továbbra is segítségünket és együttműkö
désünket.

Magyar Börtönügyi Társaság

FELHÍVÁS A  KORMÁNYHOZ
A társaságok véleménye szerint a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során 

tapasztalható gazdasági nehézségek, azaz a büntetés-végrehajtási munkáltatás elsorva
dása, a börtönlakosság össztársadalmi veszélyességét rendkívüli módon megnöveli. Ez 
a robbanásközeli állapot nem csupán a büntetési célokkal, illetve elvárásokkal ellentétes, 
de komoly fenyegetést jelent a közrend és közbizalom szempontjából is.

Már ma is egyre növekszik azoknak a száma, akik a legfontosabb célszerű emberi 
tevékenység: a munka helyett egész nap a zárkában össze/súfoltan, tétlenül léteznek 
Köztudott, hogy a semmittevéssel múló idő „morzsolása” idegtépő megpróbáltatás, s 
így számos, a börtönön belül, az elítéltek egymás elleni és a külső, társadalmi közösseget 
is veszélyeztető elképzelés, mi több: megmozdulás taptalaja lehel, akár mar holnap.

Tettekben is kifejezésre kell jutnia, hogy a büntetés-végrehajtás okszerű formábn 
történő megszervezése állami feladat és felelősség, tehat a közhatalom nem vonulhat 
ki „gazdaságilag” sem a börtönügyből. A közelmúltra jellemző állami tartózkodás, 
pontosabban a vészesen csökkenő anyagi fedezel, bar látszólag szakítást jelent a
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paternalista-beavatkozó felfogással, egyáltalán nem felel meg az európai elvárásoknak. 
Tényleges hatásában sokkal inkább épp az utóbbiak ellen hat. Kérjük, hogy a kormány 
sürgősen fontolja meg a büntetés-végrehajtás gazdasági problémáinak megoldását, 
különös figyelemmel azokra a veszélyekre, amelyek időzített bombaként — a munkáltatás 
összeomlásával — elkerülhetetlen robbanással fenyegetnek.

Dr. Földvári József Dr. Kövér Ágnes
a Magyar Börtönügyi Társaság elnöke a Finkey Ferenc

Bűnügyi Reform Társaság főtitkára

Nagy érdeklődés kísérte a börtönfilmek fesztiválját, 
amelyre 1992. június 7— 10. között került sor a budapesti Szindbád 

moziban. A Finkey Társaság, a rendezvény házigazdája, neves hazai és 
külföldi előadókat is meghívott a fesztiválra


