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A bv. országos parancsnokának általános helyettese a 0153/1992. (IK Bv. Mell. 
2.) OPáh intézkedésében a sajtóösszekötők kijelöléséről, valamint a Börtönügyi Szemle 
és a Börtönújság terjesztéséről rendelkezik. Az intézkedés meghatározza a sajtóösz- 
szekötők feladatait. Az előfizetés rendjét és az elszámolást az intézkedés melléklete 
szabályozza.

A 0154/1992. (IK Bv. Mell. 3.) OPáh intézkedés mellékleteként Módszertani 
Útmutató jelent meg a bűnügyi nyilvántartók feladatkörébe tartozó egyes igazgatási 
rendelkezések egységes végrehajtására. Az intézkedés 1992. áprüis 1-jétől hatályos, a 
0155/1984. (IK Bv. Mell. 6.) OPáh intézkedés egyidejűleg hatályát vesztette.

* * *
A bv. országos parancsnokhelyettesének 0203/1992. (IK Bv. Mell. 2.) OPh 

intézkedése a személyi állományra vonatkozó élelmezési normákat módosítja. Az 
áremelkedések kompenzálása miatt 1992. március 1-jétől határozza meg az IM Oktatási 
Központban, a Váci Tiszthelyettesképző Iskolán, az ügyeleti és készenléti szolgálat 
ellátásán, az elemi csapások elhárításában résztvevők, a közétkeztetésben résztvevők 
élelmezési normáját, valamint az „M” konzervnormát.

A 0204/1992. (IK Bv. Mell. 2.) OPh intézkedés a fogvatartottak élelmezési 
normáit módosította a már kialakult felosztásban (dolgozó, nem dolgozó, fiatalkorú, 
könnyű testi munkát végző stb.). Az intézkedés 1992. március 1-jétől hatályos.

A 0206/1992. (IK Bv. Mell. 3.) OPh intézkedés az IM Oktatási Központ 
(Pilisszentkereszt), illetve a Továbbképzési és Oktatási Központ (Igái) igénybevételének 
térítési díját állapítja meg 1992. április 1-jei hatállyal. Az intézkedés kiterjed a 
szervezett továbbképzésekre, a szabad férőhelyek értékesítésére, büfészolgáltatásra, a 
kondicionálásra és regenerálásra vezényeltekre, a szakipari munkát végző külső szervek 
dolgozóira, valamint a különféle rendezvényekre.

Nemzetközi kapcsolataink
1992. április 30-án a Bv. Országos Parancsnokság főosztályvezetői értekezlete 

megtárgyalta a büntetés-végrehajtás nemzetközi kapcsolatainak helyzetéről és a kap
csolatok bővítésének fő irányairól szóló előterjesztést. Nemzetközi tevékenységünket 
az ott elfogadott értékelés és állásfoglalás szellemében folytatjuk.

Március 17—24. között a magyar büntetés-végrehajtás vendége volt Gábriel Amír 
vezérezredes, az izraeli büntetés-végrehajtás főigazgatója és Mordechai Jerushalmi 
ezredes, a büntetés-végrehajtási főosztály vezetője. A látogatásnak külön érdekességet 
adott az a tény, hogy először járt Magyarországon magas szintű izraeli büntetés-vég
rehajtási delegáció. Amír úr elégedett volt a tartalmas szakmai és szabadidős prog
ramokkal és annak a reményének adott hangot, hogy a két ország közötti együttműködés 
a jövőben folytatódni fog.

Március 30. és április 1. között Magyarországon járt dr. Harald Stifel szlovák 
igazságügyminiszter-helyettes, dr. Anion Fábry, a szlovák bv. országos parancsnoka 
és dr. Anton Reis, a bv. országos parancsnok általános helyettes. A látogatás célja a 
régóta meglévő magyar és szlovák büntetés-végrehajtási együttműködés további elmé
lyítése volt.
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Május 10—17. között a magyar büntetés-végrehajtási szakszervezet meghívására 
30 fős nemzetközi büntetés-végrehajtási szakszervezet tanulmányozta a magyar bün
tetés-végrehajtási rendszer működését. A delegációban képviseltette magát a német, 
osztrák, dán és holland büntetés-végrehajtási szakszervezet.

Május 10—24. között a finn-magyar büntetés-végrehajtási együttműködés keretében 
vendégünk volt dr. Voukko Kasikas, a finn büntetés-végrehajtási főigazgatóság főmun
katársa és Jorma Kuittinen, a Helsinki Központi Börtön őrségparancsnoka.

Látogatásuk során áttekintették a Bv. Országos Parancsnokság, a különböző típusú 
magyar büntetés-végrehajtási intézetek működését és tanulmányozták a büntetés-vég
rehajtási dolgozók képzési és továbbképzési gyakorlatát.

* * *
1992. március 18—22. között dr. Tari Ferenc országos parancsnok vezetésével 

dr. Fekete Mihály op. helyettes és Drjenovszki Béla osztályvezető Londonban tanul
mányozta az angol büntetés-végrehajtás számítógépes rendszerét.

Május 31. és június 6. között dr. Estók József és Mező László az Egri Bv. Intézet 
parancsnoka Franciaországba utazott, J. D. Karsenty, a francia bv. főigazgatója 
meghívására. A magyar delegáció a francia büntetés-végrehajtás általános működésén 
túl tanulmányozta az elítéltek differenciálási és elosztási rendszerét.

Börtönügyi főigazgatók 
Strasbourgban

1992. május 25—27. között ülésezett a börtönügyi főigazgatók 10. konferenciája 
Strasbourgban. A tanácskozáson részt vett valamennyi tagország főigazgatója, továbbá 
— megfigyelőként — Albánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Oroszország, Románia, 
Szlovénia és az USA képviselője.

Az első napon beszámolók hangzottak el arról, mennyiben tesznek eleget az egyes 
országokban az Európai Börtönszabályok ajánlásaiban foglaltaknak, illetve melyek a 
legjellemzőbb gondjaik. Szinte mindenki említette, hogy az intézmények fejlesztése 
nem követte a bűnözést, ezért zsúfoltak a börtönök. (Kivétel Dánia és Törökország. 
Ez utóbbiban csak a férőhelyek harmada foglalt.) így van ez Angliában és Hollandiában 
is, a jelentős építkezések ellenére. Angliában a manchesteri zendülés után kezdtek 
nagyarányú építkezésekbe, Hollandiában pedig nem akarták feladni az egy személy 
egy cella elvet, pedig a 100 ezer lakosra jutó elítéltek létszáma 22-ről 50-re! emelkedett.

Egyetlen főigazgató sem tartja elégségesnek a személyzet létszámát, társadalmi 
elismertségét, ugyanakkor kiemelték az elítéltek foglalkoztatásának, a családi kapcsolatok 
megerősítésének szerepét. Változatlanul cél a társadalmi beilleszkedés elősegítése, ebből 
a szempontból is jelentős szerepe van az alternatív büntetések alkalmazásának, illetve 
a társadalmi szervezetek részvételének az elítéltek támogatásában.

Egységes volt a vélemény abban is, hogy az Európa Tanács kibővülése új dimenziókat 
nyitott meg. Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország és Bulgária csatlakozása 
megváltoztatta a szervezet munkáját a büntetés-végrehajtás tekintetében is.


