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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.
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Ezek a változások indokolják az anyagi eszközök felhasználásának átgondolását is, 
hiszen egyértelmű, hogy az Európa Tanács a legjobb fórum a közép és kelet-európai 
országok jelentős problémáinak megbeszélésére.

A háromnapos tanácskozáson megvitattuk a szabadságvesztéssel nem járó büntetések 
és intézkedések európai szabályairól szóló ajánlás tervezetét. A vita legfőbb gondolata 
szerint e büntetések egyedülálló jellemzője, hogy lehetővé teszik az elítélt magatartása 
feletti kontrollt, miközben az érintett normális és természetes környezetében létezik.

Vitát folytattunk még arról, hogyan vegyen részt a társadalom az elítéltek támo
gatásában és tanácskoztunk a büntetés-végrehajtási dolgozók etikai kódexének szük
ségességéről. Mindezekkel kapcsolatban ajánlásokat fogadtunk el az Európa Tanács 
büntetés-végrehajtási testületének jövőbeni feladatáról.

A tanácskozásról és a határozatról egy későbbi számban részletesen is beszámolok.

Dr. Tori Ferenc

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

Május végén az UTE sportcsarnokában rendezték meg 
a büntetés-végrehajtási dolgozók országos cselgáncs-bajnokságát. 
Népes mezőny indult, remek küzdelem jellemezte a versenyt. 

Csapatban a Budapesti Fegyház és Börtön gárdája győzött a szegedi és az 
állampusztai dzsúdósok előtt


