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Nemzetközi kapcsolatok
Salvatore Cianci bv. főigazgató vezetésével 1996. április 27-május 2. között olasz dele

gáció tanulmányozta a magyar bévét.
1996. március 24-28. között dr. Tari Ferenc altábornagy vezetésével 4 fős delegáció ta

nulmányozta a szlovén büntetés-végrehajtást.
1996. április 17-18. között az RTF III. évf. hallgatói tanulmányúton vettek részt Ausztri

ában.
1996. április 22-26. között Dobos István ezds. vezetésével hat fő tett tapasztalatcsere láto

gatást Ausztriában.
1996. május 1 -5. között a svájci Igazságügyi és Rendőrminisztérium által szervezett nem

zetközi Kábítószerügyi Konferencián Huszár László vett részt.
1996. május 20-24. között a Cseh Köztársaság és az ET közösen szervezett „A fialatkorú- 

ak fogva tartásnak speciális problémái” című konferencián Hevényi Attila és Szőke Tiborné 
vett részt.

1996. május 22-29. között a Recitál Corporation által szervezett nemzetközi felhasználá
si konferencián Aszódi Gábor és Guth Zsolt vett részt.

1996. június 8-15. között dr. Magyar Miklós vett részt a Kínzás és embertelen bánásmód
dal foglalkozó bizottság soron következő ülésén.

A hollandiai Nord Brabant Zuice-Oost régió rendőrségnek delegációja 1996. április 21- 
én meglátogatta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézetet.

Richard Harries, az Egyesült Királyság Belügyminisztériuma Statisztikai és Kutatási 
Igazgatóság Operacionális Kutatási Főosztály kiemelt kutatója 1996. április 15-19. között elő
adás-sorozatot tartott a brit bv. feladatairól és struktúrájáról.

Eberhard Zemanek. az osztrák bv. munkatársa 1996. március 20-án az osztrák-magyar 
együttműködési program megbeszélése tárgyában látogatott Magyarországra.

Vlagyimir V. Trofim, a moldáv bv. országos parancsnokságának helyettese vezetésével 
1996. március 17-22. között tapasztalatcsere-látogatást tettek Magyarországon.

Jack Kamerman, a Kean College (USA) Szociológiai Tanszék társprofesszora 1996. áp
rilis 1-4. között megbeszélést folytatott a B vOP vezetőivel és meglátogatta a Baracskai Orszá
gos Bv. Intézetet.

Hattuniemi Asko vezetésével 12 finn bv. munkatárs 1996. május 20-21-én látogatást tett 
a Bp.-i Fegyházés Börtönben, illetve a Fiatalkorúak Bv. Intézetében.

Kari Hákámies, a Finn Köztársaság igazságügy-minisztere által vezetett delegáció 1996. 
május 22-én látogatást tett a Bp.-i Fegyház és Börtönben.

A Somerset College of Art and Technology (Anglia) elítélt-oktatással foglalkozó tanárai 
1996. május 30-án látogatást tettek a Bp.-i Fegyház és Börtönben.

./ess Magham, az Illinois Chicago egyetem professzora és Áléin Patrick építész, cégtulaj
donos / 996. április 27.-május 3. között megbeszéléseket folytattak a BvOP vezetőivel és több 
bv. intézetet meglátogattak.

Henry Baugh, a Steinkjeri (Norvégia) nevelőintézet vezetője és munkatársai 1996. június 
12-én meglátogatták a Fiatalkorúak Bv. Intézetét.

1996. május 27-31. között a Bv. Országos Parancsnoksága, az ET és a Colin Lovett Associ
ates közreműködésével nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten Új utak a börtönépíté
szetben címmel.

Ken Jeavons, a TB V Consult angol építészeti cég főépítésze 1996. április 1-3. között tett 
látogatást a magyar bévénél.


