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1996. szeptember 14-20. között a Themis-program keretében dániai tanulmányúton 
vett részt Zászlós Tibor és Gál Zsigmond.

1996. szeptember 25-29. között a TORNÁDÓ International Kft. szervezésében Tar- 
czalZoltán vett részt a Hannoverben rendezett Nemzetközi Haszongépjármű-kiállításon.

1996. október 7-november 29. között Káló Ágnes a svájci St. Johannsen-i börtönben 
tanulmányúton vett részt.

1996. október 12-15. között a LEVANTEX Kereskedelmi Kft. szervezésében Győri 
Zoltán, Komáromi István és Tomsics József az olaszországi telephelyen gyárlátogatáson 
vett részt.

1996. október 19-23. között A bűnmegelőzés jogi aspektusai címmel Berlinben meg
rendezett nemzetközi tanácskozáson dr. Tari Ferenc vett részt.

1996. október 19-24. között Lengyelországban a Börtönszemélyzet kiképzése és to
borzása címmel szervezett nemzetközi konferencián dr. Lipták László és Fok Róbert vett 
részt.

1996. október 25-27. között a NACRO szervezésében Franciaországban a Bírósági 
felügyelet az európai börtönökben címmel rendezett nemzetközi szemináriumon Fejes 
Imre és Huszár László vett részt.

1996. november 3-9. között a Svájci Szövetségi Igazságügyi és Rendőrhivatal által 
szervezett bv. szemináriumon Barsinédr. Gráber Mária, Arató Ferenc, Tóth Sándor, dr. 
Müller Anikó és Erkiné Szécsényi Edit vett részt.

1996. november 18-22. között az Országos Közoktatási Intézet Felnőttoktatási Cso
portja által A Nemzeti Alaptanterv modernizációs törekvései és annak legfőbb akadálya, 
a funkcionális analfabétizmus címmel a romániai Illyefalván rendezett nemzetközi kon
ferencián Duschák Miklósné és Rúzsa György vett részt.

1996. december 1-7. között Ausztriában, Németországban és Hollandiában Fejes Im
re, Csordás Sándor, Csere László és Benedek Andrásné tanulmányozta a magas építésű 
börtönöket.

1996. december 3-8. között a börtönszemélyzettel foglalkozó munkabizottság soron 
következő strasbourgi ülésén dr. Cserné Bakos Erzsébet és Boros János vett részt.

E. Romeike vezetésével a németországi plötzenseei bv. intézet 42 munkatársa 1996. 
október 16-án a Bp.-i Fegyház és Börtönben, október 17-én a Fiatalkorúak Bv. Intézeté
ben tett látogatást.

I. Kriznik szlovén országos parancsnok vezetésével 1996. november 10-14. között 4 
fős delegáció tapasztalatcsere-látogatást tett a Fiatalkorúak Bv. Intézetében, a Pálhalmai 
Országos Bv. Intézetben és a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben.
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Alekszej Vasziljevics Aszmetkin, az orosz bv. országos parancsnokának helyettese ve
zetésével 1996. november 18-22. között 3 fős delegáció tett tapasztalatcsere- látogatást a 
Kalocsai Fegyház és Börtönben, az Állampusztai Országos Bv. Intézetben, a Bv. Szerve
zet Oktatási Központjában, a Bp.-i Fegyház és Börtönben, valamint a Heves Megyei Bv. 
Intézetben.

Henk Beukers holland büntetés-végrehajtási szakember 1996. november 19-20-án 
meglátogatta a Kalocsai Fegyház és Börtönt, az Állampusztai Országos Bv. Intézetet és a 
Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézetet.

Urs Clavadetscher svájci üzletember 1996. november 24-28. között tárgyalásokat 
folytatott a bv. vezetőivel és látogatást tett a Kalocsai Fegyház és Börtönben, valamint a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bv. Intézetben.

Svenolov Svensson, az EPEA elnöke és az elnökség három tagja 1996. november 7-10. 
között az 1997 novemberében megren-dezendő nemzetközi konferencia magyar szerve
zőbizottságával folytatott megbeszélést.

Colin Lovett a Carter&Goble Társaság igazgatója, 1996. november 29-december 31. 
között megbeszélést folytatott a magyar szervezőkkel az 1998-ban megrendezendő nem
zetközi konferencia feladatairól.

A szlovák büntetés-végrehajtási testülettel kötött együttműködési megállapodás kere
tében 11 magyar bv. szakember tanulmányozta a szlovák, 14 szlovák bv. szakember pe
dig a magyar büntetés-végrehajtás különböző szakterületeinek munkáját.

A lengyel bv. testülettel kötött együttműködési megállapodás keretében 15 magyar bv. 
szakember tanulmányozta a lengyel és 12 fő lengyel bv. szakember a magyar bv. külön
böző szakterületeinek munkáját.

A Magyar Börtönügyi Társaság közgyűlésén módosították a 
társaság alapszabályát és bővítették a szekciók hatáskörét. 

Tervezik, hogy a jövőben konferenciát szerveznek a harmincöt 
éven aluli igazságügyi dolgozók szakmai gondjairól és 

lehetőségeiről.


