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kapcsolatok

1997. április 8-13. között Norvégiában, az idén novemberben Magyarországon meg
rendezésre kerülő nemzetközi EPEA-konferenciaszervezőbizottsági ülésén dr. Boros Já
nos és dr. Csetneky László vett részt.

1997. április 11-20. között Hegyes András, a Bv. DOSZ titkárának vezetésével ma
gyar szakszervezeti delegáció tett látogatást Németországban és Franciaországban az ot
tani bv. szakszervezetek meghívására.

1997. április 14-20. között Dobos István vezetésével 4 fős delegáció tanulmányozta a 
moldáviai büntetés-végrehajtást.

1997. április 26-30. között Komáromi István vezetésével 3 fős delegáció tett látoga
tást a franciaországi DÉNY cégnél, amely tagja a SECURIDEV csoportnak. A cég veze
tő szerepet tölt be a mechanikus és motoros biztonsági zárak és főkulcsos rendszerek te
rületén.

1997. április 26-29. között a Börtönorvosok Nemzetközi Tanácsa által Svájcban ren
dezett konferencián dr. Ruscsák Mihály vett részt.

1997. május 6-10. között a Szerb Köztársaságban A büntetőjogi szankciók jogi és pö- 
nológiai aspektusból szemlélve címmel megrendezett konferencián Csapó József, Hu- 
szágh Józsefés Kovács Gábor vett részt.

1997. május 10-18. között Csáti András vezetésével 18 fős delegáció tanulmányozta 
a dán büntetés-végrehajtás rendszerét.

1997. május 9-19. között Frank Tibor Németországban tanulmányozta a gyermek- és 
ifjúságvédelmi szervek és szervezetek munkáját.

1997. május 20-21-én Lengyel Gábor és Fok Róbert a Drogmentes körletek címmel 
Ausztriában megrendezett konferencián vett részt.

1997. június 9-11. között a parancsnoki kollégium 25 tagja a szlovák büntetés-végre
hajtásnál tett tapasztalatcsere-látogatást.

1997. április 2-4. fózötta szlovákiai Martinban Kaszt János és dr. Ravasz Gábor vett részt.
1997. június 22-28. között a Szegedi Fegyház és Börtön, valamint a Bács- Kiskun Me

gyei Bv. Intézet 4-4 fős delegációja lengyelországi tapasztalatcserén vett részt.
1997. június 23-27. között a Barsiné dr. Gráber Mária által vezetett 4 fős delegáció 

tapasztalatcsere-látogatáson vett részt Romániában.
Pasko Romic, a horvát bv. főigazgatója vezetésével 1997. április 1-5. között 3 fős de

legáció tett tapasztalatcsere-látogatást Magyarországon.
Zorán Stevanovic igazságügyminiszter-helyettes vezetésével 10 fős börtönparancs

nokokból álló szerb delegáció tanulmányozta 1997. IV. 23-25. között a magyar büntetés
végrehajtást.
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Dr. Georg Gerhard miniszteri tanácsos vezetésével 1997. április 28-30. között 4 fős 
bajor delegáció látogatott Magyarországra.

Marie-Louise Andréti és Lennart Enehjelm  a svédországi skenasi bv. intézet munka
társai 1997. május 7-én meglátogatták a fiatalkorúak tököli bv. intézetét.

A Gherlai (Románia) bv. intézet 23 fős delegációja 1997. június 9-12. között több ma
gyarországi bv. intézetet látogatott meg.

Dullah Omar, a Dél-Afrikai Köztársaság igazságügy-minisztere magyarországi tar
tózkodása során 1997. június 10-én meglátogatta a Fiatalkorúak Bv. Intézetét Tökölön.

Konferenciák
1997. május 27-30. között Nők a börtönben címmel Dobogókőn nemzetközi konfe

renciát rendeztünk. A tanácskozáson a magyar büntetés-végrehajtás szakemberein kívül 
résztvett 19 ország képviselője és a magyar társadalmi szervezetek képviselői.

1997. június 4-6. között megrendezett Kriminálexpo keretében a büntetés-végrehaj- 
tási szekció Jogharmonizáció és nemzeti sajátosságok címmel Pilisszentkereszten ta
nácskozott. A rendezvényen a magyar résztvevőkön kívül 3 ország képviseltette magát.

Bv-ügyészek továbbképzése

A börtönök törvényességi felügyeletét ellátó ügyészeknek szerveztek három
napos továbbképzést Balatonlellén, ahova dr. Vókó György, a Legfőbb 
Ügyészség osztályvezető ügyésze meghívta az országos parancsnokság több ve
zetőjét, mindenekelőtt dr. Tari Ferenc altábornagyot. A jó hangulatú, kritikus 
hangvételű eszmecsere az új jogszabályok gyakorlati érvényesülésének prob
lémáit igyekezett tisztázni, többnyire sikerrel.
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Eredményhirdetés
A Magyar Börtönügyi Társaság pályázatára beérkezett pályamunkák megismerése 

után a szakmai bírálóbizottság az alábbi döntést hozta:

I* dijat nyert
Az enyhébb büntetés-végrehajtási szabályok helye, szerepe a büntetés-végrehaj

tásban című pályamunka. ; |§
Szerzői : Zsigmondné dr. Zielinski Erika bv. őrnagy és Török János bv. százados
Szolgálati helyük: Budapesti Fegyház és Börtön, | j l

II. dijat nyert
A büntetés-végrehajtási bíró jogkörének kibővülése az 1993. évi XXXII. tv. alap

ján  című pályamunka. Szerzője: Szentgyőrgyiné dr. Rudnay Etelka bv. szds. Szolgá
lati helye: Kalocsai Fegyház és Börtön,

III* dijat nyert
A büntetések és az intézkedések végrehajtásában a jogi szabályozás vázlatos áttekintése, 

helyzete, feladatok á következő években című pályamunka.
Szerzője: dr. MészárosJózsefnf. bv, ezredes. Szolgálati helye: Büntetés-végrehajtás Or

szágos Parancsnokság. : S

A Börtönügyi Szemle műfaji megkötés nélküli pályázatán -  a bírálóbizottság érté
kelése szerint -  az alábbi eredmény született:

E lső  díjat (és az ezzel járó 30 000 forintot) kapta Herczeg JÓ2se/(Állampuszta) a 
Szociális munka a börtönök árnyékában című alapos elemző munkájáért, amelyet e 
számunkban Mécsei címmel adunk közre.

Második díjat (20 ezer forintot) kapott Oravecz Mátyás (Szeged) a Két rács között 
című írásáért A zsűri találó megállapítása szerint a szerző olyan témához nyúlt, amely
ről a legtöbb bévés hasonlóan gondolkodik.

Harmadik díjat (15 ezer forintot) kapott: Köszler Antal (Szeged) Munkaprogram
javaslat a felkészítő részleget vezető nevelő részére című dolgozatáért és a Bíró 
György-Gáspár József (Kaposvár) szerzőpáros Megválaszolatlan kérdésék (A bünte
tés-végrehajtási etika nyomában) című munkájáért, mely a bírálóbizottság állásponté 
ja  szerint problémaérzékeny írás, ann^k ellenére, hogy akadnak vitatható megállapítá
sai. ■ ..

D icséretétkajhtt H erm ám  O ttó (TPálhalma), akinek írása azóta aBörtönujságban 
megjelent

A díjazott pályaműveket folyamatosán közreadjuk a Börtönügyi Szemle követke
ző számaiban. ■
11 Valamennyi díjat nyert szerzőnek gratulál'mmtMsmké ÍMé'éK : í§  Aszemsztőség
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