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Nemzetközi kapcsolatok
1997. november 13-án Fok Róbert és Gergely Ernő Eisenstadtban tanulmányozta a 

szolgálatszervezés számítógépes rendszerét.
1997. december 11-14-ig  a finn büntetés-végrehajtás főigazgatójának meghívására 

dr. Avarkeszi Dezső politikai államtitkár vezetésével háromfős delegáció látogatott Finn
országba.

1997. december 14-16. között négyen vettek részt Varsóban A tuberkulózis és a bör
tönökben előforduló szexuális úton terjedőfertőzések címmel megrendezett szemináriu
mon.

1997. október 7-10. között a Szlovákiában rendezett kutyavezető-versenyen Csépai 
József vezetésével ketten képviselték a magyar büntetés-végrehajtást.

1997. szeptember 29-30-ig  Lengyelországban az elítéltek munkáltatásáról szervezett 
multilaterális szemináriumon Tomsics József és Fülöp Mihály vett részt.

1997. november 26-28. között a büntetés-végrehajtási főigazgatók strasbourgi érte
kezletén dr. Tari Ferenc vezetésével ketten vettek részt.

1997. október 13-17. között az ellenőrzési és vizsgálati igazgatóság és a védelmi fő
osztály két-két munkatársa Lengyelországban járt tapasztalatcsere-látogatáson.

1997. október 27-31. között a termelési és marketing igazgatóság négy munkatársa tett 
tapasztalatcsere-látogatást Lengyelországban.

1997. október 27-31. között dr. Lipták László vezetésével négy fő tanulmányozta a 
nyitrai büntetés-végrehajtási iskola munkáját.

1997. október 13-15. között dr. Bakó Erzsébet és dr. Németh Gyula járt tapasztalat
csere-látogatáson a szlovák büntetés-végrehajtásnál.

Bertel Österdahl főigazgató vezetésével 1997. november 18-20. között háromfős svéd 
delegáció tanulmányozta a magyar büntetés-végrehajtást.

Hilarion Cardoso venezuelai igazságügy-miniszter 1997. október 19-én látogatást tett 
a Budapesti Fegyház és Börtönben.

Paola Bollini, az ENSZ AIDS-megelőzés szakértője 1997. november 3-5. között lá
togatást tett a Baracskai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben és a Fiatalkorúak 
Büntetés-végrehajtási Intézetében.

Az ukrán belügyminisztériumi oktatási közont és az ukrán Jogi Alapítvány négy mun
katársa 1997. október 9-14. között a COLPI vendégeként több büntetés-végrehajtási in
tézetet látogatott meg.

Andrea Baechtold igazgató vezetésével 1997. október 11-17. között 14 fős svájci de
legáció tanulmányozta a magyar büntetés-végrehajtást.

Az osztrák igazságügyi minisztériumnak a tartományok büntetés-végrehajtási mun
kájáért felelő munkatársa 1997. szeptember 23-án látogatást tett a Váci Fegyház és Bör
tönben.

Maciej Gladysz vezetésével a lengyelországi rzeszówi büntetés-végrehajtási intézet 
négy munkatársa tett látogatást a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtönben.
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Jozef Gáspár és Zdeno Dedic, a kassai büntetés-végrehajtási intézet nevelési és biz
tonsági területen dolgozó munkatársa 1997. szeptember 29.-október 7. között a Sátoral
jaújhelyi Fegyház és Börtönben tanulmányúton vett részt.

A szlovák büntetés-végrehajtás három pszichológusa 1997. november 4-7. között ta
pasztalatcsere-látogatáson vett részt Magyarországon.

OttoLobodas vezetésével 1997. november 18-21. között két szlovák munkatárs tanul
mányozta a magyar preventív szolgálatot.

Waldemar Sladzikve zetésével 1997. november 3-7. között négyfős lengyel delegáció 
tanulmányozta a magyar büntetés-végrehajtás jogi szabályozását.

1997. november 1-5. között a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az 
EPEA közös nemzetközi konferenciát szervezett Budapesten Védelmező rácsok? címmel. 
A tanácskozáson 27 országból 120 szakember vett részt.


