
Harmadik Magyar-német 
Kollokvium

Az Országos Kriminológiai Intézet és a 
Németországi (Freiburg) Max Planck Inté
zet szervezésében 2001. október 1-3-a között 
Budapesten került megrendezésre a „Har
madik Magyar-német Kollokvium” kere
tében ,yl XXI. század kihívásai a büntető 
igazságszolgáltatás ás a szankcionálás terü
letén Közép- és Nyugat Európában” elneve
zésű konferencia.

A Kollokviumot szeptember 30-án, dr. Irk 
Ferenc az Országos Kriminológiai Intézet 
igazgatója nyitotta meg. A kollokvium októ
ber l-jén kezdte meg tényleges munkáját. A 
nap összefoglaló témája „Elméleti és Nor
matív Keretek” címet kapta. Elsőként dr. Al
bin Eser (Max Planck Intézet) „Emberi” Bün
tető igazságszolgáltatás az európaivá válás 
és a globalizáció szemszögéből” című elő
adása hangzott el. Ezt követte dr. Nagy Fe
renc (Szegedi Egyetem) és dr. Kerezsi Klára 
(OKRI) előadása ,yl szankció rendszer válto
zásai Közép-Európában a rendszerváltás 
után(a halálbüntetés helyettesítése hosszú 
ideig tartó börtönbüntetéssel funkcionálisan 
egyenértékű egymással)? címmel.

A vitaindítók és a sajtókonferencia után 
hozzászólások következtek, melynek során 
felszólalt W. Frisch, a Freiburgi Egyetem ta
nára. Előadásának címe „ Fejlődések és válto
zások az ítélkezés elméleti kérdéseiben ” volt. 
A témához kapcsolódóan hozzászólt dr. Bócz 
Endre (OKRI) és dr. Jörg Kinzig a „Hogyan 
büntessük a veszélyes bűnözőket ” című tanul
mányával. A szünet után „Alapjogok és bün
tetőjogi szankciók” címmel dr. Erdei 
Ákos(Alkotmánybíróság) és H. Jung (Saar- 
brückeni Egyetem) és T. Weigend (Kölni

Egyetem) előadása hangzott el. Ezt követte 
„ Pénzügyi jellegű büntetések" címszó alatt 
dr. Görgényi Ilona (Miskolci Egyetem) és 
Michael Kilchling (Max Planck Intézet) elő
adása.

Az október 2-i nap „ Gyakorlati Perspek
tívák” címmel vitaindítókkal kezdődött, majd 
dr. Kövér Ágnes(OKRI) emelkedett szólásra. 
Dolgozatának címe „Általános büntetőpoliti
ka és büntető igazságszolgáltatás Közép-Eu- 
rópában” volt, majd ezt követte dr. Hans- 
Jörg Albrecht (Max Planck Intézet) „ Általá
nos büntetőpolitika és büntető igazság szol
gáltatás Nyugat Európában ” címmel.

A szünet után a konferencia résztvevői lá
togatást tettek a Márianosztrai Fegyház-és 
Börtönben, ahol személyesen tanulmányoz
hatták a magyar büntetés- végrehajtás gya
korlatát.

Október 3-án tovább folytatódtak az előző 
nap témájával kapcsolatos hozzászólások. 
Előadás hangzott el „Fejlődések és változá
sok az ítélkezési gyakorlatban" dr. Szeder 
Gyula és dr. Mészáros Tamás (Legfőbb 
Ügyészség) részéről, majd ehhez a témához 
szólt hozzá dr. Michael Walter (Kölni Egye
tem).

Dr. Bökönyi István (IM. BVOP) „A bör
tönpopuláció változásai” címmel részletes és 
alapos tanulmányban mutatta be a magyaror
szági börtön népesség változását és alakulá
sát. Ehhez a témához szólt még hozzá dr. G. 
Dolde(Baden-Württenbergi Igazságügyi Mi
nisztérium).

A Kollokvium általános értékeléssel a dél
utáni órákban berekeszette tanácskozását.

A szerkesztő


