
’ A nemzetközi delegációk fogadása és a  
kiutazások továbbra is kiemelt figyelmet élvez-
nek, hiszen ezek adnak lehetőséget hazánknak a 
legjobb tapasztalatok megismerésére. 

Az előző	 évekhez	 hasonlóan	 kiemelt	 figyelmet	
fordítottunk	meglévő	nemzetközi	partnerkapcso-
lataink	ápolására	és	újak	kialakítására.

Az	 év	 –	 nemzetközi	 viszonylatban	 –	 legjelen-
tősebb	 eseménye	 a	 Közép-európai	 Büntetés-
végrehajtási	 Kerekasztal	 (Middle	 Europe	
Corrections	 Roundtable	 –	MECR)	 15.	 ülése	 volt,	
amelynek	házigazdája	szervezetünk	volt.	

Az	 Európai	 Bizottság	 TAIEX	 programjába	 a	
Büntetés-végrehajtási Szervezet 2014-ben kapcso-
lódott	be.	A	program	célja	olyan	partnerkapcsola-
tok	kialakítása	a	közigazgatás	és	a	rendészet	te-
rületén,	amelyek	segítségével	a	kedvezményezetti 
körbe	tartozó	országok	szakmai	tapasztalatcsere-
látogatások	 során	 ismerhetik	 meg	 a	 fogadó	
államok	 jó	 gyakorlatait.	 Az	 Európai	 Bizottság	
által	 részben	 finanszírozott	 program	 keretében	
egy	albán	(július	18–20.),	valamint	egy	grúz	(július	
27–29.)	delegáció	érkezett	Magyarországra.	

Egyéb	meghívások	keretében	öt	delegációt	fogad-
tunk.	A	miniszteri	 szintű	 grúz,	 valamint	 az	 or-
szágos	 vezetői	 szintű	 koszovói,	 kínai,	 lengyel	 és	
román	küldöttség	látogatásának	általános	célja	a	
magyar	Büntetés-végrehajtási	Szervezet	felépíté-
sének és jogi hátterének megismerése volt, emel-
lett	a	fogvatartotti	munkáltatás	rendszere	iránt	is	
kiemelt	érdeklődés	mutatkozott.	

A Büntetés-végrehajtási Szervezet országos ve-
zetői,	 főosztályvezetői	 és	 szakértői	 összesen	 
23	 esetben	 utaztak	 külföldre;	 jellemzően	 tanul-
mányutak,	tapasztalatcsere-látogatások,	valamint	
szakmai	konferenciák	céljából.	

Az országos parancsnoki szinten megvalósult 
utazások	 közé	 tartozott	 az	 Európa	 Tanács	 21.	
alkalommal megrendezett büntetés-végrehatási 
konferenciája	Hollandiában,	a	grúz	büntetés-vég-
rehajtási	 minisztérium	 vezetőjének	 meghívására	
történt	látogatás	Grúziában,	továbbá	Koszovóban	
az országos parancsnok meghívására lezajlott ta-
pasztalatcsere-látogatás. 

Az	intézetek	saját	hatáskörben,	a	BvOP	iránymu-
tatása	és	engedélye	alapján	alakítják	nemzetközi	
kapcsolataikat.	 Kétoldalú	 megállapodások	 kere-
tében szoros, szakmai tapasztalatcsere -látoga-
tásokra	 épülő	 együttműködést	 tartanak	 fenn,	
elsősorban	bajor,	cseh,	lengyel,	szlovák	és	román	
intézetekkel. 

Továbbra	is	jelentős	a	Magyarországra	akkreditált	
diplomáciai képviseletek számára biztosított adat-
szolgáltatási	 tevékenység.	Az	elmúlt	 évben	 több	
mint	harminc	ilyen	jellegű	megkeresés	érkezett.	
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Büntetés-végrehajtási Szervezet delegációja is 
részt	 vett	 a	 konferencián.	 Így	 összesen	 tíz	 or-
szág	 (Ausztria,	 Csehország,	 Magyarország,	
Lengyelország,	 Litvánia,	 Olaszország,	 Románia,	
Svájc,	 Szlovákia,	 Szlovénia)	 22	 képviselője	 volt	
jelen	a	konferencián,	amelynek	a	fő	témája	a	fog-
vatartotti	 munkáltatás,	 az	 új	 börtönök	 építése,	
valamint a büntetés-végrehajtásban tapasztalt 
radikalizáció jelensége és a deradikalizáció lehet-
séges lépései voltak.

A	résztvevőket	szeptember	22-én	szakmai	megbe-
szélésen	Pintér	Sándor	belügyminiszter	is	fogadta.

’ A MECR tizenötödik ülésére 
2016 szeptemberében került sor 
Magyarországon. 

Az év	 –	 nemzetközi	 viszonylatban	 –	 legjelen-
tősebb	 eseménye	 a	 Közép-európai	 Büntetés-
végrehajtási	 Kerekasztal	 (Middle	 Europe	
Corrections	 Roundtable	 –	MECR)	 15.	 ülése	 volt,	
amelynek	házigazdája	Magyarország	volt.	

A	 Közép-európai	 Büntetés-végrehajtási	
Kerekasztalt	(MECR)	kilenc	ország	alapította	2009-
ben,	valamint	a	Nemzetközi	Büntetés-végrehajtási	
és	 Börtönügyi	 Szövetség	 (International	
Corrections	 and	 Prisons	Association	 –	 ICPA).	A	
rendszeresen,	 változó	 helyszínen	 megrendezett	
konferencia	célja,	hogy	hivatalos	keretek	között,	
a	legfelsőbb	szinten	vitassák	meg	a	tagországok	a	
büntetés-végrehajtás	területét	érintő	aktuális	kér-
déseket, kihívásokat és tapasztalatokat, továbbá 
megerősítsék	a	szervezetek	között	fennálló	szak-
mai kapcsolatokat. 

A	 találkozók	 célja	 emellett	 a	 szervezetek	 között	
fennálló	 jó	és	hasznos	szakmai	kapcsolatok	fenn-
tartása	 is,	 valamint	 az	 együttműködés	megerősí-
tése	és	fejlesztése	a	büntetés-végrehajtás	területén.

A	konferencián	minden	tagországnak	lehetősége	
nyílik	összefoglalni	az	elmúlt	 időszak	 legjelentő-
sebb	változásait,	elért	eredményeit	és	megoldandó	
feladatait.	Az	átfogó	ismertetőn	kívül	évente	na-
pirendre	kerül	egy	vagy	több	olyan	aktuális	téma	
is,	amely	nem	országspecifikus,	hanem	globálisan	
érinti	a	jelenlévőket	(pl.:	radikalizáció,	férőhelybő-
vítés, reintegráció). 

Az	 MECR	 15.	 ülésére	 2016.	 szeptember	 20–23.	
között	Pilisszentkereszten	került	 sor	a	Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságának szer-
vezésében.	 Az	 alapító	 tagok	 mellett	 első	 al-
kalommal	 a	 kerekasztal	 történetében	 az	 Olasz	
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