
bent, jelenleg nem a kábító-
szer kereskedelem miatt tölti 
ítéletét, olyan ügyből kapott 
letöltendő szabadságvesztés 
büntetést, amit nem követett 
el, a bűncselekmény helyszí-
nén tartózkodott, de a cselek-
ményt nem ő követte el.  

Eddig szabadságvesztése 
alatt többször elgondolkozott 
a jövőbeni életéről, hogyan 
tovább, ha szabadul. Elmon-
dása szerint nem szeretne 
továbbra a kábítószer keres-
kedelemmel foglalkozni, sze-
retne élettársával és gyerme-
kével boldog családi életet 
élni, nem szeretné az élettár-
sát elveszíteni. De sajnos fél 
attól, hogy nem bír, nem en-
gedi kiszállni. Már a börtönbe 
is kapott fenyegetéseket, sőt 
otthon az élettársat is megke-
resték, és megfenyegették.  

Az első egyéni találkozás 
az igényfelmérő kérdőív felvé-
tele. A szociális munka folya-
matában az első találkozás 
alkalmával a szociális szak-
embernek meg kell teremteni 
az ügyfél biztonságérzetét, 
meg kell nyernie a bizalmát. 
Úgy gondolom ebben az eset-
ben ez sikerült, mivel az ügy-
féllel az igényfelmérő kérdő-
ívet nem tudtuk felvenni a 16. 
kérdésig jutottunk el, amikor 
az ügyfél elkezdett mesélni 
életéről, félelmeiről, minden 
kérdés nélkül. 

Hagytuk az ügyfelet be-
szélje ki magát, több alkalom-
mal elérzékenyült, sírt. Több, 
mint másfél órán keresztül 
beszélt, amikor úgy éreztük, 
hogy felelősséggel visszaen-
gedhetjük a zárkájába. Meg-
győztük, hogy vegye igénybe 
a pszichológus segítségét.  

Tudomásunkra jutott, 
hogy az ügyfél édesanyjának 
agydaganata van. Így rövid 
időn belül újra találkoztunk 

K. S. 29 éves átlagos ma-
gasságú, vékony testalkatú 
gondozott külsejű férfi. 9. 
osztályt végzett szakácsnak 
tanult. Egészséges, tele félel-
mekkel, feszültséggel. 
Büntetés-végrehajtási intézet-
be kerülése előtt Debrecen-
ben élt élettársával, és élet-
társának 8 éves gyermekével, 
akit saját gyermekeként sze-
ret, gondozott, nevelt. Debre-
cen Tócóskert városrészén 
éltek, lakótelepi környezet-
ben, egy albérleti lakásban. 
Anyagi helyzetük rendezett 
volt, közvetlen börtönbe kerü-
lése előtt bejelentett munka-
viszonnyal rendelkezett. A 
nagybátyja mellett dolgozott. 
Az élettárs szintén bejelentett 
munkahelyen dolgozik. 8 éve 
ismerik egymást.  

K. S-nek három testvére 
van, egyikük autista, akit az 
édesanyja neveli a saját ház-
tartásában, két öccse külön 
él, barátnőjükkel szintén Deb-
recenben. Nevelőapja két 
éves kora óta neveli őket. 
Tudja ki a vér szerinti édesap-
ja, bár nem találkoztak, nem 
is szeretné a kapcsolatot fel-
venni vele. A nevelőapjával a 
kapcsolata sosem volt mond-
ható jónak. A nevelőapja 
rendszeresen iszik, amit ő 
nem tolerál. Az édesanyjával 
jónak mondható kapcsolata 
van, bár a pár hónapja a kap-
csolat lazult. Édesanyjáról 
mindig tisztelettel, szeretettel 
beszél.  

K. S. 15 éves korában 
belekeveredett egy rossz 
társaságba, az iskolát kerülte, 
nem járt be tanulni, majd 
otthagyta.  
Majd megjelent a kábítószer 
is az életében. Először csak 
könnyű drogok, aztán a ke-
ményebb drogok. Belesodró-
dott a szerek keltette világba 
16 éves korára már rendsze-
ressé vált droghasználata és 
az ezzel együtt járó – kikerül-
hetetlen – bűnöző életmód is. 
Ismertté vált az éjszakai élet-
ben, galeribe tartozott, betö-

résekben, lopásokban, kábító-
szerrel való kereskedelemben 
vett részt.   

Egy idő után édesanyja, 
nevelőapja, sőt testvérei is 
tudtak a droghasználatáról. 
Édesanyja többször próbálta 
rábeszélni az elvonókúrára, 
de sosem engedett, nem 
érezte szükségét.  
Élvezte a társaságban kivívott 
helyét, teljes gőzzel ennek az 
életformának adta magát. 
Valószínűleg még izgalmas is 
volt számára. Sosem volt 
egyedül, számítottak rá, tar-
tozott valahová, és persze 
ügyességét, találékonyságát 
is bebizonyíthatta a bűnelkö-
vetésben. A drogos életmód 
következtében elhagyta a 
szülői házat. Egy alkalommal 
volt pártfogó felügyelet ren-
delve neki 1 évig, de az nem 
volt hatásos, nem érezte, 
hogy segítene számára.  

Megismerkedett az élettár-
sával. Rövid időn belül össze-
költöztek. Az élettárs előtt 
titkolta, mivel foglalkozik, 
ezért mellette bejelentett 
állást, vagy rendszeres mun-
kát keresett. De sokáig nem 
tudta titkolni, az élettárs előtt 
is ismertté vált mivel foglalko-
zik. Az élettárs próbálta lebe-
szélni. Az élettárshoz minél 
jobban kötődött, minél jobban 
szerette, annál jobban hajlott 
a felhagyásra.  

De időközben a debreceni 
három terület közül az egyi-
ket már ő uralta, ő volt a fő 
terítő, egyre nehezebben 
tudna kiszállni az egész üzlet-
ből. Több alkalommal meg-
próbált kiszállni, de nem en-
gedték. Az élettárs javasolta 
vegyenek igénybe rendőrségi 
segítséget, de erre nem volt 
hajlandó, félti élettársát a 
gyermekét és a családját.  
Eddig 2 év 7 hónapja van 

Esettanulmány  az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetből 
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vele. A múltkori találkozás 
alkalmával elmesélte, hogy 
édesanyját decemberben 
látta, azóta levelet sem 
kapott tőle. A leveleire nem 
válaszol, sőt az öccsei sem 
válaszolnak. Az élettársa 
tájékoztatta arról, hogy az 
édesanyja nagyon beteg, 
kórházba került. Ez újabb 
feszültséget okozott benne. 

 A gondolatai folyamato-
san otthon járnak. Elmond-
ta, hogy fél attól, hogy 
idegösszeroppanást kap. 
Elmesélte, hogy már volt 
ilyen az életében, azt is 
nagyon nehezen vészelte 
át. Szenved a tehetetlen-
ségtől. Fél, hogy a feszült-
ség gyűlik benne és egyszer 
csak kitörik belőle és nem 

fogja tudni kontrollálni tet-
teit. Fél, hogy nyugtatókat 
kell szednie, hogy esetlege-
sen az IMEI-be viszik. El-
mondta, hogy járt a pszi-
chológusnál, de sajnos nem 
a várt eredménnyel. „Segítő 
beszélgetés” keretében 
hagytuk, hogy kibeszélje 
magából a feszültséget és 
utána befejeztük az igény-
felmérő kérdőívet és meg-
kötöttük az EFT-t.  

Tájékoztattuk a segítő 
folyamat további lépéseiről, 
illetve megerősítettük ab-
ban, ha úgy érzi, hogy se-
gítségre, segítő beszélge-
tésre van szüksége, akkor 
keressen.  
A következő a szerveződési
-tervezési fázis lesz.  Ebben 

a szakaszban fogjuk a segí-
tő munka lépéseit, céljait 
közösen meghatározni. A 
célok, prioritások megjelö-
lésével. Az ügyfél erőssége-
it – gyengeségeit felmérve 
tervezzük meg a jövőjét. 
 
Schneider Ilona 
Utógondozó koordinátor 
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Beszámoló műhelymunkáról 

jekt intenzív utógondozás 
szakaszának ismertetéséről, 
és a területi felosztások 
bemutatásáról szólt.  
Gelencsér Tamás a Nemzeti 
Munkaügyi Hivatal 
reintegrációs tanácsadója is 
beszélt a Projekttel kapcso-
latos gondolatairól.  

A fenti előadásokat 

Bombolyáné Tatai Ágota a 

Bács-Kiskun Megyei Kor-

mányhivatal Igazságügyi 

Szolgálatnak pártfogó felü-

gyelőjének beszámolója 

követte, melyen keresztül  a 

Büntetés-végrehajtási inté-

zetben történt csoportfoglal-

kozásokat mutatta be.  

Az előadások sorát Póli 

Róbert Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi 

Szolgálatának osztályveze-

tője zárta. Aki a pártfogás 

és a projekt kapcsolatáról 

beszélt.  

Végül a kerekasztal be-
szélgetés következett, mely 
az együttműködés és 
reintegráció fontosságáról 
szólt.  

A kerekasztal beszélgetés 
során felszólat dr. Füzesi 
Viktor bv.ezredes (Bács-
Kiskun Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézet volt 
parancsnoka, jelenleg az 
Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet 
parancsnoka) aki elmondta 
az eddigi jó tapasztalatait a 
civilekkel, a pártfogókkal, és 

az egyházakkal folytatott 
együttműködésekről. A régi 
együttműködéseket tovább-
ra is fenn szeretné tartani, 
és nyitott az új együttműkö-
dések iránt is.  

Felszólalt Pál Hortenzia a 
Szent Ágota Gyermekvédel-
mi Szolgáltatójának Bács-
Kiskun Megyei területi igaz-
gatója, és elmondta a kap-
csolódási pontokat a BV-ben 
levő fogvatartottak, és a 
gyermekvédelmi gondosko-
dás alatt álló gyermekek 
között. Felajánlotta segítsé-
gét gyermekvédelmi, és 
kapcsolattartási ügyekben.  
Miklós György Róbertné 
önkéntes, a Máltati Szere-
tetszolgálat Kalocsai vezető-
je is felajánlotta a segítsé-
gét. Segíteni tud pl. ruha-
adománnyal, vagy hajlékta-
lanokkal kapcsolatos ügyek-
ben.  

Tóth Győzőné a Kecske-
méti Foglalkoztatási Nonpro-
fit Kft. Ügyvezetője elmond-
ta a pártfogókkal való 
együttműködéssel kapcsola-
tos tapasztalatait. Eseten-
ként munkalehetőséget is 
tudna biztosítani azoknak a 
szabadultaknak, akik megfe-
lelnek az elvérásaiknak.  
Szűcs Nóra, és Szerdiné 
Novák Anett a Kecskeméti 
Pünkösdi Gyülekezet börtön-
missziós munkatársai is 
felajánlották együttműködé-
süket, és segítségüket az 
ügyfeleinknek, pl. ruhaado-
mány, lelkis gondozás.  

A TÁMOP 563 projekt 
második Bács-Kiskun Megyei 
szakmai területi műhely-
munkájára Kecskeméten a 
Háry Hotelben (6000 Kecs-
kemét, Kodály Zoltán tér 9.) 
2014. április 07- én került 
sor. A regisztrációt követően 
Póli Róbert, a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatának 
osztályvezetője konferálta 
fel az előadókat. 

Majd dr. Barna Hedvig, a 
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatának Igazgatója 
köszöntötte a résztvevőket, 
és bemutatta a helyi szak-
mai megvalósítókat: 
Roxinné Horváth Hajnalka 
utógondozó koordinátor az 
Állampusztai Országos Bün-
tetés-végrehajtási Intézet-
ben, Erdős Mária Viktória 
utógondozó koordinátor a 
Bács-Kiskun Megyei Bünte-
tés-végrehajtási Intézetben, 
Schneider Ilona utógondozó 
koordinátor az Állampusztai 
Országos Büntetés-
végrehajtási Intézetben, 
Deák Sándor Ottó utógondo-
zó koordinátor a Kalocsai 
Fegyház és Börtönben.  

Ezt követően a TÁMOP 
5.6.3. projekt bemutatására 
került sor Roxinné Horváth 
Hajnalka utógondozó koordi-
nátor által.  

A projekttel kapcsolatos 
előadást az én előadásom 
követte, mely a TÁMOP 
5.6.3 – 12/1. kiemelt pro-

„...aki elmondta az 

eddigi jó 

tapasztalatait a 

civilekkel, a 

pártfogókkal, és az 

egyházakkal folytatott 

együttműködésekről.” 
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Csonkáné Panek Andrea a 
Kecskeméti Járási Hivatal 
Gyámhivatalának címzetes 
vezető főtanácsosa is ígére-
tet tett a segítségnyújtásban 
az ügyfeleink számára. 
Gyámügyi kérdésekben 
lehet hozzájuk fordulni.  
Dr. Barna Hedvig, a Bács-
Kiskun Megyei Kormányhi-
vatal Igazságügyi Szolgála-
tának Igazgatója segítségét 
ajánlotta fel az ügyben, 
hogy a Kormányhivatal ve-
zetőjének említést tesz az 
íratok pótlásával kapcsolat-
ban. 

A szakmai beszélgetést a 
Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatának vezetői zár-
ták.  

A Bács-Kiskun Megyei máso-
dik, Kecskeméten megren-
dezett Műhelymunkán hu-
szonkét fő volt jelen. A 
megjelent meghívottak visz-
szajelezései alapján haszno-
san telt a 2014.04.07-én 
megrendezett szakmai prog-
ram.  
 
Erdős Mária Viktória 
Utógondozó koordinátor 
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Új munkatársak a Projektirodán  
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2014. május 16-tól új 

pénzügyi koordinátora van 

a projektnek, Kovács Attila 

Antal 

2014. május 26-tól mo-

nitoring koordinátorként 

segíti a projektet Göndöcs 

Bálint.  
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 2014. MÁJUS-JÚNIUS 

 

05.07-09: Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése (Budapest) 

05.11:  „Te Szedd” – Önkéntesen a tiszta Magyarországért- Hulladékgyűjtés Szombathelyen és Veszprémben 

05.14:  Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

05.14:  Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió 

05.15:  Stábértekezlet- Kelet-magyarországi Régió 

05.15.  III. Területi Műhelymunka- Veszprém megye (Veszprém) 

05.15.  II. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Szekszárd) 

05.16:  Stábértekezlet- Közép-magyarországi Régió 

05.16:  II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Vas megye (Szombathely) 

05.23:  Szupervízió pszichológusoknak 

05.29:  Stábértekezlet 

05.30:  III. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Székesfehérvár) 

05.30:  II. Területi Műhelymunka- Győr-Moson-Sopron megye (Sopronkőhida) 

06.01:  Gyermeknapi rendezvényen, Kalocsán fotókiállítás - Állampusztai jóvátételi program 

06.02-03: Központi megvalósítók Munkaértekezlete- Budapest 

06.05:  „ Megbántam, jóvátenném”- jóvátételi program Nyíregyházán 

06.10-13: Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest 

06.11:  Drogprevenciós jóvátételi program- Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

06.16:  Jóvátételi program- Tereprendezés- Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda Veszprém 

06.16-17: Jóvátételi program- Tereprendezés- Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet Győr 

06.16-19: Motivációs Interjútechnika Tréning- Budapest 

06.20:  II. Területi Műhelymunka- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza) 

06.21:  Jóvátételi program- Kerékpárút tisztítása- Baracska 

06.25:  II. Területi Műhelymunka (jóvátételi programmal)- Borsod-Abaúj-Zemplén megye (Miskolc) 

06.25:  II. Területi Műhelymunka- Hajdú-Bihar megye (Debrecen) 

06.25:  II. Területi Műhelymunka- Nógrád megye (Salgótarján) 

06.26:  II. Területi Műhelymunka- Főváros  

06.27:  IV. Területi Műhelymunka- Fejér megye (Dunaújváros) 

06.27:  Filmforgatás-Miskolc 

06.30:  III. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kiskunhalas) 


