
kodni a létszámukban beállt 

változásokhoz. 

Mindemellett folyamatosan 

zajlott egyeztetés annak érde-

kében, hogy csoportfoglalko-

zást (1.5 órás blokkokban 3-8 

fő részvételével) lehessen 

tartani bv. intézetekben sza-

badulás előtt álló személyek 

számára az utógondozó koor-

dinátor vezetésével.  

Ezzel egyidejűleg azonban a 

pszichológusok továbbra is 

lehetőséget nyújtanak mind-

azon szabadulók számára pszi-

chológiai tanácsadás igénybe 

vételére, akik jelzik az utógon-

dozójuk számára, hogy erre 

szükségük lenne (jelenleg 1 

korábban szabadult férfi vesz 

igénybe heti 1x60 percben 

szupportív jellegű tanács-

adást). 

A projektbe bevont pszicholó-

gusok közül a jelentéstételi 

időszakban 1 fő kilépett a 

programból 2014. augusztus 

15. napjával, így 3 fő folytatja 

tovább tevékenységét. A pszi-

chológusok által végzett mo-

dellkutatás ezen fázisában 

elsősorban az adatok feldolgo-

zására helyeződött a hangsúly. 

A legépelt interjúkból (15db) 

álló szövegkorpuszok tarta-

lomelemzését az egyes kollé-

gák egyenként végzik, majd 

az adatelemzés következő 

fázisában az eredmények ösz-

szesítésre kerülnek, amelyből 

levonhatóvá válnak a tudomá-

nyos következtetések. Annak 

érdekében, hogy a tartalom-

elemzés közös szempontjait ki 

lehessen alakítani (amely 

mentén aztán az egyes 

„értékelők”/”kódolók” munká-

ját összesíteni lehet) több 

alkalommal (2 esetben 6x1 

órában, valamint 2 további 

találkozón 2 órában) is szak-

mai egyeztetés történt. A kö-

zös szempontrendszer felállítá-

sa egyfelől a szakirodalomban 

található eredmények, másfe-

lől meg szakmai és korábbi 

tapasztalatokon nyugvó isme-

retek mentén történt meg. 

Mindezekről azonban továbbra 

is elmondható, hogy a vizsgá-

lódás fókuszában a büntetés-

végrehajtás során felmerülő 

problémás viselkedésformák 

(agresszió, drogfogyasztás), 

valamint a szabadulók érzelmi 

és kognitív állapotára utaló 

megfogalmazások, verbális 

utalások, illetve ezek nyelvi 

leképeződései állnak. 

Az elemzés során kikerülő 

részeredmények önmagukban 

azonban egyelőre nem értel-

mezhetőek, azokból a gyakor-

lati relevanciával bíró követ-

keztetéseket az összesítést 

követően lehet levonni.  

A pszichológusok ezen felül 

továbbra is szupervízión 

(július 11., 6x45 perc) vettek 

részt, hogy egyfelől tudják az 

együttes munkájuk hatékony-

ságát növelni, valamint meg-

felelően tudjanak alkalmaz-

A  p s z i c h o l ó g i a i  t e v é k e n y s é g  á l l á s a  

„Te döntesz, még nem késő”  

pasztalataik megosztásával 

segítsék azon fiatalkorú, vagy 

a már 18. életévüket betöltött 

fiatalokat, akik jelenleg is - 

valamilyen bűncselekmény 

elkövetéséből kifolyólag – 

pártfogó felügyelet alatt áll-

nak. A fogvatartottak jóváté-

teli igénye ebben az „alkalmi 

mentor” szerepben jelenik 

meg: hangsúlyosan él bennük 

a társadalmi szerepvállalás 

igénye. Elmondásuk szerint 

megbánták az elkövetett bűn-

cselekményt, és arra szeret-

nék felhívni a fiatalok figyel-

mét, hogy még nem késő a 

helyes utat választaniuk – ami 

ez esetben a bűncselekmény 

elkövetése nélküli, tisztessé-

ges és józan élet választása. A 

fogvatartottak részről tehát a 

jóvátétel megjelenik abban, 

hogy bűnmegelőzési szem-

pontból a fiatalok segítségére 

lehetnek – saját élethelyzetük 

bemutatásával elrettentő pél-
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A pszichológiai tevé-

kenység állása 

„Te döntesz még 

nem késő” 

Személyi változások 

Álláspályázat 

Önkéntes képzés 

Eseménynaptár 
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A jóvátételi 

program a Győr-Moson-

Sopron Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézetben 

valósult meg 2014. 08. 

26-án.  

A programnak kettős 

célja van: egyrészt, hogy a 

jóvátételt végző fogvatartot-

tak tanácsaikkal, saját életta-



dával szolgálhatnak az 

újabb bűncselekmények 

elkövetését illetően. A jóvá-

tételi program másik célja 

tehát, hogy a pártfogó fel-

ügyelet alatt álló fiatalok 

kedvét elvegyék a fogvatar-

tottak az újabb bűncselek-

mények elkövetésétől.  

A program Tóth Erika 

utógondozó koordinátor 

(TÁMOP 5.6.3) és Hegyi 

Ákos pártfogó felügyelő, 

osztályvezető (Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhi-

vatal Igazságügyi Szolgála-

tának Fiatalkorú Pártfogó 

Felügyelői Osztálya) közös 

tervei alapján valósultak 

meg. Az Igazságügyi Szol-

gálat részéről az alapvető 

cél, hogy a program bűn-

megelőzési szerepet lásson 

el a fiatalkorú pártfogoltak 

életében, míg a bv. intézet 

részéről a fogvatartottak 

társadalmi reintegrációjában 

nyújtott segítség volt a cél. 

A két célcsoport céljai a 

bv. intézet falain belül talál-

koztak. 4 fő pártfogó fel-

ügyelet alatt álló fiatal lé-

pett be az intézet területére 

pártfogó felügyelő kíséreté-

ben, ahol a szigorú bizton-

sági szabályoknak megfelelő 

beléptetést követően intéz-

ménylátogatáson vettek 

részt: megtekinthették test-

közelből a különböző körle-

teket, láthatták és érezhet-

ték a börtön rideg valóságát 

– mindazt, amit eddig csak 

a filmekből láthattak.  

Az intézménylátogatást 

követően a bv. intézet kul-

túrtermében találkoztak a 

programban részt vevő két 

fogvatartottal, és egy 2 órás 

interaktív beszélgetés során 

lehetőségük nyílt a fogva-

tartottak élettapasztalatát 

meghallgatni, arra reagálni, 

ill. kérdéseket feltenni szá-

mukra. 

A programra összesen 

11 fogvatartottat jelölt ki az 

utógondozó koordinátor, 

akiknek írásban és szóban is 

számot kellett adniuk arról, 

hogy miért ők a legalkalma-

sabbak a jóvátételi progra-

mon való részvételre. A 

kiválasztás fő szempontjai a 

következők voltak:  

1.A szimbolikus jóvátétel iránti 

motiváció, igény; 2. Tényleges 

megbánás a bűncselekmé-

nyükre, eddigi életvitelükre 

vonatkozóan; 3. Az elkövetett 

bűncselekmény felvállalása, 

besimerése – ezzel együtt 

képesség az őszinte megny-

ilvánulásra. 

A kiválasztott két 

fogvatartott (a program 

megvalósulását megelőző-

en) az utógondozó koordi-

nátor által tartott több al-

kalmas felkészítésen vett 

részt a bv. intézetben, ahol 

részletesen megbeszélték a 

lehetségesen felmerülő leg-

fontosabb témaköröket. A 

fogvatartottak saját tapasz-

talataikból és élményeikből 

tudtak dolgozni leginkább, 

ill. Walter Kindermann: 

Drogveszély és drogfüggő-

ség c. kiadványa segítségé-

vel is készültek a fiatalokkal 

való találkozásra. 

A beszélgetés a következők 

szempontokra, té-

makörökre épült: 

A kábítószerekkel való 

megismerkedés. Baráti 

társaságok negativ hatása; 

A függőség kialakulásának 

lépcsőfokai, állomásai; 

A függőség negativ hatása 

a lelki, pszichés, mentális 

ill. fizikai állapotra; 

A függőség családi kapcso-

latokra gyakorolt negativ 

hatása; 

Elveszett életcélok, ill. 

iskolai tanulmányok 

megszakítása; 

Életvitel megromlása, 

emellett az anyagi problé-

mák megjelenése; 

A bűncselekmények 

elkövetéséhez vezető út 

ismérvei; 

A függőség hosszú távon 

megmutatkózó, negativ 

hatásai a szervezetre 

(memóriaromlás, pszichés 

problémák stb.) 

Megoldási alternatívák a 

bűnelkövető vagy bűnis-

métlő életvitel elk-

erüléséhez; 

A bűntudattal való meg-

bírkózás; 

A probléma felismerésének, 

majd beismerésének fontos-

sága a szerfüggők életében, 

ill. a segítségkérés (és elfo-

gadás) fontossága.  

A programról el-

mondható, hogy sikerrel 

zárult. A siker jelenlegi is-

mérve, hogy a fogvatartot-

tak magabiztosan léptek be 

a sorstárssegítői szerepbe, 

ill. kellő komolysággal és 

elszántsággal készültek a 

programra. A beszélgetés 

során értő figyelemmel hall-

gatták a fiatalokat, és sze-

mélyre szabottan adták át 

saját élettapasztalataikat, 
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gondolataikat.  

A beszélgetés (és 

az arra való felkészülés) 

hozzásegítette a fogvatar-

tottakat ahhoz, hogy átérté-

keljék saját eddigi életüket, 

múltbeli döntéseiket. El-

mondásuk szerint „tiszta 

lappal” szeretnénk a bv. 

intézetből szabadulni, ill. 

életüket immár drog-, és 

bűncselekményektől mente-

sen, saját céljaik elérése 

mentén szeretnék élni sza-

badulásukat követően. A 

program nagyban hozzájá-

rult a részt vevő fogvatar-

tottak társadalmi 

reintegrációjához. 

A két fogvatartott a követ-

kezőket mondta el a prog-

rammal kapcsolatosan: 

„Azért jelentkeztem a jóvá-

tételre, mert segíteni sze-

rettem volna a fiataloknak, 

hogy ne essenek abba a 

hibába, amibe én estem – 

ha tudok segíteni, miért ne 

tegyem meg? Ezzel a prog-

rammal felnyithatjuk a sze-

müket a veszélyekre, és 

ösztönzést is adhat. Az volt 

a cél, hogy elgondolkodja-

nak, és elriasszuk őket a 

droghasználattól, meg a 

bűnözéstől, ami a börtönhöz 

vezet. Van kiút a gödörből, 

ha elfogadjuk a segítséget, 

és élmény volt adni magam-

ból, valamint a közös be-

szélgetés jól sikerült.” (J.A. 

24 év) 

„Azért jelentkeztem erre a 

jóvátételi programra, hogy 

elmeséljem a fiataloknak a 

saját tapasztalataimat, hi-

báimat, és rávezessem őket 

még időben arra, hogy ez az 



út, amin járnak, hosszú 

távon hová vezet. Számom-

ra azért volt jó élmény a 

program, mert remélem 

megfogadják a tanácsaimat 

és változtatnak a jövőben az 

életmódjukon, hogy elkerül-

jék azt a helyet, ahol jelen-

leg én tartózkodom. Szá-

momra pozitívan zárult ez a 

találkozás a fiatalokkal, és 

köszönöm a TÁMOP vezetői-

nek is, hogy részt vehettem 

ebben a programban!” (G.B. 

31 év) 

A fiatalkorú pártfogoltak 

őszinte köszönetüket fejez-

ték ki a program végén. A 

résztvevők között voltak 

kábítószerfüggő fiatalok is, 

akik egyöntetűen megfogal-

mazták, hogy hasznosnak 

és elgondolkoztatónak talál-

ták a fogvatartottakkal való 

találkozást. A beszélgetés 

során valóban sok párhuza-

mot véltek felfedezni a felek 

saját- és egymás életből. A 

fogvatartottak hiteles képet 

nyújtottak a bűnelkövetői 

magatartás lehetséges kö-

vetkezményeiről – mind 

fizikai, lelki, szociális és 

társadalmi vonatkozásban 

is. 

TÁMOP 5.6.3 

program megvalósulá-

sának időszaka alatt 

még további „Te dön-

tesz, még nem késő!” 

jóvátételi program 

szervezését tervezzük a 

Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálata, 

Fiatalkorú Pártfogó 

Felügyelői Osztályának 

támogatásával. Hegyi 

és köszönöm a TÁMOP ve-

zetőinek is, hogy részt ve-

hettem ebben a program-

ban!” (G.B. 31 év). A fiatal-

korú pártfogoltak őszinte 

köszönetüket fejezték ki a 

program végén. A résztve-

vők között voltak kábító-

szerfüggő fiatalok is, akik 

egyöntetűen megfogalmaz-

ták, hogy hasznosnak és 

elgondolkoztatónak találták 

a fogvatartottakkal való 

találkozást. A beszélgetés 

során valóban sok párhuza-

mot véltek felfedezni a felek 

saját- és egymás életből. A 

fogvatartottak hiteles képet 

nyújtottak a bűnelkövetői 

magatartás lehetséges kö-

vetkezményeiről – mind 

fizikai, lelki, szociális és 

társadalmi vonatkozásban 

is. TÁMOP 5.6.3 program 

megvalósulásának időszaka 

alatt még további „Te dön-

tesz, még nem késő!” jóvá-

tételi program szervezését 

tervezzük a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhi-

vatal Igazságügyi Szolgála-

ta, Fiatalkorú Pártfogó Felü-

gyelői Osztályának támoga-

tásával. Hegyi Ákos pártfo-

gó felügyelő, osztályvezető 

gondolatai a következők a 

programról: „A program a 

bűnismétlés megelőzésének 

hatékony eszköze lehet. A 

találkozás alkalmat biztosí-

tott a kábítószer használat 

veszélyeinek, különösen a 

bűnelkövetéshez vezető út 

rendkívül markáns módon 

történő bemutatására. El-

rettentő hatása is van a 

találkozásnak. Kifejezésre 

kerültek a szeretteiktől való 

távolság, a bűntudat, a 

szabadság elvonás okozta 

fájdalmas érzések. A pártfo-

gó felügyelet végrehajtása 

során elhangzott tanácsok, 

figyelmeztetések megerősí-

tést kaptak "hiteles" embe-

rektől. Sorstárssegítés haté-

konysága megkérdőjelezhe-

tetlen. Továbbá a felfüg-

gesztett szabadságvesztésre 

ítélt személyek megismer-

hetik azt, hogy valójában 

mit kockáztatnak.” Mind-

ezek tükrében közös célunk 

a jövőben, hogy minél több 

fiatal bűnelkövetőhöz jusson 

el ez a program, ill. hogy 

más fogvatartottak is lehe-

tőséget kapjanak az alkalmi 

sorstárssegítői szerepre a 

bv. intézet falain belül . 

 

Tóth Erika 

Utógondozó korrdinátor 
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Személyi változások a projektben 

2014. szeptember 

2014. szeptember 1-től az Állampusz-

tai Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézet solti objektumában Szabó 

Nikolett utógondozó koordinátor kezd-

te meg munkáját. Ettől a naptól Gaál-

Schneider Ilona az Állampusztai Or-

szágos Büntetés-végrehajtási Intézet-

ben folytatja utógondozó koordinátori 



 
 
 
 

 
A KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI HIVATAL (KIH) 

pályázatot hirdet 
Utógondozó koordinátor 

 
munkakör betöltésére. 

 
 

 
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
Határozott idejű munkavállalói jogviszony 2014.12.31.-ig, a projekt hosszabbítása esetén 2015. március 31-ig. 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1093 Budapest, Lónyay utca 24 
Budapest, 1108 Budapest, Kozma u. 13. (Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet) 
 
Az utógondozó koordinátor munkavégzési helye egyfelől heti 3 munkanap a büntetés-végrehajtási intézet, másfelől a szabadulás utáni utógon-
dozás ellátása érdekében heti 2 munkanap a főváros egyes kerületeire (III, IV, X, XIII, XIV, XV, XVI) terjed ki. A munkatárs vállalja az ország 
területén szervezett képzéseken, továbbképzéseken való részvételt. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
 
A TÁMOP 5.6.3-12/1 "A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje" című 
kiemelt projektben a KIH feladatkörében megvalósításra kerülő projektelemek megvalósítása. Az utógondozó koordinátor aktívan segíti a fogva-
tartottat, a szabadultat a beilleszkedés objektív és szubjektív feltételeinek megteremtésében. 
Főbb tevékenységei: 

Egyéni esetkezelés, szociális ügyintézés, 

A befogadás elősegítése érdekében a szabadulás utáni helyi közösség érzékenyítése, 

A szabadultak álláskereséssel összefüggő problémáinak megoldása során szoros együttműködés a munkaügyi szervezet tanácsadójával, 

Az önkéntesek tevékenységének támogatása, koordinációja, 

Csoportos foglalkozások szervezése, vezetése, elsősorban resztoratív szemlélet átadására. Kapcsolatot tart az együttműködő intézményekkel a fogvatar-
tott szabadulása után. Aktívan közreműködik a területileg illetékes szociális ellátórendszeri együttműködések fenntartásában. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 
 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

Cselekvőképesség, 

Büntetlen előélet, 

Közösségi pszichiátriai gondozó és/vagy koordinátori képzettség, 

Minimum 5 év szakmai tapasztalat pszichiátriai betegeknek nyújtott reintegrációs szolgáltatások terén, 

Felsőfokú szociális alapvégzettség. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

B kategóriás jogosítvány, 

hasonló szakterületen szerzett munkatapasztalat, a célcsoport ismerete, 

projekt megvalósításban szerzett szakmai tapasztalat, 

jó probléma-megoldó készség, célorientáltság, 

jó kapcsolatteremtő képesség, 

nagyfokú önállóság, 

felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 
 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

szakmai önéletrajz 

motivációs levél 

hozzájáruló nyilatkozat az elbírálásban résztvevők számára a pályázatban történő betekintéshez. 
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 20. napjától tölthető be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 6. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ Kerek-Tamás Juliannától kérhető: Tel.: 06 30 939-5955 

A pályázatok benyújtásának módja: Email útján a tamas.julianna@kih.gov.hu címre. Kérjük a tárgy rovatban a jelentkező a saját nevét és "utógondozó 
koordinátor" pozíciót írja be. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 17. 
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Önkéntes képzés tapasztalatok 
 
Somoskői Dániel utógondozó koordinátor keresett meg a nyár folyamán, hogy lenne-e kedvem önkéntes alapon részt venni a TETT programban, és egye-
dülálló, jógán alapú önismeret fejlesztő, kommunikációs csoportfoglalkozásokat kidolgozni majd tartani a fogvatartottak és a frissen szabadultak számára. 
A megkeresésre azonnal, szinte gondolkodás nélkül igent mondtam, a következő lépés az önkéntes képzés volt, melyre ősszel került sor, Veszprémben. 
 
Mivel sosem jártam még büntetés-végrehajtási intézmény közelében sem, fogalmam sem volt a szabályokról, helyzetekről, a lehetőségeinkről valamint a 
bent lévőket érintő kérdésekről, őket foglalkoztató problémákról is csak halvány sejtésem volt. 
 
A képzés jól szervezett és gördülékeny volt. A helyszín, a szállás, az ételek kiváló minőségűek voltak, nagyon örültem, hogy ezek szervezésével nem kellett 
törődnünk, maximálisan csak a “tananyagra” koncentrálhattunk. 
A kis csoportlétszám lehetővé tette, hogy “személyre szabott” legyen az oktatás. Engem leginkább a TÁMOP projekt háttere, célja, menete érdekelt, vala-
mint a szabadulás előtt álló fogvatartottak konkrét problémái, melyek egy részére az általam tartott csoportfoglalkozáson találhatnak választ. 
 
Szimpatikus volt, hogy Anett és Zoli előadásaikkal keretet adtak illetve alapot biztosítottak a meghívott szakemberek prezentációinak. Nagyon fontosnak 
tartottam, hogy lehetett kérdezni, és kielégítő választ kaptunk minden feltett kérdésre. 
 
A börtönlátogatás során a vezetőnk szaktudása emberséggel és humorral párosult - nagyon izgalmas és az önkéntes tevékenységünkre nézve hasznos 
órákat töltöttünk ott. 
 
Összességében teljesen elégedett vagyok a képzéssel, mind az elméleti, általános hátteret, a szociális szakma ránk tartozó törvényeit megismerhettük, és 
egyéni kérdéseinkre is válaszokat kaphattunk, valamint az iránymutatások alapján magabiztosabban kezdhetjük el önkéntes tevékenységünket. 
 
Köszönöm, hogy részt vehettem.           Bakonyi Anna önkéntes 

Az augusztusi stábértekezlet fényképei 
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TERVEZETT RENDEZVÉNYEK 

2014. SZEPTEMBER-OKTÓBER 

 

09.04: III. Területi Műhelymunka- „A rácsok mögött” jóvátételi programmal és filmforgatással egybekötve – Vas megye 

(Szombathely) 

09.09-12:  Jóvátételi program- Szent Erzsébet Otthon (Ipolytölgyes) üvegtetős teraszainak helyreállítása és az üvegteraszok 

alatt a nyári napsugárzás csökkentése céljából náddal való feldrótozása- Márianosztrai Fegyház és Börtön 

09.10: III. Területi Műhelymunka- Tolna megye (Szekszárd) 

09.12-14: Önkéntesek és sorstárssegítők felkészítése- Veszprém 

09.16: Jóvátételi program Kecskemét 

09.18: Stábértekezlet- Budapest 

09.25: Jóvátételi program- Békéscsaba 

09.29: Jóvátételi program- Zalaegerszeg 

10.07: Jóvátételi program- Kecskemét 

10.08:  Jóvátételi program- Kaposvár 

10.09:  Jóvátételi program- Sándorháza 

10.14: Jóvátételi program- Győr 

10.15-16: Jóvátételi program- Tököl 

10.16: Jóvátételi program- Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet 

10.16: V. Területi Műhelymunka- Fejér megye- Székesfehérvár 

10.17: III. Területi Műhelymunka- Főváros 

10.21: IV. Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kecskemét) 

10.28: Jóvátételi program- Kalocsa 

10.30-31: Jóvátételi program- BFB 


