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I. A projektgazda és a konzorciumi partner bemutatása 

 

1.1. A projektgazda szervezet bemutatása 

 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön 1886-ban épült, kezdettől fogva büntetés-végrehajtási 

intézetként funkcionált. Feladata a jogerősen kiszabott szabadságvesztés-büntetések 

végrehajtása, illetőleg az előzetes letartóztatás és elzárás foganatosítása. Az intézet a 

szigorúbb rezsim alatt működő fegyház és börtön fokozatú szabadságvesztéseket hajtotta és 

hajtja végre. Intézetünk a XX. század történelmének viszontagságos időszakaiban fontos 

szerepet játszott: a nyilas uralom, valamint a Rákosi korszak alatt politikai okokból 

letartóztatottak töltötték büntetésüket falainkon belül. Intézetünkben hajtották végre Bajcsy-

Zsilinszky Endre kivégzését is. 

 

Az intézmény a Nyugat-Dunántúl egyik meghatározó büntetés-végrehajtási intézménye. 

Méretéből és besorolásából adódóan nem csak megyei, és regionális, de országos szerepet is 

betöltő intézmény.  

 

 
Forrás: www.bvop.hu 
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Az intézményben jelenleg 664 fő fogvatartott van az alábbi megoszlás szerint: 

 

a.) A fogvatartás jellege szerint (fegyház, börtön, illetve biztonsági fokozat szerint) 558 fő 

jogerős 

 ebből 287 fő fegyházas 

 274 fő börtönös 

 7 fő fogházas 

 előzetes letartóztatott: 58 fő 

 távollévő (jelenleg, különféle okokból, pl. kórház, szállítás stb): 41 fő 

 megőrzéses (akik nem nálunk vannak nyilvántartva, d ideiglenesen 

tartózkodnak itt): 5 fő 

b.) A biztonsági fokozat szerint: 

 4-es biztonsági csoportos: 38 fő 

 3-as biztonsági csoportos: 252 fő 

 2-es biztonsági csoportos: 397 fő 

- a drogprevenciós körletrészen 25 fő van elhelyezve 

- idegen állampolgár: 14 fő 

 

c.) Az iskolai végzettség szerint: 

 8 általános alatti: 288 fő 

 8 általános: 335 fő 

 érettségi: 36 fő 

 felsőfokú végzettségű: 13 fő 

  

d.) Területileg az alábbi megyékből származnak: 

 Baranya: 40 fő 

 Bács-Kiskun: 10 fő 

 Békés: 3 fő 

 Borsod-Abaúj-Zemplén: 19 fő 

 Csongrád: 2 fő 

 Fejér: 27 fő 

 Győr-Moson-Sopron: 147 fő 
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 Hajdú-Bihar: 8 fő 

 Heves: 5 fő 

 Jász-Nagykun-Szolnok: 7 fő 

 Komárom-Esztergom: 50 fő 

 Nógrád: 6 fő 

 Pest: 109 fő 

 Somogy: 39 fő 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg: 12 fő 

 Tolna: 14 fő 

 Vas: 16 fő 

 Veszprém: 46 fő 

 Zala: 47 fő 

 

Az intézeti dolgozók statisztikai állományi létszám jelenleg 303 fő. Közöttük a projekt 

szempontjából releváns személyek kiemelten az alábbiak: 

- nevelőtisztek: 15 fő 

- pszichológusok: 2 fő 

- szociális előadók: 4 fő 

 

Az intézetben a folyamatos őrzés, felügyelet a folyamatos váltásos rendszerrel oldható meg. 

Összesen 4 szakasz teljesít szolgálatot, közülük egy csoport körletfelügyelő, egy másik 

csoport biztonsági felügyelő. A körletfelügyelők a fogvatartottak elhelyezési körletén látják el 

a büntetés-végrehajtással kapcsolatos feladataikat, míg a biztonsági felügyelők a fogva tartás 

biztonságáért felelősek (őrtorony, kapuk, előállító őrök, kutyás szolgálat, akciócsoport). 

 

Az intézet élén az intézetparancsnok áll, aki egy személyben felelős a törvényes működésért. 

Egy helyettese van, aki közvetlenül alá tartozik. A következő szinten az osztályvezetők, és az 

ő helyetteseik vannak (gazdasági osztály, biztonsági osztály, fogvatartási ügyek osztálya, 

egészségügyi osztály, informatikai osztály, személyügyi és szociális osztály, valamint 

parancsnoki törzs, ahová a fegyelmi tiszt, a jogtanácsos, a belső ellenőr, a munkavédelmi és 

tűzvédelmi előadók, a pályázati és közbeszerzési referens tartozik). Az egyes osztályokon 

belül vannak főelőadók, előadók és segédelőadók. A fentiek nagyjából lefedik az 

adminisztratív állományt.  
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A modern büntetés-végrehajtás rendkívül nagy változáson ment keresztül 1989. óta. Ma már a 

fogvatartottak idejének hasznos strukturálására fókuszál az intézet, vagyis az a cél, hogy 

minél több képzési és kulturális programon vehessenek részt az elítéltek.  

 

A fogvatartási ítélet végrehajtása, azaz az elzárás szakszerű biztosítása mellett 

elengedhetetlen feladatunk, hogy olyan programokat szervezzünk, melyek a fogvatartottak 

képzését, munkaerő-piaci (re)integrációját segítik elő. Ezeket a programokat főként pályázati 

forrásokból igyekszünk megvalósítani, többek közt az EQUAL vagy a „KAPULÁZ- Esély az 

életre” projektet, melyek mind a fogvatartottak szabadulás utáni munkaerő-piaci 

reintegrációját segítették elő. Ezen kívül külső szervezetek is folytattak, folytatnak különböző 

projekteket az intézetben, mint drogprevenciós program, elítélt színjátszó kör vagy 

informatikai képzés. Mindezek segítségével igyekszünk elkerülni a szabadult fogvatartottak 

visszaesését, amellyel hozzá tudunk járulni a közbiztonsághoz, illetve a munkanélküliség 

csökkentéséhez. 

 

Szervezetünk alapvető célja több mint 120 év alatt nem változott. Mindamellett, hogy a 

biztonságos őrzés, felügyelet megvalósuljon, illetve fogolyszökés és egyéb rendkívüli 

esemény ne következzen be, célunk, hogy folyamatosan bővüljön a fogvatartottak számára 

szervezett programok palettája. Ezzel a büntetés-végrehajtás alapvető célját érhetjük el, mely 

szerint: a büntetés-végrehajtás feladata, hogy jogszerűen végrehajtsa a szabadságvesztés 

büntetéseket, fenntartsa az elítéltek önbecsülését, fokozza felelősségérzetüket, valamint az, 

hogy felkészítse őket a szabadulás utáni, a társadalom elvárásainak megfelelő önálló életre. A 

magyarországi bv. jövőbeli fejlődése is e belső tevékenységek hatékonyságában rejlik. A 

fejlődés útja nagyban függ a bv. társadalmi megítélésétől is, mely jelenleg meglehetősen 

negatív. Költségvetési keretünk igen szűkös, ezért a fent említett programokat külső forrás 

bevonásával, főként pályázati pénzből finanszírozzuk. 

 

Jelen projektünk szervesen illeszkedi a korábban megvalósított EQUAL és „KAPULÁZ - 

esély az életre” projekthez. Ez utóbbi kapcsán büszkén emeljük ki, hogy az intézményünk 

keretein jóval túlmutató, az egész hazai büntetés-végrehajtás számára jelentett módszertani 

többletet. A projektet a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága kiemelten követte és 

szakmailag segítette. A pályázatnak köszönhetően számos innovatív megközelítést 

dolgoztunk ki, illetve döntéseket alapoztunk meg. Kiemeljük a projektünk végeredményeként 
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megszületett, 2000 példányban megjelent és a szakma legszélesebb köreihez eljuttatott 

„Kapuláz” kiadványunkat is. 

 

 

1.2. A konzorciumi partner bemutatása 

 

Az Intézmény neve: Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi 

Központja 

Az Intézet címe: 9024 Győr, Vasvári Pál u. 1. 

Telefon: +36-96-511-930 

E-mail: horvath.zsuzsanna@gyermekotthon.hu 

 

A Győri Gyermekvédelmi Központ a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosítja az 

ideiglenesen beutalt, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek otthont nyújtó ellátását, 

speciális ellátását, különleges ellátását, a fiatal felnőttek további utógondozói ellátását.  

 

A Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: 

- Otthont nyújtó ellátás keretében az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és 

tartós nevelésbe vett gyermekek számára a teljes körű ellátást. 

- A családi környezetbe történő visszahelyezést előkészítő, a családi kapcsolatok 

ápolását segítő családgondozást, vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadás 

elősegítését. 

- A családi környezetbe történő visszailleszkedéshez, az önálló életkezdéshez szükséges 

utógondozást. 

- A beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, súlyos pszichés, 

disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekek számára 

speciális ellátást. 

- Különleges ellátást az életkoruk miatt sajátos szükségletekkel bíró gyermekek részére 

különleges gyermekotthon működtetésével. 

- Különleges ellátást a tartósan beteg, fogyatékos gyermekek részére. 

- Gyámhivatali elrendelő határozat alapján az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült 

fiatal felnőttek számára utógondozói ellátást. 

 

mailto:horvath.zsuzsanna@gyermekotthon.hu
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A Megyei Gyermekvédelmi Központ egyes szakmai egységeiben az ellátott gyermekek 

szükségleteire kidolgozott szakmai munka zajlik. 

 

Az intézmény céljai 

Az intézmény célja, hogy az otthont nyújtó ellátás keretében teljes körű ellátást biztosítson, 

mely a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő, az életkorának, 

egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetésből, ruházattal való 

ellátásból, gondozásból, nevelésből, lakhatás biztosításából tevődik össze. 

 

Biztosítania kell a gyermek családi környezetébe történő visszahelyezést előkészítő, a családi 

kapcsolatok maximális ápolását segítő családgondozást, valamint az önálló élet 

megkezdéséhez szükséges utógondozást. 

 

Az otthont nyújtó ellátás során a beilleszkedési-, magatartási- vagy tanulási zavarokkal küzdő 

gyermekek számára speciális ellátást kell nyújtania, mely kiterjed a gyermek korához, 

állapotához és szükségleteihez igazodó oktatásra, szakképzésre, foglalkoztatásra, valamint 

ápolására, szocializációjára és reszocializációjára, továbbá habilitációs és rehabilitációs 

kezelésre is.  

 

Az utógondozói ellátást az illetékes gyámhivatal elrendelő határozata alapján kell végeznie, 

mely jelenti az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakhatását és szükség 

szerinti további ellátását. 

 

Célja továbbá, hogy az intézményben nevelkedő gyerekekre vonatkozó egyéni gondozási-

nevelési tervek kiemelkedő szakmai színvonalon készüljenek el, s a bennük megfogalmazott 

feladatokat maradéktalanul teljesüljenek. 

 

Rendkívül fontos, hogy a családjukból kiemelt gyerekek továbbra is gyakorolhassák a 

mindennapi, természetes társadalmi kapcsolataikat (barátság, szomszédság). 
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Az ellátott gyermekeknek biztosítani kell, hogy hozzájussanak a megfelelő egészségügyi 

ellátáshoz, a szükség szerinti személyiségfejlesztéshez, lelki gondozáshoz, illetve 

gyógypedagógiai ellátáshoz. 

 

A szociális biztonságon túl el kell érni, hogy gyermekek képessé váljanak önálló, személyes 

kiszolgáltatottságtól mentes életvitelre. 

 

Célja, hogy a különböző okok folytán hátrányos helyzetűvé vált gyermekek felkészüljenek a 

pályaválasztásra, s leendő munkájuk révén anyagi és szellemi értékek alkotóivá váljanak. 

 

A kitűzött célok elérése érdekében a következő feladatokat kell végrehajtani: 

 

Működtetni kell az intézmény folyamatos esetkezelő, gondozási, nevelési, rekreációs, 

egészségügyi és étkeztetési szolgáltatásainak rendszerét. 

 

Szélesíteni kell az intézmény kapcsolatrendszerét a gyermekvédelemben érintett 

társintézményekkel, a gondozásba bevont egyéb szolgálatokkal, oktatási intézményekkel, 

munkahelyekkel, támogatókkal. 

 

A környezet lehetséges segítő hálózatának, támogatórendszerének megismerése, 

feltérképezése és az élő, mindennapi kapcsolattartás alapvető feladat annak érdekében, hogy 

az intézmény minél magasabb szakmai színvonalon működhessen.  

 

Feladata, hogy a kialakuló emocionális viszonyok intenzitását, mélységét olyan szintre 

fejlessze, amely a társadalmi normák és értékek elfogadásának alapjává válik. E folyamat 

elősegítése érdekében fontos feladat a vérszerinti család értékeinek figyelembe vétele, 

valamint a gyermekek múltjának ismerete. 

 

Kiemelten együtt kell működnie a Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálattal, hogy 

gyermekeik egyéni elhelyezése minden esetben indokolt legyen, és a felmerülő szükségletekre 

felkészülten tudjon reagálni. 

 

Az intézetben folyó nevelés legfőbb sajátossága, hogy mesterségesen kialakított 

környezetként képes legyen - legalább részben - átvenni a család szociálpszichológiai 
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értelembe vett státuszát, szerepét. Az otthonokban dolgozó felnőttek nem lehetnek apa-, 

anya- és nagyszülőmodellek. Felnőttként kell jelen lenniük, akiknek az intézmény 

munkahelyük. Szükségszerűen a személyiségükkel dolgoznak, s mivel életkoruk és nemük 

különböző, a „család-kiegészítő" ellátásban felnőtt modellt nyújtanak. 

 

A különböző korú és nemű gyerekek nevelésében kiemelt helyet kell kapnia a kapcsolati 

kultúrájukra, együttélési készségükre, szolidaritás-érzékükre gyakorolt pozitív hatásnak. 

 

A feladatok körébe tartozik a vérszerinti testvérek együttes elhelyezésének maximális 

támogatása. 

 

Nagyon fontos feladat az intézményben dolgozó összes munkatárs folyamatos továbbképzése, 

szupervíziója.    

 

A további szakmai tevékenységek részletes leírása a szakmai egységek feladatokra 

lebontott Szakmai programjában található meg. 

 

 

1.3. Együttműködő szervezetek bemutatása 

 

A projekt megvalósulása a célcsoport képzése és foglalkoztatása, valamint a mentorálás 

kapcsán tervezzük a további szervezettek való együttműködést. 

 

 

1.3.1. A szakmai programokba bevont partnerszervezetek 

 

A képző, tréninget lebonyolító szakemberek és/vagy szervezetek kiválasztása az értékhatártól 

függően közbeszerzési eljárás keretében történik, így azok jelenleg még nem ismertek. Itt 

csak jelezzük, hogy az elmúlt időszakban a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben számos 

oktatási program zajlott le. A közoktatási intézmények közül kiemelhető a soproni Vas- és 

Villamossági Szakközépiskola, amely intézményt többek között az EQUAL projektünkbe is 

bevontuk. A tervezett tréningek kapcsán több térségi intézmény is szóba jöhet, de a 
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kiválasztás feltételei között feltétlen megjelenik a büntetés-végrehajtási intézményi referencia 

és tapasztalat megléte is. 

 

 

1.3.2. Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 

 

A korábbi években elsősorban is a Gy-M-S Megyei Munkaügyi Központtal alakult ki szoros 

munkakapcsolatunk. A projekt keretében megvalósított rendezvényeken előadóként, 

résztvevőként feltétlen számítunk a kirendeltségek munkatársaira. Számítunk továbbá a 

segítségükre a célcsoportba tartozó, a projekt során esetlegesen szabadulók munkába 

helyezésében is. 

 

 

1.3.3. Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

 

A pártfogói szolgálat munkatársait korábbi projektjeinkbe is bevontuk. Bevonásuk indoka, 

hogy tevékenységük közvetlen kapcsolódik a szabadulás folyamatához, illetve a szabadulók 

integrációjához. Terveink szerint a mentorok egy része és a vezető mentor is a Pártfogói 

Szolgálatok munkatársai közül kerülnek majd ki. Feltétlen számítunk a részvételükre a 

további szakmai programokon, így a work-shopokon, konferenciákon is. 

 

1.3.4. Szabadulók integrációjával foglalkozó egyházi és civil szervezetek 

 

A régióban is több olyan civil és egyházi karitatív szervezet működik, melyek célcsoportját a 

fogvatartottak, illetve a szabadulók teszik ki. Szándékaink szerint a civil szervezetek 

segítenek majd a célcsoport mentorálásában, lakhatási feltételek biztosításában, valamint részt 

vesznek a projekt keretében rendezett rendezvényeinken is.  
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1.4. A projektgazda és a konzorciumi partnere korábbi fejlesztésének 

szakmai tapasztalatai 

 

1.4.1. A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön szakmai tapasztalatai 

 

1.4.1.1. Visszatérés a társadalomba – EQUAL A/50 projekt 

 

Az EQUAL Program az Európai Unió által indított egyik közösségi kezdeményezés. A 

Közösségi Kezdeményezések kisebb, szűkebb célterületre fókuszáló, kísérleti jellegű, de igen 

nagy jelentőségű programok, melyeket a Strukturális Alapok elérhető forrásainak hat 

százaléka erejéig támogatnak. Az EQUAL Programot az Európai Szociális Alap 

finanszírozza, célja olyan új foglalkoztatáspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek 

segítenek a munkaerőpiacon tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és egyenlőtlenség 

leküzdésében. A projektek több tagország bevonásával, nemzetközi együttműködéssel 

valósulnak meg lehetővé téve a tapasztalatátadást, jó példák adaptálását. 

 

Az EQUAL program alapelvei 

 Partnerség 

 Részvétel 

 Nemzetközi együttműködés 

 Innováció 

 Tematikus megközelítés 

 Az eredmények elterjesztése és beépítése a szakpolitikákba 

 A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése 

 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön az „A” témában („Munkaerőpiac szempontjából 

hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piacra való belépésének vagy visszailleszkedésének 

segítése”) nyújtott be pályázatot. A 2005-2008-ban megvalósuló pályázat közvetlen és 

közvetett céljai az alábbiak voltak: 

 

Közvetlen célok 

 Az elsődleges célcsoport (50-70 fő elítélt) piacképes szakismereteinek bővítése, 

elsődleges munkaerő-piaci helytállásának elősegítése; 
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 A másodlagos célcsoport (az elítéltekkel közvetlen kapcsolatba kerülők) mentori 

jellegű szakismereteinek javítása; 

 Intézményközi együttműködések kialakítása. 

 

Közvetett célok 

 Az elítéltekkel szembeni társadalmi és munkaadói előítéletesség csökkentése; 

 A szabadultak visszaesésének csökkenése. 

 

Problémamegoldás eszközei 

 Képzés, átképzés, munkaerő-piaci tréningek; 

 Szabadulás előtti tartós foglalkoztatás piacképes szakterületeken, korszerű 

munkakörülmények között; 

 Mentori segítség (beilleszkedés, mediáció, adminisztratív és technikai jellegű 

segítségnyújtás); 

 Marketing és PR tevékenység. 

 

A projektet konzorciumban valósítottuk meg. A képzést a Vas- és Villamosipari Szakképző 

Iskola és Gimnázium, a foglalkoztatást a Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft, a 

munkaerő-piaci tréningeket a Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ tartotta. A 

projekt keretében az elsődleges célcsoport piacképes szakmához (ív- és lánghegesztő, 

fémforgácsoló, géplakatos) és korszerű munkakörülmények között folyó munkáltatáshoz 

jutott. A célcsoport tagjai egyéb mentális és szakmai segítséget is kaptak, így a szabadulást 

követően a célcsoportba tartozók visszaesése alacsonyabb szinten maradt, és információink 

szerint relatíve sokan helyezkedtek el a tanult szakmájukban. (Sajnos pontos adatokkal nem 

rendelkezünk, mivel a szabadultak részéről természetesen kötelező adatszolgáltatás nem volt. 

Információinkat alapvetően a Pártfogó Szolgálat munkatársaitól nyertük.) 

 

A projekt keretében bekapcsolódtunk a Transit in Prison (TIP) Nemzetközi Fejlesztési 

Partnerség tematikus munkájába. 
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A TIP partnerszervezetei 
 

Németország 
 

Kriminologischer Dienst des Landes Nordrhein-Westfalen 
 Partnerség  ZUBILIS - Zukunft der Bildung im Strafvollzug 

des Landes Nordrhein-Westfalen 
 

Hungary 
 

Sopronkőhidai Fegyház és Börtön  
 Partnerség  "Hatászél" Fejlesztési Partnerség 
 

Hollandia 
 

Categoriaal Overleg Vrouweninrichtingen 
 Partnerség  Toekomst in Balans - een nieuwe uitdaging 
 

Egyesült Királyság 
 

HM Prison Service 
 

Partnerség 
 

IMPACT 

 

A nemzetközi együttműködés keretében széleskörű tapasztalatcsere folyt, kölcsönös 

intézménylátogatásokkal egybekötve. A TIP számos összehasonlító elemzést is végzett, 

melyek eredményei beépültek a hazai szakpolitikai ajánlásainkba is. 

 

Úgy véljük az EQUAL projektünk teljesítette küldetését, mivel a konkrét célcsoportokhoz 

kötődő projektcélokon és elvárásokon túl számos innovatív megoldást és javaslattételt is 

tartalmazott. 

 

Az innováció az alábbi területeken jelent meg: 

a.) Partnerségi együttműködés – ilyen típusú, projektcélú együttműködés a hazai büntetés-

végrehajtásban korábban nem volt jellemző; 

b.) Megtörtént a potenciális munkaadók bevonása – hírlevélen, telefonon, illetve 

intézménylátogatáson keresztül történő bevonásuk újdonságként hatott a hazai büntetés-

végrehajtásban; 

c.) nemzetközi együttműködés - összehangolt elemzési munkák és széleskörű 

tapasztalatátadás a partner országok működési gyakorlatáról. 

 

Az EQUAL elvárt fázisainak megfelelően a végső tapasztalatátadási fázisban több hazai 

szervezettel együttműködésben az „Integrált megközelítések hálózat – Befogadó 

Munkahelyek” tematikus hálózat munkájába kapcsolódtunk be. Az együttműködés legfőbb 

eredményeként - és ami a jelen projekt szempontjából kiemelhető – a Sopronkőhidai Fegyház 

és Börtön szakmai vezetésével szakpolitikai ajánlásokat dolgoztunk ki és küldtük meg az 

érintett jogalkotó, illetve felettes szervek felé. 
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Javasolt szakpolitikai ajánlások 

- A mentesítés (értsd a tiszta erkölcsi bizonyítvány kiállítása) időtartamának 

csökkentése  

- A fogvatartotti munkavállalás foglalkoztatási jogviszonnyá alakítása; 

- Esélyegyenlőségi terv készítése a nem KKV körbe tartozó vállalkozások esetében; 

- A munkaadók társadalmi felelősségvállalásának (CSR) előmozdítása; 

- Az önkéntes munka, mint a migránsok integrációs eszközének tárgyi- és 

humáninfrastruktúra feltételeinek javítása; 

 

Összességében elmondható, hogy az EQUAL projektünk nem csak a szervezet, de a hazai 

büntetés-végrehajtás egészében is kiemelt szerepet töltött be.  

 

 

1.4.1.2. Kapuláz – Esély az életre (TÁMOP-1.4.3-08/2-0049) 

 

A projekt alapvető célja volt, a Sopronkőhidán lezajlott EQUAL projekt tapasztalatainak 

széleskörű terjesztése, azokra támaszkodva új módszerek kidolgozása, ezáltal a magyar 

büntetés-végrehajtás (bv.) egészében egy olyan modell felállítása, amely a szabadulók 

munkaerőpiaci reintegrációját segíti elő. A projektben kutatások, azok eredményeiből 

táplálkozó workshopok és tréningek kerültek lebonyolításra a bv-n kívül olyan külső 

szervezetek részére is, akik befolyásolhatják a szabadulás utáni munkába állást. 

 

A projekt hosszútávú célja volt, hogy a büntetés-végrehajtási szervezetrendszer egészének egy 

végrehajtási módszert dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogy milyen megoldásokkal lehet 

elősegíteni a „Felelősen felkészülten” kormányzati program céljainak elérését. Hosszú távú 

cél volt továbbá, hogy a projekt hozzájáruljon a kormányzati programban középtávon 

országosan elvárt mintegy 9-10%-kal visszaesési ráta csökkenéséhez. 
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Rövid távú célok voltak: 

 Az EQUAL-projektben kifejlesztett módszerek adaptálása a büntetés-végrehajtási 

intézményrendszerben dolgozó szervezetek számára; 

 Az elítéltekkel és a szabadultakkal foglalkozó szervezetek és intézmények közötti 

együttműködési csatornák módszertani megalapozása; 

 A szabadultak reszocializációjával foglalkozó szakemberek általános és specifikus 

munkaerő-piaci ismereteinek javítása; 

 A potenciális munkaadók bevonásának rendszerszintű megalapozása. 

 

Elvárt eredmények voltak: 

 A szakmai rendezvényeken mintegy 300 fő elérése (túlteljesült). A work-shopok és 

konferenciákon a résztvevői kör átfogó és specifikus ismereteket kapott a szabadulók 

munkaerő-piaci reintegrációját elősegítő új típusú módszereiről; 

 A projekt révén megteremtődjenek a reszocializációs folyamatban érintett regionális 

szervezetek közötti formális és informális kapcsolatok, protokollok; 

 Szakpolitikai ajánlás kerüljenek megfogalmazásra a hazai büntetés-végrehajtási 

intézmények szervezett és egységesítésre javasolt eljárásainak kidolgozására a 

potenciális munkaadók és a szabadulók közötti kapcsolatrendszerek kialakítása 

tárgyában. 

 

Főbb szakmai tevékenységek voltak: 

 

1.) Átfogó felmérés a régió bv intézményeiben dolgozó nevelők és pártfogók körében 

A felmérés célja a képzésekkel, foglalkoztatással és a szabadulást követő nyomon követéssel 

kapcsolatos vélemények, problémák, javaslatok feltárása és elemzése.  

 

2.) Átfogó felmérés a munkaadók bevonásáról, a foglalkoztatás jellegéről, a szabadulást 

követő munkahelyi nyomon követésről 

A tevékenység keretében az ország valamennyi büntetés-végrehajtási intézete, az 

intézményeken belüli foglalkoztatást végző vállalatok („börtön Kft-k”), az IM Pártfogó 

szolgálatai, valamint vállalkozások kerültek megkeresésre. A felmérést követően értékelő-

elemző tanulmány készült. 
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3.) Szakmai work-shopok az alábbi témákban 

 Kapuláz – a szabadulás munkaerő-piaci aspektusai 

 A büntetés-végrehajtási és a szociális intézményrendszer kapcsolódási lehetőségei 

 A potenciális munkaadók bevonásának gyakorlati tapasztalatai és a továbbfejlődés 

lehetséges módjai 

 A pártfogói rendszer továbbfejlesztése a munkaerő-piaci reszocializáció tükrében 

 A család szerepe a munkavállalási attitűdök alakításában 

 

Az egyes work-shopokon rendszerint 20-30 szakember vett részt, a jelenlévők a végén 

minden esetben ajánlásokat fogalmaztak meg. 

 

Képzők képzése tréning 

Az ország bv. intézeteiből 12 főt képeztünk ki foglalkoztatási trénerként. A tréningek 3*2 

naposak voltak, a tevékenység végrehajtását egy külső trénerrel és egy belső szakértő-

trénerrel valósítottuk meg. E tevékenység keretében tananyagfejlesztés is megvalósult. 

 

Szabadulók munkaerőpiacra jutását segítő tréning 

6*2 napos tréning 2-2 fő kiképzett és 1 fő külső trénerrel, egyenként 12 fő, összesen 72 fő bv. 

munkatárs (célszerűen nevelő) részére valósult meg. A célcsoport kiválasztása országos 

jellegű volt. 

 

Szabadulók nyomon követési rendszerének kidolgozása 

A tevékenység keretében szakértői háttértanulmány készült a szabadultak „eltűnésének” 

okairól, a lehetséges nyomonkövetési módszerekről.  

 

Intézmények közötti együttműködési protokollok kidolgozása 

Az előző problematikára fókuszáltan, valamennyi a szabadultak integrációját segítő 

intézményközi együttműködések lehetőség-feltárása és javaslattétele valósult meg. Az 

együttműködési protokollok kidolgozásának célja a formális és informális kapcsolódási 

pontok szabályozott és nyomon követést segítő módszereinek kidolgozása volt.  
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Tekintettel arra, hogy a projekt alapvetően nem helyi, hanem országos szakpolitikai célokat 

tűzött maga elé, a pályázat megvalósítását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

kiemelten kezelte és ahhoz minden szakmai támogatást megadott. A projekt keretében számos 

szakértői anyag született. Ezen szakmai anyagokra alapozottan készült el a „Kapuláz” 

kiadvány, mely kézikönyv formában közérthető módon, mégis teljeskörű szakmai 

igényességre törekedve mutatja be a szabadulók integrációja elősegítésének lehetséges 

modelljeit, együttműködési protokollokat valamint a lehetséges jogszabályi módosítási 

javaslatokat. A 2011 tavaszán megjelent kiadvány terjesztése – már a projektmegvalósítási 

időszakon túl - jelenleg is folyik. A 2000 példányban kinyomtatott szakmai kiadvány 

terjesztése széleskörű, abba az Országos Parancsnokság szintén segítségünkre van. 

 

 

1.4.2. A konzorciumi partner tapasztalatai 

 

A partner az alábbi EU és vagy hazai támogatású, releváns szakmai tartalommal bíró projektet 

valósított meg az elmúlt időszakban: 

 

1.) Szociális Munkaügyi Minisztérium: IFJ-KT-07 (Belföldi gyermek- és ifjúsági 

közösségi terek fejlesztésének támogatására) 

 

Támogatás éve: 2008. 

Elnyert összeg: 500. 000.,- Ft. 

 

2.) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat: 

Gondolj a holnapra!  - Sportnap megrendezése   

 

Támogatás éve: 2008. 

Elnyert összeg: 85 000.,- Ft 

 

3.) HEFOP-2.2.1.-06/I-2007-03.   

„KAPOCS” Győr-Moson-Sopron megye hátrányos helyzetű fiataljaiért. 

 

Támogatás éve: 2008. 
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4.) KAB-PR-07-A-0058 

Drogprevenciós kortársoktató-kortárssegítő, illetve növendékekkel foglalkozó felnőttek 

képzése  

 

Támogatás éve: 2007. 

Elnyert összeg: 500.000.,- Ft 

 

5.) GyV-LO-07 

Lakásotthonok felújítása – konyha korszerűsítése 

 

Támogatás éve: 2009. 

Elnyert összeg: 1.500.000 Ft. 

 

6.) TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0100 

Első lépések az integráció felé (tartós munkanélküliek felkutatása, tájékoztatás, képzések, 

munkahely lehetőségek felkutatása, követés- esetmenedzserek segítségével. Doborjáni Ferenc 

Speciális Oktatási Központtal közös konzorciumban történt megvalósítás. 

 

Támogatás éve: 2009. 

Igényelt összeg: 51. millió.,- Ft 

 

7.) Győr –Moson-Sopron Megye Önkormányzata 

Oktatási Kulturális és sport tevékenységet támogató pályázat 

 

Támogatás éve: 2010. 

Elnyert összeg: 50.000-.,Ft  

 

8.) Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázata 

Kizárólag ép tagokat foglalkoztató sportegyesületek számára.(A. kategória) 

 

Támogatás éve: 2010. 

Elnyert összeg: 190.000 Ft. 
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9.) Köszi (Közösség szíve)  

CBA Pályázat, internetes szavazással nyert.  

 

Támogatás éve: 2010. (folyamatban) 

Elnyert összeg: 1.000.000 Ft tárgyi eszközök beszerzésében.  

 

10.) Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet „Jó gyakorlatok a gyermekintézetekben” 

Módszertani ajánlás a gyermeki jogokról 

 

Miniszteri dicséret (2011.) 

 

11. TÁMOP 5.2.5. B-10/2 

Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok (ifjúsági célú 

tevékenységek) 

 

Igényelt összeg kb. 31. 000.000.-.,Ft 

Döntés folyamatban 

 

 

A fentieken túl a szervezet életében meghatározó volt a TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0100 

pályázat, melyet az alábbik szerint lehet összefoglalni: 

 

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja, valamint a 

Doborjáni Ferenc Nevelési Oktatási Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program 

(TÁMOP 5.3.1) keretében, „Első lépések az integráció felé” című pályázatában az alacsony 

foglakoztatási eséllyel rendelkezőket képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programot 

indított. A projekt megvalósítására 51.587.050,- Ft Európai Uniós, vissza nem térítendő 

támogatást nyert a két intézmény. A projektmenedzsment és a szakmai team tagjai (12 fő) a 

két intézmény dolgozói közül kerültek ki, akik szociális és pedagógiai szakmai tapasztalattal, 

magas felkészültséggel rendelkeznek a hátrányos helyzetűek megsegítésében.  

A projekt általános célja a munkaerőpiacról kiszorult tartós munkanélküliek foglalkoztatását 

elősegítő képzési és foglalkoztatási programok kidolgozása és megvalósítása, mely során 

hátrányos helyzetű és hosszú ideje munka nélkül lévő egyéneket szólítottunk meg. A projekt 
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célcsoportjai a két intézmény utógondozói ellátásban részülő fiataljai, illetve Sopron–Fertőd 

Kistérség munkanélküli lakossága volt.  

 

Személyre szabott tervet dolgoztunk ki 60 fő számára, mely figyelembe veszi egyéni 

képességeiket, fejlődési lehetőségeiket, elképzeléseiket. A közösen kialakított egyéni 

fejlesztési terv alapján olyan szolgáltatásokat biztosítottunk számukra, melyek az 

elhelyezkedést akadályozó tényezők megszüntetésére irányulnak. 

 

A projekt célja a foglalkoztatási esélyek növelése, a tudásszínt fejlesztése, a hátrányos 

megkülönböztetés csökkentése. 

 

Programunkba bevontunk olyan tartós munkanélkülieket (két éve regisztrált munkanélküli, 

illetve pályakezdő esetén egy éve regisztrált munkanélküli) akik tudása nem elegendő, vagy 

elavult a munkaerőpiacra való visszakerüléshez. 

Az érdeklődők részére személyre szabott ingyenes programokat dolgoztunk ki, melynek 

keretében biztosítottunk:  

- személyi fejlesztéseket 

- tréningeket 

- csoportfoglalkozásokat 

- tanácsadásokat 

- integrált szolgáltatást 

- munkaadói tanácsadásokat 

 

A program 2009. június 01-én indult. A projekt 2010. december végén zárult, és 

eredményesnek mondható, a felvett személyek száma 78 fő volt, közülük 48 fő esélyeit tudtuk 

javítani a munkaerő-piacra való visszakerülésre. 

 

A TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0100  pályázaton belül volt kapcsolatunk több olyan személlyel, 

akik rövidebb és hosszabb időt töltöttek fogvatartottként börtön és fegyház intézményben. 

Gyermekeink közül is évente javító intézeti nevelésben van általában 4-5 fő. Egyéb 

kapcsolatunk még, hogy van olyan pedagógusunk, aki több éve tanít a Sopronkőhidai 

Fegyház és Börtönben elítélteket, az ott működő általános iskola alsó- és felső tagozatában. 
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II. Kiindulási adatok és alapvető célkitűzések 

 

2.1. Helyzetelemzés 

 

2.1.2. Győr-Moson-Sopron megye és a Nyugat-Dunántúli Régió népessége és munkaerő-

piaci helyzetképe 

 

A régió lakónépessége 2010. január 1-jén 996 ezer fő volt, 2 ezerrel kevesebb az egy évvel 

korábbinál. A munkavállalási korú népesség száma 670 ezer fő, ami a lakónépesség mintegy 

2/3-a. A lakosság korösszetétele a régióban csak kismértékben tér el az országostól, a 15 éven 

aluliak aránya 14%, a 15-64 éveseké 70%, a 64 év felettieké 16%. (Utóbbi megegyezik az 

országossal, a 15 éven aluliak aránya viszont 1%-ponttal alacsonyabb, a 15-64 éveseké 

ugyanennyivel magasabb a régióban.) 

 

Az ÁFSZ által hivatkozott KSH lakossági felmérés szerint a nyugat-dunántúli régióban, 

2010.I. negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 403,5 ezer fő, a munkanélkülieké 

40,3 ezer fő volt, előbbi 7,6 ezer fővel kevesebb, utóbbi 7,3 ezer fővel több az egy évvel 

korábbinál. A gazdasági aktivitás tehát nem változott lényegesen, és arányaiban továbbra is 

jóval magasabb az országosnál. Az inaktívak száma a 2009.I. negyedévi 329,2 ezerről 331,5 

ezerre nőtt.  

 

A munkanélküliségi ráta – e felmérés szerint - a két időszak között 7,4%-ról 9,1%-ra, 

emelkedett a nyugat-dunántúli régióban. Ez továbbra is alacsonyabb az országosnál, és az 

egyes régiókat összehasonlítva – a Budapestet magában foglaló közép-magyarországit alig 

meghaladva – még mindig a 2. legkedvezőbb érték.  
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A KSH munkaerő-felmérés adatai (15-74 éves népességre) 

 

Megnevezés 

A régióban Országosan 

2009.I. 

negyedé

v 

2010.I. 

negyedév 

Változá

s 

2009.I. 

negyedé

v 

2010.I. 

negyedé

v 

Változás 

Foglalkoztatottak (ezer fő) 411,1 403,5 - 7,6 3764,1 3719,3 - 44,8 

Munkanélküliek (ezer fő) 33,0 40,3 + 7,3  402,8 497,8 + 95,0 

Gazdaságilag aktívak (ezer fő) 444,1 443,8 - 0,3 4166,9 4217,1 + 50,2 

Gazdaságilag inaktívak (ezer 

fő) 

329,2 331,5 + 2,3 3529,8 3470,4 - 59,4 

15-74 éves népesség (ezer fő) 773,3 775,3 + 2,0 7696,7 7687,5 - 9,2 

Aktivitási arány (%) 57,4 57,2 - 0,2 54,1 54,9 + 0,8  

Foglalkoztatási ráta (%) 53,2 52,0 - 1,2 48,9 48,4 - 0,5 

Munkanélküliségi ráta (%) 7,4 9,1 + 1,7 9,7 11,8 + 2,1 

Forrás: www.afsz.hu 

 

A nyilvántartott álláskeresők átlagos hó végi száma a régióban, 2010.I. negyedévében 51,2 

ezer fő volt, ami 9 ezer fővel (21%-kal) meghaladja az egy évvel korábbi értéket. A negyedév 

során ezúttal Vasban nőtt a legerőteljesebben (29%-kal) a munkanélküliség nagyságrendje, de 

a másik 2 megyében is jelentős volt a növekedés. 2010.I. negyedévének végén a régióban 

49,9 ezer álláskereső volt, 5,0 ezerrel (11%-kal) több, mint egy évvel korábban. 

 

A nyilvántartott álláskeresők aránya 2010.I. negyedévében átlagosan 11% volt a régióban, 

2,1%-ponttal több, mint egy évvel korábban. Az elmúlt évekhez hasonlóan a régiós átlagnál 

Győr-Moson-Sopronban alacsonyabb, Zalában jóval magasabb volt az arány, míg Vasban 

átlag körül alakult. 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők átlagos száma és aránya a régióban 

       

Megnevezés  Nyilvántartott álláskeresők, fő Álláskeresők aránya, % 

 2009.I. 

negyedév 

2010.I. 

negyedév 

Változás,

% 

2009.I. 

negyedév 

2010.I. 

negyedév 

Változás, 

%-pont 

Győr-Moson-Sopron 13.814 16.734 + 21,1 6,7 8,2 + 1,5 

Vas 10.983 14.146 + 28,8 8,9 11,9 + 3,0 

Zala 17.444 20.305 + 16,4 12,4 14,9 + 2,5 

RÉGIÓ ÖSSZESEN 42.241 51.185 + 21,2 9,0 11,1 + 2,1 

Forrás: www.afsz.hu 

 



 24 

A régió gazdasági mutatói összességében kedvezőbbek az országosnál. 2009. végén a 

régióban a regisztrált társas vállalkozások száma 43,7 ezer volt, ezer lakosra jutóan 44, ami a 

Budapestet is magában foglaló közép-magyarországi régió után a 2. legmagasabb.  

 

A világgazdasági válság a régiót országos összevetésben is fokozottan érintette: Az ipari 

termelés volumenében 25%-kal mérséklődött, ennél csak a közép-dunántúli régióban volt 

nagyobb a csökkenés. 2010.I. negyedévében viszont már 12%-kal nőtt a termelés a régióban, 

az országos 5%-kal szemben. 

 

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 2010 első negyedévében készített munkaerő-

piaci felméréséből kitűnik, hogy a munkáltatók egy évre szóló előrejelzése szerint is 3,8 ezer 

fővel, 3,6%-kal nőhet a létszámuk.  

 

A megkérdezett munkáltatóknál az II. negyedévi várható belépők munkakörönkénti 

összetétele a következő: 

 

 

Régiós szinten 20 főt meghaladó 

létszámfelvétellel járó munkakörök. 

Nyugat-Dunántúl 

 
Győr-Moson-

Sopron 

Vas Zala Régió 

összesen 

gyártósori összeszerelő 30 108 1463 1601 

egyéb feldolgozóipari gépek kezelői, 

gyártósori összeszerelő 

0 1 553 554 

egyéb segédmunkások (pl. alkalmi 

munk.) 

44 40 145 229 

tehergépkocsi-vezető 7 9 167 183 

kézi anyagmozgató, csomagoló 51 106 21 178 

elektroműszerész 2 2 161 165 

minőségi, műszaki, biztonsági ellenőr 2 2 113 117 

egyéb könnyűipari gépkezelők és 

gyártósor mellett dolgozók 

8 7 81 96 

kárpitos 15 2 75 92 

egyéb vas- és fémipari foglalkozások 2 0 80 82 

egyéb takarítók és hasonló jellegű 

egyszerű foglalkozások 

24 28 30 82 

raktárkezelő 27 26 24 77 

eladó 19 10 34 63 

szabó, varrónő, modellkészítő 8 44 10 62 

fürdőüzemeltetési foglalkozású 8 4 50 62 

édesipari termékgyártó 0 46 0 46 

gépészmérnök 35 6 4 45 
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lakatos 13 5 27 45 

ruházati gépkezelő és gyártósor mellett 

dolgozó 

8 5 32 45 

autóbusz-vezető 21 13 3 37 

hegesztő, lángvágó 4 11 20 35 

kubikos 0 30 4 34 

egyéb ügyintézők 19 4 8 31 

kohászati gépkezelő 28 0 0 28 

park- és kertépítő, - gondozó 15 4 9 28 

öntödei foglalkozású 22 0 5 27 

lakás-, intézménytakarító 8 9 9 26 

bőrkikészítő,- feldolgozó gépkezelő, 

gyártósor mell 

0 25 0 25 

felszolgáló, vendéglátó-ipari eladó  1 15 9 25 

forgácsoló 0 11 12 23 

konyhai kisegítő 7 9 7 23 

sütő-, tésztaipari munkás, pék 4 1 16 21 

egyszerű erdészeti,vadászati,halászati 

foglalkozások 

0 0 21 21 

Forrás: www.afsz.hu 

 

A fenti táblából kitűnik, hogy többségében olyan alacsony iskolai végzettséget igénylő 

szakmacsoportokban várható létszámnövekedés, amelyekbe a szabadulóknak – megfelelő 

segítség mellett – reális esélyük lehet az álláskeresés során. 
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2.1.3. A szabadulók munkaerő-piaci esélyei 

 

A magyar munkaerő-piac egyik meghatározó jellemzője, hogy a regisztrált munkanélküliek, 

és a foglalkoztatottak száma egyaránt alacsony, továbbá a regionális eltérések által nagyban 

determináltak. Ez utóbbit különösen is fontos hangsúlyozni, mivel a munkanélküliség és az 

abból táplálkozó szegénység valamint a bűnelkövetés összefüggéseit már számos szakértői 

tanulmány mutatta ki. Ebből a szempontból nem hagyható figyelmen kívül a hazai cigányság 

sem, mely egyértelműen koncentrálódik a hátrányos helyzetű térségekben, illetve 

településeken. 

Mint az a következő két térképből egyértelműen kitűnik, az alacsony státuszú térségek és a 

romák által sűrűn lakott térségek közt szemmel látható átfedések figyelhetőek meg. Tény, 

hogy a szegénység mellé társuló általános társadalmi kirekesztés miatt is, a romák 

számarányukhoz mérten magasabb arányban kerülnek kapcsolatba a hazai 

igazságszolgáltatással. Bár az etnikai vonatkozású hivatalos adatgyűjtés érthető okokból nem 

megengedett, empirikus kutatásokból jól kitűnik, hogy a börtönök lakosságának mintegy 

harmada-fele biztosan cigány származású. (lásd: Póczik Szilveszter: A cigányság a magyar 

kriminológiai kutatásban 1970-2001. Kriminológiai Tanulmányok 39. (2002.). Mindez tovább 

nehezíti a szabadulók munkahely keresését, hiszen a romákkal szembeni előítélet is társul a 

felvétel során. 

 

Szegénységi kockázat a magyar településhálózatban 

 

Forrás: Bihari Zsuzsanna-Kovács Katalin: Magas szegénységi kockázatú települések a magyar 

településállományban. Településtipológia és rangsor. MTA Regionális Kutatások Központja. Bp., 2006. 
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A hazai cigányság térbeli megoszlása 

 

Forrás: Kertesi Gábor-Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon. Dokumentáció és adattár. Bp., 1998. 

Socio-typo. 

 

Sajnos a fenti térbeli összefüggések a bűnelkövetések gyakoriságával is kimutathatóak. Az 

egyik általánosan megfigyelt jelenség, hogy az ország gazdagabb, idegenforgalmilag 

kedveltebb területei gyakran a bűnelkövetés, míg a hátrányosabb helyzetű régiók a 

bűnkibocsátás terepei. Ahogy a Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája (115/2003 

Ogy. Hat.) is megállapítja, a jobb szociális adottságú területek a bűncselekmények 

elkövetésének kedveznek, míg a legrosszabbak „bűnkibocsátókká” válnak.  

 

Ahol magasabb a GDP, ott az ismertté vált bűncselekmények száma is magas. Az ország 

társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott, rendszerint romák által sűrűn lakott 

térségeiben viszont az ismertté vált elkövetők koncentrálódása tapasztalható. Mint ahogy a 

stratégia is leszögezi, a bűnözés elsősorban a városokhoz kötődő jelenség, legfertőzöttebb 

területnek pedig Budapest tekinthető. 
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A bűnelkövetés térbeli jellemzői 

 

 

Ahogy a fenti ábrából látható, a Nyugat-Dunántúl összességében viszonylag kedvezőbb 

helyzetben lévő terület, ugyanakkor Zala megye bűnelkövetési aránya már relatíve 

kedvezőtlen. 

 

A bűnelkövetésnek számtalan oka és formája is van, tény ugyanakkor, hogy a büntetés-

végrehajtásban terheltek döntő többsége alacsony társadalmi státuszú. Az alulképzettség, a 

nem megfelelő szociális és családi háttér, valamint a rendszerint deprivált környezet 

együttesen hozzák létre azt az ördögi kört, melyből igen nehéz, de azért korántsem lehetetlen 

a kitörés. 

 

A „kapuláz” jelenség az álláskeresés terén is rendszerint megjelenik. Az elítélt ideális esetben 

az intézményi falakon belül képzéshez jutott és üzemszerű munkavégzésben vett részt. Sokak 

itt találkoznak először a munka, mint napi rutin tevékenységgel, továbbá a munkabér, mint 

ösztönző tényezővel is. Arról azonban rendszerint fogalmuk sincsen, hogy a nyílt munkaerő-

piacon a megszerzett készségekből, képességekből mit és hogyan lehet hasznosítani. Többek 

között ez is hozzájárul ahhoz az ördögi körhöz, mely közvetlen hozzájárul a többszörös 

visszaesésen alapuló tipikus bűnözői karrier kialakulásához. 
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Bűnismétlés és foglalkoztatás 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

2.2. Szükségletek és elvárt hatások 

 

2.2.1. A szabadulók munkába kerülését befolyásoló legfontosabb tényezők 

 

Mint az a fenti, a visszaesés tipikus körforgását mutató ábrából kitűnik, a szabadulók 

társadalmi és munkaerő-piaci integrációja egy olyan folyamat, melyben a Bv. 

intézményeknek is jelentős szerepük van, többek között a foglalkoztatás biztosítása révén is. 

Le kell szögezni, azonban, hogy a foglalkoztatott fogvatartottak döntő része csak alacsony 

iskolai végzettséggel rendelkezik, mintegy háromnegyedüknek legfeljebb általános iskolai 

végzettsége van, mely egyértelműen kijelöli az intézmények és a Bv. gazdasági társaságok 

által ellátható tevékenységek kereteit is. 

 

A „Kapuláz – Esély az életre” projektben szakértői felméréseket is készítettünk, melyekbe 

többek között éppen a szabadulók munkaerő-piaci esélyeire kerestük a választ. A 

következőkben néhány releváns megállapítást, illetve a projekt megvalósítása szempontjából 

releváns következtetést villantunk fel.  
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Az egyik felmérésben a régió valamennyi bv. intézetét és Pártfogói Szolgálat munkatársát 

kérdőíves felmérés keretében kerestük meg. A felmérés alapvető célja volt, hogy felmérjük e 

szakemberek képzési igényét, valamint a feltárjuk a fogvatartottak és szabadultak 

integrációjával kapcsolatos véleményeket. A megadott határnapig a nevelőktől és pártfogóktól 

107 db értékelhető válaszokat tartalmazó kérdőív érkezett vissza. 

 

A szabadulásra való felkészítés szempontjából nem elhanyagolható, hogy a szabadságvesztés 

büntetést töltők mikor kezdenek el tudatosan foglalkozni a szabadulás gondolatával. A 

felmérésből kitűnik, hogy a pártfogók tapasztalata szerint a 2 évnél kevesebb 

szabadságvesztésre ítéltek a büntetés felének elteltekor, vagy már a büntetés megkezdésekor 

foglalkozik a szabadulás gondolatával. A 2-5 évre elítéltek a válaszadók 44%-a szerint már a 

büntetése felének letöltése után és ugyancsak 44% véleménye alapján a letöltött idő 2/3-a után 

kezdenek tudatosan felkészülni a szabadulásra. A legnagyobb vélemény egyezés az 5-10 év 

büntetést kapók esetében volt, itt a kérdezettek 70%-a egyetért abban, hogy a szabadulás 

előtti  harmadban kezdenek nyitni a szabadulás utáni életre.  

 

A 10 év feletti büntetést töltők is a szabadulás előtti 1/3-ban, vagy a szabadulás előtt 1-2 

héttel kezdenek a szabadulásra koncentrálni. A büntetés-végrehajtási intézetekben a 

szabadulás előtt 6 hónappal kezdik meg az elítéltek felkészítését a szabad életre.  
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Forrás: Márk E.: Átfogó felmérés a régió bv. intézményeiben dolgozó nevelők és pártfogók körében. 

Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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A megkérdezettek 87,5%-a szerint nem elegendő a fogvatartottak szabadulás előtti 

felkészítésében a bv. szerv tevékenysége, hanem szükség van más szervezetek bevonására is. 

Ezek között a legfontosabb a pártfogó felügyelői szolgálat és a munkaügyi központok. A 

megkérdezettek azonban fontosnak tartották a szociális munkások és az önkormányzatok és 

önkormányzati intézmények minél szélesebb körű bevonását is a szabadulásra történő 

felkészítés folyamatába. A fontossági sorrendben a következők az egyházak, a civil 

szervezetek és az alapítványok. 

 

A megkérdezett pártfogók 2/3-a szerint a külső szervezetek bevonása elsősorban a külső 

kapcsolatok megerősítésében, a családtagokkal való kapcsolatfelvételben, előzetes 

álláskeresésben nagyon fontos. A válaszadó pártfogó felügyelők közül 9-en úgy gondolják, 

hogy a szabadulók mentális felkészítésében is szerepet kell vállalniuk a civil és egyházi 

szervezeteknek, segítő alapítványoknak. 

 

Előzetesen is feltételezhető volt, hogy általában igaz, minél kevesebb a büntetési tétel, annál 

korábban foglalkoztatja az elítélteket a szabadulás utáni újrakezdés gondolata. A válaszoló 

nevelők véleménye is alátámasztja e hipotézist. 25-en gondolják úgy, hogy a 2 év alatti 

büntetést töltők bekerülés után azonnal a szabadulásra készülnek. 17-17 nevelő büntetés 

feléhez, illetve egyharmadához teszi ezt a mérföldkövet. 16-an úgy gondolják, hogy csak 

szabadulás előtt néhány héttel kezdenek el a kinti világra felkészülni. A 2-5 év közötti 

büntetést töltőknél 22-en a büntetés felénél és 33-an az 1/3-ánál érzik elérkezettnek az időt a 

kinti világra való felkészüléshez. Amint a büntetési tétel növekszik egyre nagyobb az 

egyetértés. Az 5-10 évet töltőknél a 83-ból 50-en a szabadulás előtti harmadot tekintik a 

„felkészülési időszaknak”. Az egyetértők mellett azonban viszonylag sokan (18fő) már nem 

tudják egyértelműen megítélni, hogy ezek a fogvatartottak pontosan mikor is kezdenek el 

gondolkodni a szabaduláson. A 10 év feletti büntetési tételnél már 28 a bizonytalankodók 

száma. 34-en a szabadulás előtti harmadra és 14-en a szabadulást megelőző 1-2 hétre teszik a 

tudatos szabad életre való felkészülést. 

 



 32 

Egy felmérés keretében 2010-ben országos elemző felmérést végeztünk, általános és speciális 

kérdésekkel megkerestük valamennyi Bv. intézményt, Bv. gazdasági társaságot, IM Pártfogó 

Szolgálatot és egy előzetesen leválogatott vállalati kört. Az értékelhető kérdőívek száma 142 

db volt. 

 

Megkérdeztük többek között az IM Pártfogói Szolgálat munkatársait arról, hogy 

tapasztalataik szerint milyen arányt képviselnek azon szabadultak, akik a pártfogókat 

kifejezetten munkahelykereséssel is megkeresik, illetve, hogy nekik milyen a tényleges 

elhelyezkedési esélyeik. A válaszokból kitűnik, hogy összességében a pártfogoltak 44 %-a 

kér segítséget a munkahely keresésében, és ennél is nagyobb azok aránya, akik ténylegesen 

dolgozni is akarnak (~48%). A pártfogók tapasztalata szerint viszont azok közül, akik 

ténylegesen dolgozni akarnak, csak mintegy negyedüknek (24,75%) van reális esélye arra, 

hogy 6 hónapon belül el tudjon helyezkedni a munkaerő-piacon. Hangsúlyozzuk 

ugyanakkor, hogy a fenti arányok mesterségesek és a válaszadók szubjektív véleményét is 

tükrözők. Jól mutatja mindezt az a tény, hogy az utolsó kérdés esetében a két szélsőérték 0 és 

100%. A válaszokban azonban a szubjektivitás mellett a területiség kérdése is megjelenik. A 

jobb foglalkoztatási, munkaerő-piaci jellemzőkkel bíró nyugat- és közép-dunántúli 

megyékben (Zala, Veszprém, Gy-M-S, Komárom) valamivel többen vannak azok, akik 

ténylegesen akarnak is dolgozni (55%) és a munkaerő-piacon való elhelyezkedési esélyük is 

valamelyest kedvezőbbnek értékelt (26,5%). Ezzel szemben a társadalmi-gazdasági 

szempontból hátrányosabb helyzetű Észak-Magyarországi és Észak-Alföldi Régiók 

válaszadói szerint a szabadultaknak csak mintegy 38,3 %-a akar ténylegesen is dolgozni, 

közülük pedig mindösszesen 16,6%-nak van reális esélye arra, hogy a munkaszerzés 

szempontjából kritikus 6 hónapon belül ténylegesen álláshoz is jut.  
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Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 

 

 

Kérdőívünkben arra is választ kerestünk, hogy vajon a pártfogók hogyan látják a munkaerő-

piaci esélyeket akkor, ha olyan vállalkozás jön képbe, amelyiknek volt, vagy van kapcsolata 

Bv. intézményekkel, Kft-kel. Mint a lenti ábrából kitűnik, a pártfogók mintegy kétharmada ért 

egyet inkább, vagy teljes mértékben a kérdésben megfogalmazottakkal.  

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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Talán a kérdőíves felmérés egyik legfontosabb megállapítására világít rá a következő kérdés. 

Ebből egyértelműen kiderült, hogy valamennyi válaszoló körben egyértelműen, vagy inkább 

fontosnak tartják a szabadulás előtt álló elítéltek részére munkaerő-piaci tréningeken való 

részvételt, lényegében elhanyagolható azok száma akik ezzel nem értenek egyett. A hazai 

büntetés-végrehajtási gyakorlatban ma még ilyen tréningek nyújtása sem rendszerszerűen sem 

intézmény-specifikusan nem jellemző, ugyanakkor kísérleti jelleggel folytak már ilyen jellegű 

felkészítések. Megjegyezzük, hogy a Kapuláz projekt nevelők részére nyújtott képzései 

közvetetten szintén e kompetenciák fejlesztését szolgálták, illetve a TÁMOP 5.6.1. A 

komponens pályázati kiírás már kötelező tevékenységek között szerepelteti az ilyen típusú 

tréningek megvalósítását. A kérdőív ezen pontja e tréningek relevanciáját egyértelműen 

megerősítette és a döntéshozók számára továbbgondolásra fogalmazza meg. 

 

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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Az angol IMPACT partnerség projektje keretében 2006-ban egy átfogó felmérést készítet 

Észak-nyugat Anglia vállalkozásai körében. A Manchesteri Egyetem bevonásával 2500 

vállalkozásnak küldték ki postai úton a kérdőívet, közülük 205 db küldte azt vissza. A 

Határszél EQUAL Fejlesztési Partnerség 2007-ben készült felmérésébe a manchesteri kutatás 

egyik kérdéssora szó szerint beemelésre került a kérdőívbe, így az összevethető vált az angol 

eredményekkel. Az összehasonlítást elősegítette, hogy a két kutatás elemszáma lényegében 

megegyezett, az angol partnerek felmérésében 194-205 volt az egyes kérdésekre adott 

válaszok száma, míg a Határszél FP felmérésében 194 vállalkozás véleményét tudták 

feldolgozni. 

 

A két felmérés eredményeinek összehasonlításából az alábbi eltérések/hasonlóságok 

mutathatóak ki: 

 Általában elmondható, hogy a magyar válaszolók jóval inkább „súlyozták” a 

válaszaikat, mint az angol megkérdezettek, ami főleg a fontosnak/nagyon fontosnak 

vélt tényezők esetében jelenik meg. 

 A releváns szakmai képességek meglétét jóval többen vélik nagyon fontosnak a 

szigetországban, mint Magyarországon. Bár a fontos és nagyon fontos együttes aránya 

alapvetően megegyezik, az Angol felmérésben résztvevők mintegy kétszerese jelölte 

meg e faktort nagyon fontosként. A nagyon fontosnak ítélt tényezők rangsorában e 

faktor Magyarországon csak a 6-7. helyre sorolható be. 

 Az őszinteség, megbízhatóság az angol felmérés eredménye szerint a legfontosabb 

három tényező között szerepel. E „puha” tényezőket a magyar válaszolók is igen 

fontosnak vélték, de a különbség a nagyon fontos és fontos megítélés alapján 

szembetűnő. 

 Magyarországon a legtöbben (77,3%) a drog/alkohol függőséget jelölték meg, mint az 

álláskeresésben nagyon fontos tényező. Az angol felmérésből kitűnik, hogy az ottani 

vállalkozások szintén az elsők közé sorolják e faktort, ám a kérdéssor egésze alapján 

mégis leszögezhető, hogy az angol felmérés szerint ott ez valamivel kevésbé releváns, 

így nagyon fontosként megjelölt probléma. 

 Érdekes különbség a két felmérésben a pontosság megítélése is. Míg a magyar 

válaszolók 57,7%-a tartotta nagyon fontosnak, így e kategórián belül a 3. 
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legjelentősebb faktornak, addig Angliában ez csak a 6. helyen szerepel, igaz 73%-os 

értékkel. 

 A csapatmunkára való képességet összességében mindkét felmérésben résztvevők 

95%-a tartotta fontosnak, illetve nagyon fontosnak, itt már kisebb belső 

arányeltolódással, mint a legfontosabbnak vélt tényezők esetében (~15%-os eltérés a 

nagyon fontos kategóriában) 

 Érdekes különbség figyelhető meg a szakmai képesítések vonatkozásában. A magyar 

felmérésből az tűnik ki, hogy e kérdés a 6-7. helyre került, míg az angol felmérésben 

szintén a középmezőnybe, a 9. helyre sorolták a válaszadók. Ugyanakkor, míg 

Angliában ezt a tényezőt a válaszolók 30%-a, addig nálunk csak 10%-a nem tartja 

egyáltalán fontosnak. 

 A viselkedéskultúra fontosságának megítélésében relatíve jelentős eltérések 

figyelhetőek meg. Míg az angol felmérés alapján ez az 5. legfontosabb tényező, addig 

nálunk csak a nyolcadik, jelentős belső arányeltolódás mellett. (Többen tartják 

fontosnak, mint nagyon fontosnak, továbbá 6,7% egyáltalán nem tartja fontosnak, 

szemben az angliai 1%-kal.) 

 Az olvasási, írási és számolási készséget mindkét felmérés alanyai a kevésbé fontos 

tényezők közé sorolták, leginkább e tényezők megítélésében figyelhetőek meg az 

egyértelmű párhuzamosságok (az íráskészség megítélése közel azonos) 

 Bár mindkét felmérésben az utolsó harmadba sorolódott az iskolai végzettség, mégis 

meglepetés, hogy míg Angliában a 10. legfontosabb tényezőnek, addig 

Magyarországon a legkevesebb válasz szerint nagyon fontos e tényező (13. hely – 

10,8%). Az adatsorokból azonban az is kitűnik, hogy a magyar válaszadók összesen 

mégis többen gondolják fontosnak, illetve nagyon fontosnak az iskolai végzettséget, 

mint az angol kutatásban részt vevők, és jóval kisebb az aránya azoknak, akik nem túl 

fontosnak, vagy egyáltalán nem fontosnak vélik azt (Anglia – 28%, Magyarország – 

17,5%)  

 

A fentiekből összességében az következtethető, hogy az alkohol és drog problémák, valamint 

az olyan „puha” tényezők, melyek a társas kapcsolatokon alapuló hatékony 

munkavégzéshez szükségesek (őszinteség, megbízhatóság) fontosabbak, mint az olyan 

„kemény” faktorok mint az iskolai végzettség és a szakmai képesítések. A legmeglepőbb 
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eltérés talán a releváns szakismeretek meglétében figyelhető meg. Míg az angol felmérésben 

ez egyértelműen a legfontosabb, addig a magyar vállalkozások ezt ugyan nagyon fontosnak, 

de nem a legfontosabbnak vélik, ráadásul 11,3% egyáltalán, vagy nem túl fontosnak tekinti e 

szempontot egy állás betöltése esetén. 

 

A 2006-ban Angliában és 2007-ben Magyarországon a vállalatok körében lekérdezett 

kérdőívet a „Kapuláz - Esély az életre” projekt egyik felmérésében is beemeltük. Célunk az 

eltérő célcsoportok által adott válaszok összehasonlító elemzése volt. A 2010-ben készült 

felmérésünkbe e kérdéssort szintén beemeltük. Előzetes szakértői egyeztetések szerint 

beemeltük továbbá az alábbi tényezőket is: 

- kitartás 

- felelősségtudat 

- önállóság 

- döntésképesség 

 

A fenti tényezők mindegyike a fenti tipológia szerinti „soft” tényezőként tekinthető. A 

döntésképesség tényező kapcsán megjegyezzük, hogy szakmai alapálláspontunk szerint e 

tényezőt azért is fontos szerepeltetni, mivel a benntöltött idővel arányosan és a büntetés-

végrehajtás intézmények jellegéből adódóan éppen a döntésképesség az a tényező, mely a 

leginkább meggyengülhet. Maga a Kapuláz, mint jelenség is részben ebből fakad, ti. a 

szabadultnak azonnal és folyamatosan döntéseket kell meghoznia, szemben az ítélet alatt 

eltöltött napokkal, amikor is döntési szabadság teljesen bekorlátozott. 

 

Az alábbi táblázatból viszont kitűnik, hogy az összevont válaszok szerint a munkerő-piaci 

reintegráció szempontjából éppen a döntésképesség tényező a legkevésbé releváns. Erre 

erősít rá az is, hogy a második legkevésbé fontos tényező az önállóság, mely a 

döntésképességhez egyértelműen hasonló, illetve kötődő tényezőként vehető számba. 

Megítélésünk szerint e megállapítás ugyanakkor nem azt igazolja, hogy a döntésképesség, 

önálló életvitelre való készség fejlesztése nem fontos, hanem pusztán azt mutatja, hogy a 

szabadulók esetében a potenciális muunkavállalók vélt vagy valós elvárásai között 

fontosabbak a feladat megfelelő végrehajtását elősegítő tényezők. Ezt támasztja alá az is, 

hogy a legfontosabb tényező a megbízhatóság, illetve ezt követően a pontosság és kitartás. 

Ezek olyan soft tényezők, melyek az alkalmazottakkal szemben általános elvárásként 

fogalmazódnak meg és a hatékony munkafolyamatok alapfeltételei. A táblázatból 
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egyértelműen látható, hogy a kemény faktorok, így a képzettség, szakmai képességek, az írás, 

számolás és olvasás inkább csak az alsó vagy a középső szegmensben találhatóak.  

 

Kiemelhető még a drog- és alkoholfüggőség, mely minden célcsoport és a korábbi brit 

felmérés szerint is az egyik legfontosabb tényező, ugyanakkor annak fejlesztésében, 

alakításában a bv. Intézeteknek és a szabadulásban segítőknek aligha van szerepük. 

(Megjegyezzük ugyanakkor, hogy az elítéltek foglalkoztatásának az viszont egyértelműen 

sajátja, ha úgy tetszik erőssége, hogy e kérdés a bv. Intézeteken belül nem releváns 

problémaként vehető számba.) 

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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Egyértelmű és markáns különbségek rajzolódnak ki akkor is, ha a 2007-es magyar vállalkozói 

felmérés és a jelen felmérés vállalkozók nélküli eredményeit vetjük össze. Ebben az esetben 

jól kirajzolódik, hogy a pontosság és megbízhatóság egyértelműen és egyformán a 

legfontosabb tényező, ám az őszinteség és a csapatmunkára való képesség, közösségi 

együttműködési készség jóval fontosabb a vállalkozói körben. Ugyancsak hangsúlyos eltérés 

figyelhető meg a drog/alkoholfüggőség vonatkozásában is, melyet a vállalkozások 

egyértelműen fontosabb tényezőnek tekintenek. 

 

Ahogy az előző pontból kitűnik, a megbízhatóság a legfontosabb foglalkoztatási tényezőként 

veendő számba. Az alábbiakban azt mutatjuk be, hogy az egyes válaszolói körökben milyen 

megítélés alá esik egy potenciális szabadult megbízhatósága, illetve ennek hiányát tényleges 

speciális problémának tekintik-e a büntetés-végrehajtásban terheltek esetében.  

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 

 

A fenti táblából kitűnik, hogy markáns különbség rajzolható ki az elítéltekkel foglalkozó Bv 

Kft-k és Bv. Gazdasági társaságok, és a Pártfogói Szolgálat munkatársai, valamint a 

vállalkozások összevetésében. Míg a Bv. Intézmények és társaságok esetében 58,5%, a 

pártfogók esetében 66% a többé-kevésbé egyet nem értők aránya, addig ugyanez a 

vállalkozások esetében csak 35,2%-ot tesz ki. Ennek nyilvánvaló okai lehetnek a közvetlen 

tapasztalatok megléte és hiánya, valamint a büntetés-végrehajtásban terheltekkel szembeni 

általános előítélet is.  
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Tény, hogy ma is számos vállalkozás foglalkoztat bérmunkában elítélteket. A Bv. Gazdasági 

társaságok által végzett bérmunka során kikerült termékek a megbízó logóját viseli, így a 

fogyasztók számára sosem derülhet ki, hogy a megvásárolt termék valójában egy börtönben 

készült el. Előzetesen feltételeztük, hogy egy-egy vállalkozás, vagy intézmény külső 

megítélését nagyban meghatározza az ott foglalkoztatott munkavállalók személye, megítélése 

is. Ezzel együtt feltételeztük, hogy egy büntetés-végrehajtásban terhelt személy esetlegesen 

ronthatja egy vállalkozásról kialakult képet, hiszen a társadalmi normákkal korábban már 

konfrontálódott személlyel végzi tevékenységét. 

 

Mint a lenti táblából és grafikonból kitűnik, egyértelmű különbség állapítható meg az 

elítéltekkel /szabadultakkal foglalkozók és a kérdésben közvetlen érintett vállalkozói kör 

esetében. Valójában a vállalkozások e kérdést jóval kevésbé tekintik kardinálisnak, mint a 

Bv-ben dolgozók.  

 

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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Azzal együtt, hogy a bv-s foglalkoztatás során a munkák jelentős része monotóniát igénylő, 

előzetesen feltételezhető volt, hogy a a megkérdezettek szerint a büntetés-végrehajtásban 

terheltek esetén, a korábbi cselekmények elkövetése során is rendszerint rizikófaktorként jön 

be a nem megfelelő konfliktuskezelési képesség, ezzel együtt a stresszhelyzetek kezelése. 

Mindez a munkahelyeken fokozott kockázatot jelent, hiszen a dolgozók közötti kohézió 

alapvető fontosságú a megfelelő üzletmenet és munkafolyamatok biztosítása érdekében. 

 

A lenti táblából és ábrából jól látható, hogy a megkérdezettek többsége inkább nem ért egyet 

az állítással, ugyanakkor az inkább egyetértők között markánsan kiemelhetőek a pártfogók. 

Hangsúlyozandó továbbá, hogy nyilvánvalóan a közvetlen tapasztalatok hiányában, de a 

vállalkozások között kifejezetten magas volt a válaszolni nem tudó, vagy nem akaró 

vállalkozások aránya. 

 

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 

 

Egy munkavállaló felvétele esetén a munkaadók előzetesen rendszerint felmérik, bekérik a 

potenciális alkalmazott életrajzát, megvizsgálják szakmai múltját, alkalmassága egyéb 

tényezőit. Az állami szférában általános, a magánszférában sem ritka a tiszta erkölcsi 

bizonyítvány, mint felvételi kritérium meghatározása.  
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Amennyiben egy állás betöltésének ez nem feltétele, a munkavállaló alapvetően maga dönti 

el, hogy beszámol avagy sem ezirányú előéletéről, így például, hogy a képzését, vagy szakmai 

gyakorlatát bv. keretei között szerezte-e meg. A kérdésfeltevéssel az is célunk volt, hogy 

rávilágítson arra, hogy az egyes célcsoportok mennyiben tekintik ezt személyes ügynek és 

mennyiben tájékoztatási kötelezettségnek. 

 

Mint a lenti táblából és grafikonból kitűnik, egyértelmű és markáns különbség rajzolódik ki a 

Bv. intézmények és Bv. Kft-k, valamint a vállalkozások véleménye között. Egészen 

szembeötlő, hogy míg a vállalkozások 81,5%-a alapvetően vagy egyértelműen egyetért azzal, 

hogy igenis tudnia kell az igazságot a munkavállaló múltjáról, addig ez a Bv. intézetek és 

Bv. Kft-k esetében összesítve csak 53,6%. Az állítással egyáltalán nem egyetértők esetében a 

különbség még markánsabb, mintegy 3,6-szoros értéket kiadó. Talán a közvetlenebb 

munkaerő-piaci kapcsolatok okán is, de megállapítható, hogy a pártfogók véleménye ha el is 

tér, mégis jóval közelebb áll a vállalkozásokéhoz mint a Bv. intézetek esetében. 

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 

 

A hátrányos helyzetű álláskeresők foglalkoztatásának elősegítését állami, EU támogatási 

források is elősegítik, számos normatív támogatási forma mellett, jellemző még a projekthez 

kötődő munkahelyteremtési finanszírozási eszközök alkalmazása is. Előzetesen feltételeztük, 

hogy a megkérdezettek evidensnek veszik, hogy támogatott formában bárki, így a büntetés-

végrehajtásban terheltek munkába helyezése is jóval könnyebben valósulhat meg.  
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Feltételezésünk alapvetően helyesnek bizonyult, hiszen a válaszolók túlnyomó többsége 

teljesen vagy inkább egyetértett az állítással, mintsem ennek ellenkezőjével. Markáns 

különbségként vehető azonban számba, hogy a teljesen egyetértők esetében a vállalkozások 

aránya jóval magasabb, mint a két másik célcsoport esetében. Az állítással legkevésbé pedig 

éppen hogy a pártfogók értenek egyet, akiknél talán a legjelentősebb ezirányú tapasztalat 

megléte feltételezhető.  

 

 
Forrás: Elycon Kft: A szabaduló fogvatartottak munkaerőpiaci esélyei – Országos elemző felmérés a munkaadók 

bevonásáról és a szabadulók foglalkoztatási lehetőségeinek előmozdításáról. Sopronkőhida, 2010. Kézirat. 
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2.3. A komplex segítségnyújtás révén elvárható eredmények és hatások 

 

Mint az a fentiekből kitűnik, megfelelően megválogatott és komplex eszközrendszerrel a 

szabadulók munkaerőpiaci integrációja jóval eredményesebb lehet, mintha a szabadultat 

magára hagyjuk. A szabadulás egy várva várt örömteli, ugyanakkor gyakran fájdalmas, 

bizonytalan és nyugtalanító érzés, mely hasonlatos a krízishez. A krízisben lévő ember – jelen 

esetben a szabadult – jellemzői a következők:  

- A tájékozódó attitűdök rendszere összeomlik. A válságban lévőnek nincs önmagára 

vonatkozó jövőképe.  

- Az emberekhez fűződő kapcsolata megváltozik. Másokat annak függvényében ítél meg, 

hogy kap-e tőlük segítséget.  

- Tud a problémáról, de ismerete szeleteit nem tudja rendszerezni, átgondolni.  

 

A szabadult széttagolt problémák és egymással nem, vagy alig kommunikáló szervezetek 

között mozog. A szabadult helyzete és problémái egyre szűkülő-táguló koncentrikus 

körökként is felfoghatók, azaz a szabadultat mint egyént körülveszi szűkebb-tágabb 

környezete (család, emberi kapcsolatai lakóhelyének közössége, ill. a társadalmi intézmények 

köre), amit a társadalom ölel körül. Az egyes körökben a szabaduláskor megjelenő 

kérdések/feladatok/problémák/reakciók feldolgozása, az ezekre való felkészülés, a tudatosítás 

a szabadulásra felkészítés folyamata.  

 

A szabaduló és környezete 

 

Forrás: Kapuláz – Esély az életre kiadvány, 2011. 
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Általában elmondható, hogy a szabadulók integrációs kudarcában többé-kevésbé az is 

szerepet játszik, hogy a büntetés-végrehajtás és az integrációt elősegítő intézmények és 

szervezetek között nincsen megfelelő együttműködés és információáramlás. A Kapuláz 

projektben éppen ezért számos együttműködési protokollt dolgoztunk ki, és részben 

szeretnénk is alkalmazni jelen projektünk megvalósítása során is. 

 

A fogvatartottak „kapcsolati rendszere” 

 

Forrás: Kapuláz – Esély az életre kiadvány, 2011. 

 

A szabadulásra felkészítés célja a szociális és a személyes, valamint környezeti hatások 

változtatására irányuló komplex és szinergikus beavatkozás kialakítása és fejlesztése 

fogvatartottak számára, ösztönözve az egészséges és a többségi társadalom érték- és 

normarendszerén alapuló életvitel megteremtésére. Az egyéni gondozás, tanácsadás, 

fejlesztés lehetőséget adnak a lélektani-tudati-etikai önkontroll kialakulására, így az újabb 

bűncselekmények elkövetéseinek megakadályozására. Az utógondozás már a büntetés-

végrehajtási intézetben, szabadulás előtt 1-0,5 évvel meg kell, hogy kezdődjön, ennek 

megfelelően kell beütemezni a jelen projekt tevékenységeit is. A szabadulás krízise és a 

további időszak nehézségeinek feldolgozása, illetve a kliens folyamatos, a szabadulást követő 

támogatása is csak így lehet eredményes.  

 

Jelenleg a fogvatartottak-szabadultak nagy része kizárólag az úgynevezett TTR-ekre, azaz a 

társadalmi támogatórendszerekre támaszkodik, támaszkodhat. Nemcsak azért, mert 

nincsenek meg az intézményesült segítségnyújtás feltételei, hanem azért is, mert elutasítóak 
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minden külső támaszt nyújtó szolgáltatással szemben, rendkívül bizalmatlanok, és kizárólag a 

család „szentségét” ismerik el. Miután a bűnelkövetők szocializációja számos ponton nem 

ugyanolyan, mint a többségi társadalom tagjaié, továbbá a család és a környezet is hozzájárult 

deviáns magatartásuk kialakulásában, a TTR-ekre való támaszkodásnál vagy annak 

elősegítésénél igen fontos ennek szem előtt tartása.  

 

A TTR-Protokoll folyamata 

 

Forrás: Kapuláz – Esély az életre kiadvány, 2011. 

 

A TTR-ek ugyanakkor kapcsolódási pontokat jelenthetnek más, intézmények vagy 

intézményesült segítői erőforrások felé (pl. önkormányzatok, munkaügyi központok, 

szociális ellátórendszerek, pártfogó felügyelő stb.), így annak alapvető kiindulási pontként 

való kezelése elengedhetetlen jelen projekt megvalósítása során is. Az egyéni szinten 

esetlegesen meglévő negatívumok ellenére is, a TTR-ek megerősítése fontos cél és feladat. 

Ilyen lehet például a fogvatartottak hozzátartozóinak gondozása, mentorálási folyamatba való 

bevonása, illetve akár önsegítő csoportok facilizálása is. 
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2.4. Célkitűzések 

 

A büntetés-végrehajtás érvényben lévő stratégiai programja, a „Felelősen, felkészülten” 

program öt pillére közül egyik az „Integráció, reintegráció” című fejezet. A projekt 

hosszútávú célja, hogy a „Felelősen, felkészülten” kormányzati program céljaihoz és 

eredményelvárásaihoz illeszkedve közvetve és közvetlenül elősegítse a visszaesési ráta 

csökkentését, továbbá a fogvatartásban dolgozók és a szabadulást elősegítő intézmények 

munkatársai szakmai képességeit és készségeit. 

 

A projekt rövidtávú, közvetlen céljai és szervesen kapcsolódnak az általános hosszútávú 

célokhoz az alábbiak szerint: 

 A közvetlen célcsoport sikeres munkaerő-piaci és ezen keresztül társadalmi 

integrációjának elősegítése; 

 Az önálló, felelősségteljes életvitel előmozdítása a célcsoport körében; 

 A közvetlen célcsoport családi kapcsolatainak előmozdítása; 

 Munkaadói és társadalmi előítéletek oldása; 

 Az EQUAL és a Kapuláz projektekben kifejlesztett módszerek gyakorlati alkalmazása, 

az elért eredmények továbbfejlesztése. 

 Az elítéltekkel és a szabadultakkal foglalkozó szervezetek és intézmények közötti 

együttműködések erősítése, az új megközelítések és a projektekben gondolkodás 

népszerűsítése; 

 A fogvatartottak és szabadultak reszocializációjával és reintegrációjával foglalkozó 

szakemberek általános és specifikus munkaerő-piaci ismereteinek javítása; 

 

Elvárt eredmények: 

 Bv-ben dolgozó munkatársak szakmai és munkaerő-piaci ismereteinek bővítése. 

 60 fős hosszú ítéletes (legalább 5 év, minimum 3 év múlva szabadul) fogvatartott 

célcsoport bevonása; 

 A bevont célcsoport esetében kedvezőbb visszaesési ráta elérése, mint a hasonló 

büntetéssel terhelt többi fogvatartott esetében; 

 A bevont célcsoport esetében az aktivitás megerősítése, a felelősségtudat fejlesztése; 
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 Új típusú mentorálási és szakmai segítői módszerek gyakorlatba ültetése, 

rendszerszintűségének megalapozása; 

 Az intézményben dolgozó munkatársak szakmai és munkaerő-piaci ismereteinek 

bővítése. 

 Az intézményben dolgozó munkatársak kiégésének csökkenése, hatékonyabb 

feladatellátás feltételeinek megteremtése. 

 

A projekt célrendszeréből következő, illetve ahhoz szervesen kötődő tevékenységek 

megvalósítása során minden eszközzel törekedni kell a motiváció folyamatos fenntartására és 

a lemorzsolódás kockázatának minimalizálására. 
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III. A projekt részletes szakmai terve: tartalom és tevékenységek 

 

3.1. A projekt célcsoportjai 

 

A projekt közvetlen célcsoportja: 

A pályázó szervezetnél legalább 5 éves szabadságvesztést töltő fogvatartottak(60 fő).  

 

A célcsoportba kerülés feltételei: 

- A szabadulás időpontja minimum 3, maximum 5 év múlva várható; 

- A bevont személy legalább befejezett 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik; 

- A bevont személy az előzetes szűrés szerint kellő motivációval rendelkezik a projektben 

való részvételre, vállalja a projektszerződés megkötését.  

 

A pályázati útmutató C1.3. pontja szerint továbbá nem lehet közvetlen célcsoporti tag, aki az 

elmúlt három évben EU vagy hazai programból finanszírozott foglalkoztatási, vagy 

foglalkoztathatóságot elősegítő programban vett részt. 

 

Jelenlegi fogvatartotti állományunkból 152 fő felel meg a fenti kritériumoknak, így a 

célcsoport méretének biztosítása nem jelent reális megvalósítási kockázatot. 

 

Közvetlen célcsoportnak tekintjük ezen felül a kapcsolódó szakmai projektelemekbe 

(konferenciák, work-shopok, tréningek) bekapcsolódó, a büntetés-végrehajtásban dolgozó, 

illetve a szabadultak integrációját elősegítő intézmények munkatársait is. A szakmai 

programokba bevontak száma 80-100 főre tervezett. 

 

A projekt közvetett célcsoportja 

- A fogvatartottak családtagjai; 

- A projektbe közvetve-közvetlen bekapcsoló társintézmények, és szociális intézmények 

munkatársai; 

- A későbbi szabadulók lakókörnyezetében élők, ezen keresztül a térség lakossága; 

- A projektbe be nem kapcsolódó, de a jövőben potenciális foglalkoztatóként megjelenő 

térségi munkaadók. 
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A közvetlen célcsoport kiválasztása a megvalósítási szakaszban történik. A pályázatot 

megelőzően több olyan belső szakmai megbeszélés is történt, ahol az intézményben dolgozó 

nevelők véleményét is kikértük, illetve előzetes felmérések elvégzésére kértük őket. A 

visszajelzéseik és az intézményi statisztikák alapján leszögezhető, hogy a fenti 

kritériumoknak megfelelő elítélt állományból bizonyosan bevonható a jelen projektbe 

tervezett 60 fő.  

 

 

3.2. A projekt főbb szakmai programelemei 

 

3.2.1. Projekt előkészítése 

 

A pályázat összeállítása előfeltételeként elkészült a szakmai koncepció, valamint a 

konzorciumi együttműködés keretdokumentuma. Az előkészítés során számos szakmai 

egyeztetést hajtottak, hajtanak végre a konzorcium tagjai, továbbá előzetesen bevonásra 

kerültek a megyei pártfogói szolgálatok munkatársai is. 

 

 

3.2.2. Projektmenedzsment 

 

A projekt teljes időszaka alatt a projektvezető heti 20 órában, a pénzügyi vezető vállalkozói 

jogviszonyban heti 20 órában kerül foglalkoztatásra. A korábbi pályázatoknál alkalmazott 

gyakorlat szerint a pénzügyi vezető munkáját pénzügyi asszisztens is segíti a korább 

 

A projektmenedzsment az alaptevékenységen túl külső szakértők igénybe vétele mellett 

közreműködik a közbeszerzési eljárások lefolytatásában, a nyilvánossági vállalások 

teljesítésében, valamint a könyvvizsgálói tevékenység lefolytatásában is.  

 

A projektmenedzsment tagjai kompetenciáinak bemutatását lásd a 6. pontban. 
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3.2.3. A projekt szakmai tevékenységei 

 

3.2.3.1. A projekt szakmai vezetése 

 

A projekt teljes időszakában egy fő szakmai vezető 20 órában és egy-egy fő családi 

kapcsolatokért felelős munkatárs és szakmai asszisztens heti 10 órában kerül alkalmazásra. 

A Szakmai vezető Hégelyné Képes Elvira okleveles szociológus, aki korábban szintén 

szakmai vezetőként vett részt a Kapuláz projektünkben is. A szakmai vezető a projekt 

egészének szakmai tartalmáért, így elsősorban is az egyéni fejlesztési tervek összeállításáért 

és megvalósításáért, valamint az indikátorok megvalósulásáért felel. A szakmai vezető 

feladata a külső szolgáltatók kiválasztásának megalapozása, a tevékenységük folyamatos 

nyomon követése és ellenőrzése.  

 

A családi kapcsolatokért felelős munkatárs, Horváth Zsuzsanna a konzorciumi partner 

munkatársa, feladata alapvetően a célcsoport külső családi és társadalmi kapcsolatainak 

megerősítése, fejlesztése. A szakmai asszisztens Balogh Márton, aki mind a korábbi EQUAL, 

mind a Kapuláz projektben ilyen típusú feladatot látott el és alapvető feladata a szakmai 

vezető és a családi kapcsolatokért felelős munkatárs munkájának adminisztratív jellegű 

segítése. 

 

A munkatársak életrajzát a jelen szakmai koncepció mellékleteként csatoljuk. 

 

 

3.2.3.2. Egyéni fejlesztési tervek és célcsoporti mentorálás 

 

A célcsoport kiválasztása a projekt elején történik, ezt követően két lépcsőben egyéni 

fejlesztési tervek kidolgozása valósul meg. Az egyéni fejlesztéseket a projekt előrehaladásával 

párhuzamosan folyamatosan és szükség szerint aktualizáljuk. 

 

A célcsoport kiválasztásával párhuzamosan felállításra kerül a projekt mentori hálózata. A 

mentorok részben nevelők, részben szociális munkások és a Pártfogói Szolgálat munkatársai 

közül kerülnek ki. Terv szerint 1-1 mentor 10 fő célcsoport segítő tevékenységét látja el. A 

mentorok munkaideje heti 10 óra. 
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A mentori tevékenység során egyéni esetkezelés és csoportos mentoráció egyaránt 

betervezett. A mentor legfőbb feladata, hogy segítse elő a célcsoport tagok szabadulást követő 

társadalmi beilleszkedését, így közreműködjön a családi és lakóhelyi konfliktusok 

feloldásában már a fogvatartás időszaka alatt is. Ezen felül segítse elő azon attitűdök 

fejlesztését is, melyek az egyéni fejlesztési tervben előirányzásra kerültek. Amennyiben a 

célcsoport tag esetlegesen a projekt időszak alatt szabadul, a mentornak közvetlen segítséget 

kell nyújtani a munkahelykeresésben, a legális jövedelemszerzés felé való terelésben, 

továbbá a lakhatási lehetőségek feltárásában is. 

 

A mentor valamennyi mentorált esetében esetnapló vezetésére kerül sor. Az esetnaplók 

egyfajta visszaigazolásai a korábban elkészített egyéni fejlesztési terveknek. 

 

 

3.2.3.3. A célcsoport aktivitását segítő tevékenységek 

 

A projekt keretében olyan szabadidős tevékenységeket terveztünk be, melyekkel kapcsolatban 

rendelkezünk általános pozitív tapasztalatokkal, ugyanakkor jelen formában és célcsoport 

specifikáció mellett még sosem kerültek lebonyolításra.  

 

Családi napok 

A megvalósítás időszakában 6 db családi napot tervezünk, egyszerre 10-10 fő elítélt és 

családtagjaik bevonásával. A családi napok kapcsán cél egyrészt a családi kapcsolatok 

erősítése, másrészt az egyes családok részére szakmai és mentális jellegű segítségnyújtás 

intézményes feltételeinek javítása. A családi napok alkalmat fognak nyújtani arra is, hogy a 

különböző élethelyzetekből érkező családok egymással megvitassák a felmerült problémákat, 

és visszailleszkedési egyéni stratégiákat. A családi napok két részből állnak: egy börtönön 

kívüli délelőttből, és egy börtön falain belüli délutánból. A délelőtti programon a célcsoport 

családtagjai vesznek részt, ahol gyermekfoglalkoztató valósul meg, gyurmázás, kézműves 

tevékenység, korongozási lehetőség áll rendelkezésre, illetve kisebb ugrálóvár is elérhető lesz.  

A gyerekek különféle játékokat vagy személyes tárgyakat készíthetnek édesapjuknak, akiknek 

a délután folyamán átadhatják azt. A délutáni program egy meghittebb, szoros családi délután 

lesz, ahol minden család külön-külön, szűk körben tölthet el egymással néhány órát. 
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Sportnapok 

A projekt során 3 db, egész napos sport nap lebonyolítását tervezzük. A célcsoportba tartozók 

csoportokba szerveződve, elsősorban is labdajátékokban mérik össze erejüket. A sportnapok 

során a résztvevők munkáját külső edzők és bírók segítik. 

 

Akvarisztikai és terrarisztikai foglalkozások 

Szakértői tanulmányok igazolják vissza, hogy az állatokkal való foglalkozás jelentős terápiás 

hatást vált ki. Tekintettel a célcsoporti jellemzőkre és a fogvatartási körülményekre, az 

állatok kiválasztásánál leginkább a halak és a hüllők tartása jöhet szóba. Az előzetes 

felméréseink szerint 15 fő olyan elítélt bevonása várható, akiknél e módszer jelentős javulást 

idézhet elő az egyéni fejlődés során. A foglalkozások elsődleges célja az érzelmi intelligencia 

fejlesztése, valamint a felelősségérzés erősítése. A bevontak saját terráriumot, akváriumot, 

valamint igény szerinti szakmai segítséget kapnak a saját állatok neveléséhez, gondozásához. 

 

 

Színjátszó kör 

 

Hazai és nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a drámapedagógiai módszerekkel 

megvalósított egyszerű szerepeket alkalmazó színpadi megjelenés jelentős és pozitív 

személyiségformáló erővel bír. A színpad kinyitja az érzelmeket, új csoportdinamikai 

hatásokat válthat ki egy-egy zárt közösségen belül, hiszen a szerepekkel szükség szerűen 

részben azonosulnak is ilyenkor az elítéltek. 1 fő drámapedagógus bevonásával heti 1 nap, 

mindösszesen 10 alkalommal kerül sor a célcsoport felkészítésére. Várható létszám 10-12 fő. 

Terveink szerint a színjátszó kör által megálmodott darabot legalább két alkalommal, egyszer 

a többi fogvatartott részére az intézményen belül, egyszer pedig a projekt zárórendezvényén, a 

széles szakmai és a médián keresztül a nagyközönség részére játsszák majd el. 
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3.2.3.4. A célcsoport társadalmi és munkaerő-piaci beileszkedését elősegítő tréningek 

 

a.) Szociális készségfejlesztő tréning  

A tréning főbb paraméterei: 2 x 4 nap x 6 óra, 10 fő/csoport, 6 csoport. 

A szociális készségfejlesztő tréning alapvető céljai, hogy a szabadulók olyan készségek 

birtokába jussanak, amelyek lehetővé teszik a társadalmi kapcsolataik kialakítását, illetve 

fejlesztését. Fontos elvárás a tréninggel szemben a szociális viselkedéshez szükséges 

komponensfajták (szükségletek, hajlamok, attitűdök, meggyőződések, rutinok, szokások, 

minták, készségek, ismeretek) egyidejű alakítása, a viselkedéskultúra fejlesztése. 

A szociális készségfejlesztő tréning főbb tartalmi elemei 

 Empátiafejlesztés, beleérzés, megélés; 

 hatékony együttműködés, csapatszellem erősítése; 

 többszintű identitások összehangolása 

 pozitív visszacsatolások és azok közvetítésének készsége 

 játékos szituációs gyakorlatok 

A tréning legfőbb várható eredménye az én kép pozitív változása, ezzel együtt a másokkal 

szembeni megértés, elfogadás erősödése. Javul az asszertivitás, és az együttműködési 

készség, csökkennek a beilleszkedési zavarok. 

 

b.) Életvezetési tréning 

A tréning főbb paraméterei: 2 x 5 nap x 6 óra, 10 fő/csoport, 6 csoport 

A tréning alapvető célja a szabadulók személyiségének, elsősorban a szociális 

kompetenciájának a fejlesztése annak érdekében, hogy önmaguk és környezetük, emberi 

kapcsolataik megismerése és elfogadása révén sikeresebben oldják meg hétköznapi 

problémáikat, konfliktusaikat. A tréning célja, hogy hozzájáruljon a bevont célcsoporttagok 

társas kapcsolatainak kialakításához, fenntartásához, a konfliktusok agressziómentes 

megoldásához. A tréningen keresztül feltárhatók és erősíthetőek az egyéni motivációk, a 

jövőben elérendő célok reális megfogalmazása és az ahhoz vezető út megtervezése. A tréning 
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közvetlen is elősegítheti a szocializációs hátrányok és elakadások leküzdését, a társadalmi 

környezetbe való beilleszkedést. 

 

A tréning főbb tartalmi elemei: 

- proaktivitás 

- célszervezés, reális jövőkép kijelölése 

- idő- és eseménygazdálkodás, prioritások felállítása 

- kölcsönös előnyökön alapuló előrelépés elősegítése; 

- mások megértése, empatikus hozzáállás fejlesztése; 

- másokkal való együttműködés, szinergia; 

- önfejlesztés, folyamatos megújulásra való készség és képesség fejlesztése. 

 

 

c.) Kulcskompetenciák fejlesztése 

A tréning főbb paraméterei: 3 x 4 nap x 6 óra, 10 fő/csoport, 6 csoport 

 

A kulcskompetenciák azokat a képességeket jelölik, amelyek révén az igények teljesítése egy 

adott feladat elvégzése terén sikeresen megvalósítható. A kompetenciák az egyén által 

különböző helyzetekben vagy kontextusban vállalt cselekedetekben nyilvánulnak meg. A 

kompetenciákat egész életünkön keresztül gyarapítjuk, fejlesztjük, különféle intézményekben 

és egyéb környezetekben tanulhatók, gyarapíthatók. A formális és informális tanulási 

környezetben fejlődnek. A kulcskompetenciák olyan kompetenciák, amelyek az élet 

legkülönfélébb területein fontosak és hozzájárulnak a sikeres egyéni élet egészéhez, valamint 

a társadalom jó működéséhez. 

 

 A kulcskompetenciák lehetséges területei:  

- anyanyelvi kommunikáció: szóban és írásban; megértés, és a közlés másokkal való megértetése; 

különféle célú közlések különböző helyzetekben.  

- kommunikáció idegen nyelven  

- Matematika: alapműveletek végzése fejben és írásban, mindezek hatékony problémamegoldó 

alkalmazása a legkülönfélébb hétköznapi élethelyzetekben.  

- Informatika(ICT): főbb számítógépes funkciók ismerete és használata (szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, Internet)  
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- megtanulni tanulni: idővel való gazdálkodás;a tanulásra fordítható idő lehetőségeinek 

megteremtése, önállóság, önfegyelem, kitartás.  

- Interperszonális és állampolgári kompetenciák: ezek lehetővé teszik a hatékony és konstruktív 

társadalmi részvételt  

- vállalkozói kompetenciák: az egyén szakmai és üzleti fejlődését elősegítő lehetőségek 

felismerésére.  

- kulturális tudatosság  

 

A projekt jellege és a célcsoporti sajátosságok alapján cél alapvetően az írás, olvasás, 

számolás, valamint az interperszonális és kulturális kompetenciák fejlesztése a cél.  

 

 

d.) Állampolgári és jogi ismeretek tréning 

 

A tréning főbb paraméterei: 2 nap x 6 óra, 5 x 10 fős csoportokban  

 

A képzés célja, hogy a résztvevők a szabadulást követően készek legyenek a tudatos társadalmi 

szerepvállalásra, így többek között a demokratikus közéletben való aktív részvételre. Cél a jogi 

szabályozás alapelveinek, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás szervezetrendszereinek átfogó 

ismereteinek elsajátítása, valamint a piacgazdaság alapvető működésének és szabályozásának 

ismerete. A program hozzájárul a humán műveltségi alapok fejlesztéséhez is. A projekt végére a 

célcsoport jobban megértheti az állampolgári jogok és kötelességek fogalmát, fejlődik jogérzékük, 

amely elősegíti a jogkövető magatartás kialakulását is. 

Főbb tartalmi elemek: 

- Állampolgári ismeretek, társadalmi együttélés keretrendszerei, társadalmi hierarchia; 

- Az erkölcs, a társadalmi normák és a jog szabályozó szerepe; 

- közösségi magatartás, autonómia és szolidaritás; 

- az állam felépítése, működtetése, kontroll; 

- normaszegés, bűnözés és annak jogi következményei 

- az etikus vállalkozói, munkavállalói magatartás 
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Elsősorban a kulcskompetencia fejlesztő tréningekhez kapcsolódóan, de más szakmai 

programokhoz kapcsolódóan is tervezzük egyéni felzárkóztató képzések megtartását. 

Csoportonként két-két fővel számolunk, összesen 12 fő*10 alkalom*2óra/fő szerint.  

 

 

3.2.3.5. Hatékonyság mérés 

 

A projekt eredményeinek mérésére, a projekt zárófázisában hatékonyság mérést végzünk. A 

mérés célja, hogy feltárja a bemeneti és kimeneti eredmények eltérését, az elvárt eredmények 

teljesülését.  

 

A hatékonyságvizsgálat valamennyi célcsoport tag és a bevont munkatársak, szakértők 

mélyinterjús, illetve kérdőíves lekérdezését, valamint az eredmények kiértékelését 

tartalmazza, szakértői tanulmány keretében. A tevékenység keretében várhatóan mintegy 120 

adatfelvevő lap kerül kitöltésre, és a felmérés kiértékelése egy 60-80 oldalas szakértői 

tanulmány keretében ölt testet. 

 

 

3.2.4. Szakmai rendezvények a fogvatartottakkal és szabadulókkal foglalkozó térségi 

intézmények és személyek bevonásával 

 

3.2.4.1. Szakmai work-shopok és szupervízió 

 

Mind az EQUAL projektben, mind a Kapuláz projektünkben számos szakmai work-shopot 

szerveztünk. A rendezvények rendszerint egy-egy témára fókuszáltak és értékes 

tapasztalatátadások, viták és megoldási javaslatok kerültek felszínre. A Kapuláz során 

megtartott work-shopok eredményei beépültek a projekt végtermékének is számító, a 

szabadulók integrációját elősegítő innovatív módszereket és gyakorlati alkalmazásokat 

tartalmazó Kapuláz kiadványunkba is. A korábbi projektek visszaigazolják, hogy a nevelők és 

más az elítéltekkel, illetve a szabadultakkal kapcsolatban álló szakemberek között nincsen 

megfelelő szakmai diskurzus, ugyanakkor arra égetően szükség van.  
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A projekt keretében 3 db 1-1 napos, egyenként 20-20 fő részvételével tervezett work-shop 

kerül megrendezésre az alábbi témákban: 

- A családi kapcsolatok fenntartása a hosszúidős elítéltek esetében; 

- Önsegítő csoportok létrehozásának lehetősége és szakmai segítése; 

- A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges kompetenciák fejlesztési lehetőségei. 

 

A rendezvények szándékaink szerint egy egész naposak lesznek. A délelőtt felvezető 

előadások, majd moderátorok vezetésével eszmecsere kialakítása a cél. Az eddigi 

„hagyományoknak” megfelelően a rendezvények végén összefoglaló megállapításokat, 

ajánlásokat fogalmaznak meg a résztvevők. 

 

A rendezvényekre a témától függően várjuk a szakma legszélesebb körét, így a nevelőket, 

pártfogókat, pszichológusokat, munkaügyi szakembereket, jogászokat, szociológusokat. 

Alapvető célunk, hogy a rendezvényeken minél több szektor jelen legyen, így erősítve az 

ágazatközi, komplex szemléletet és beavatkozási lehetőségeket. 

 

A megvalósítással kapcsolatos szakmai kérdések, viták megvitatására a work-shopokon túl 

szupervíziót is tervezünk. A bevont munkatársak, nevelők, szakemberek részére 2 csoportban 

három havonta 4 órában biztosítunk külső szakértői segítséget. 

 

 

3.2.4.2. Munkaerő-piaci felkészítést segítő tréning nevelők részére 

 

A nevelők részére a szabadulók munkaerő-piaci felkészítését segítő tréning valósul meg 

összesen 6 alkalommal 6 órában, csoportonként 10-10 főnek, mindösszesen 30 főnek. 

 

A tréning közvetlen célja a büntetés-végrehajtásban dolgozó nevelők felkészítése arra, hogy a 

szabadulás előtt álló fogvatartottakat (munkára képes emberek) segítsék vissza integrálni a 

munka, illetve a képzés világába, a szemléletformálásuk, a pozitív jövőkép kialakítása, a 

hallgatók (fogvatartottak) szakmai képzésben való részvételének előkészítése, ösztönzése. A 

tréning célja olyan ismeretek és készségek birtokába juttatni az általuk vezetett csoportokat, 

melyekkel a munkaerő-piacon képviselni tudják önmagukat. A résztvevők megismerik a 

munkaerő-piac működésének jellegzetességeit, szereplőit, valamint az egyes összetevők 
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működési sajátosságait, elvárásait és gyakorlatát. A munkaerő-piaci mechanizmusok 

elsajátítása segíti a résztvevőket saját helyzetük és magatartásuk átértelmezésében. 

 

A tréning a „KAPULÁZ - Esély az életre ” program keretében elkészült segédanyagok 

módszertanára épül. A tréning olyan módszereket, játékokat és gyakorlatokat tartalmaz, 

amelyek célja a képzési célcsoport önismeretének, együttműködésének, kommunikációjának, 

empátiájának és motivációjának fejlesztése, képzésben tartása, a nemi, szokásbeli, 

személyiségbeli különbözőségeikből vagy éppen hasonlóságokból adódó problémák, 

nehézségek tudatosítása, tisztázása, probléma-megoldási módok keresése. 

 

A feladat- és játékgyűjteményben szerepel néhány olyan játék is, mely nem konkrétan a 

kitűzött célt szolgálja, de az egyes alkalmak megszervezésében segítséget nyújthat 

feszültségoldó, hangulatteremtő, összehangoló jellegével. 

 

Természetesen az összegyűjtött feladatok a csoportvezető tréner személyes beállítottsága 

és a csoport összetétele alapján szűkíthetők és bővíthetők. 

 

A játékos gyakorlatok alkalmazásában van néhány elv, szempont, amire érdemes odafigyelnie 

a csoportvezetőknek, és már első alkalommal felajánlania betartásukat az egész csoportnak.  

 

A tréning alapelvei: 

- A játékban való részvétel nem kötelező. 

- A játékban megtapasztaltakról a résztvevőknek nem kötelező beszámolni. 

- A csoporttagoknak lehetőségük van bármikor bármit kérdezni, de a kérdezettnek joga 

van minden számára kényelmetlen helyzetben „Nem”-et vagy „Passz”-ot mondani 

(mindig az a lényeg, hogy mit szűr le magának a résztvevő). 

- Az alkalmakat általában „Hogy vagy?”- körrel kezdjük és „Hogy mész el?”- körrel 

fejezzük be. A csoportvezetőnek legyen gondja arra, hogy senkibe ne szoruljon 

mondanivaló, de senki ne érezzen nyomást arra, hogy olyat mondjon el, amit nem 

szeretne. 

- Nincs helytelen válasz, csak eltérő vélemény. 

- Egy-egy játék során feltárt személyes dolgokat nem tárgyaljuk csoporton kívül, és 

nem adjuk tovább senkinek. 

- A csoportvezető partnere a résztvevőknek, nem osztogat tanácsokat, inkább összegez, 
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megerősít. 

 

A tréning alapvető célja a felnőtt személyiség formálása különösen a szocializáció, a 

képesség, az ismeret, jártasság, készség és kompetencia terén. 

 

A tréning főbb tartalmi elemei: 

- A viselkedéskultúra alapjai (illem, etikett, protokoll) 

- A viselkedésszabályozás szükségessége, a viselkedés alapjai 

- munkanélküliség 

- munkapanoráma 

- pályaválasztás 

- munkaélmények 

- pozitív hozzáállás 

- munkabírás 

- célok kijelölése, értékrendek meghatározása 

- érdeklődés – tevékenység - képesség 

- erősségek-gyengeségek 

- ismeretségi háló 

 

Ezen felül a tréning célja az általános munkaerő-piaci ismeretek, munkajogi alapismeretek 

elsajátítása, valamint az önéletrajz írás és más álláskeresési technikákkal szembeni elvárások 

megismerése. 

 

A tréning részletes leírását lásd továbbá: http://www.bvsk.hu/doc/kapu/kkt01.pdf 

 

 

3.2.4.3. Nevelői burn-out tréning 

 

Az elítéltek mentális fejlesztése, társas kapcsolatainak alakítása, valamint a szabadulást 

követő integráció előkészítése jelentős részben a megfelelő nevelői munkán is múlik. A 

nevelők túlterheltsége, a fokozott stressznek való kitettség miatt jelentős a pályaelhagyás, 

illetve az ún. kiégés is.  
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A tréning célja, hogy a csoporttagokban tudatosuljon, hogy munkájuk során 

személyiségükkel dolgoznak, s emiatt veszélyeztetettebbek a kiégés kialakulásában. Fontos 

hogy időben felismerjék a kiégés jeleit, valamint képesek legyenek hatékony prevenciós 

eszközöket alkalmazni önmaguk mentális karbantartására akár saját erőből, akár külső 

segítség igénybevétele által.  

 

A nevelők részére ennek megfelelően burn-out tréninget tervezünk, külső szakértő 

bevonásával. A tréningre két csoportban, csoportonként 10-10 fővel kerül sor, egyenként 30 

óra időkeretben.  

 

A tréning során sorra vesszük a kiégés ellen ható tényezőket: tanulás, siker és teljesítmény, 

többoldalúság, flow élmények, önmegvalósítás. Meghatározzuk a kiégés elleni stratégiákat, 

így a probléma felismerésére való készséget tudatosítjuk, megteremtjük az alapjait a 

szükséges változásoknak. A program során cél a kapcsolati háló tudatosabb használata és a 

kölcsönösség erősítése is úgy, hogy az elismerést és a kritikákat egyaránt megfelelő módon 

kezelhesse a célcsoport.  

A foglalkozásokon relaxációs, lazító gyakorlatok elsajátítására is sor kerül, amely a 

mindennapi stressz leküzdésében egyfajta segítség lehet. 

 

 

3.2.4.4. Nyitó- és zárókonferencia megrendezése 

 

A projekt elején nyitó-, annak végén zárókonferenciára kerül sor. A konferencián szakmai 

előadásokra, illetve a projekt során szerzett tapasztalatok átadására kerül sor várhatóan 

rendezvényenként 80-80 fő részére. Szándékaink szerint hasonlóan a korábbi két 

projektünkhöz, mindkét rendezvény Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 

dísztermében valósulhat meg.  
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3.2.4.5. Zárókiadvány 

 

A projekt záró két hónapjában az elvégzett tevékenységek és szakmai tapasztalatokat 

összegző kiadványt készítünk. A kiadvány a korábbi Kapuláz kiadványhoz hasonlóan a 

gyakorlati életben is alkalmazható, kézikönyv jellegű. A kiadvány esetpéldák és gyakorlatban 

kipróbált megoldások bemutatása révén segítséget nyújthat a hosszúidős elítéltek társadalmi 

és munkaerőpiaci integrációjának elősegítéséhez, módszertani megalapozásához, új projektek 

és folyamatos támogató tevékenységek indításához egyaránt.  

 

 

A projekt szakmai és pénzügyi zárására a projekt 23. hónapjában kerül sor.  

 

 

IV. Kommunikációs terv 

 

A projekt megvalósítási időszakának elején kommunikációs tervet készítünk, mely 

meghatározza a célok, célcsoportok, üzenetek keretrendszerét és koherenciáját. Minden egyes 

tevékenység kapcsán megjelöli a céldátumot, a felelősöket és közreműködőket, a 

megvalósításhoz szükséges eszközöket, valamint a tervezett költség nagyságát.  

 

A kommunikációs terv a pályázati útmutatónak megfelelően tartalmazza a pályázati adatlap 6. 

pontjában vállalt tevékenységeket az alábbiak szerint: 

- Mindkét konzorciumi partner a megvalósítás helyszínén „C” típusú táblát helyez ki; 

- Legalább 3 db nyomtatott sajtómegjelenés generálása szükséges, javasolt módon a 

projekt kezdetén és végén. Lehetőség szerint további, az írott sajtóban, elsősorban is a 

helyi és megyei lapokban való megjelenések elősegítése is indokolt; 

- Szintén elsősorban is a helyi elektronikus médiában, de országos sugárzású médiákban 

a projekt folyamatos ismertetése, legalább 2 alkalommal TV megjelenés, és lehetőség 

szerint nem fizetett hirdetés formájában. Hasonló módon szükséges legalább 2 db 

rádió megjelenés elérésére is. 

- A projekt elején és végén nyitó-, illetve zárórendezvény megtartása, ezekhez kötődően 

sajtótájékoztató megrendezése indokolt. További egy db sajtótájékoztató a tervezett 5 
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db work-shop valamelyikéhez kötődően szükséges. Szintén javasolt a nyitó és záró-

konferenciákhoz sajtóközlemények kiadása és a sajtó részére való eljuttatása is. 

- A projekt során a korábbi tapasztalatok szerint tájékoztató kiadványok megjelentetése 

szükséges; 

- A projekt jellegéhez és méretéhez mérten önálló internetes oldal, vagy aloldal 

fejlesztése és folyamatos karbantartása javasolt, illetve elvárt, a főpályázó és a 

konzorciumi partner vonatkozásában egyaránt. 

 

A kötelező tevékenységeken túl is kiemelten fontos a folyamatos és pozitív kicsengésű 

sajtómegjelenések, valamint az Internetes jelenlét biztosítása. A kommunikációs tervet úgy 

kell továbbá összeállítani, hogy az egyes elemeiben eljusson és pozitív üzeneteket 

fogalmazzon meg a projektbe be nem vont fogvatartottak és a büntetés-végrehajtásban terhelt 

más személyek számára is. 

 

 

V. A projekt működésének bemutatása 

 

A konzorciumi együttműködés kereteit a konzorciumi megállapodás, illetve a pályázati 

dokumentációban foglalt eljárásrend foglalja keretbe. A konzorcium felelős vezetője a fő 

pályázó, ő áll közvetlen kapcsolatban a közreműködő szervezettel, illetve szükség szerint 

annak felettes szerveivel (NFÜ, IH). 

 

A projekt felelős vezetője, egyben a jelen projekt menedzsere az Intézet parancsnoka, Dr. 

Pantali Zoltán áll. A korábbi EQUAL, majd a Kapuláz projektnek megfelelően Takács Péter 

az Intézet gazdasági igazgatóhelyettese lesz a pénzügyi vezető, míg Hégelyné Képes Katalin 

a szakmai vezetői pozíciót töltik be. A szakmai asszisztensi feladatokat Balogh Márton, az 

intézmény pályázati referense fogja ellátni. A menedzsment munkáját Perényi Gáborné 

pénzügyi asszisztens is segíteni fogja, mely a projekt mérete és komplexitása miatt is fontos. 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön által bevont valamennyi munkatárs az intézmény 

vezetőjének beosztása alatt áll, további alá-és fölérendeltség nem indokolt. Természetesen a 

szakmai és pénzügyi asszisztensek a szakmai és pénzügyi vezető munkáját segítik elő, így 

egyfajta alárendeltség e szintek között megjelenik. 
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A bevont konzorciumi partner családi kapcsolatokért felelős munkatársat jelöl ki. A 

munkatárs feladata alapvetően kettős: egyrészt folyamatosan képviselik a bevont szervezet 

érdekeit és szakmai álláspontját, másrészt közreműködik a projekt egészének sikerében, 

részben a projektvezetőnek és általában a menedzsmentnek alárendelt módon.  

 

A konzorcium zökkenőmentes működéséért a konzorcium vezetője felel, ő látja el a projekt 

operatív menedzsmentjét. Ezzel együtt is a partnerek folyamatos tájékoztatása elvárt minden 

releváns kérdésben. A tájékoztatás formája lehet e-mailes, telefonos kommunikáció, illetve 

személyes egyeztetés. A projekt megvalósítási időszakában szükség szerint de legalább két 

havonta menedzsment találkozók összehívása szükséges. 

 

 

VI. A projektet megvalósító humán-erőforrás bemutatása 

 

A Fő pályázó Sopronkőhidai Fegyház és Börtön élén a Parancsnok áll. Alárendeltjei: 

helyettese, osztályvezetők, azok alkalmazottai. 

 

A szervezeten belül a pályázatokért a pályázati referens felel, a gazdasági vezető közvetlen 

irányítása alatt, beosztottja nincs. Munkáját a parancsnok és a gazdasági vezető utasításain 

kívül teljes függetlenséggel végzi.  

 

A szigorú szervezeti jellegnek és felelősségi rendszernek megfelelően a korábbi projektekhez 

hasonlóan jelen projektben is kizárólag az intézet parancsnoka láthatja el a 

projektmenedzseri feladatokat. 

 

 

A projekt projektmenedzsmentjébe és szakmai vezetésébe bevont személyek és 

kompetenciáik:  

 

Dr. Pantali Zoltán - projektvezető 

A Sopronkőhidai Fegyház és Börtön intézetparancsnoka. Az EQUAL projekt 

konzorciumának és a Kapuláz – esély az életre projekt projektvezetője volt 5 éven keresztül, 

hazai és nemzetközi projekt tapasztalatokkal rendelkezik. 
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Hégelyné Képes Elvira Katalin - szakmai vezető 

Okleveles szociológusként számos releváns kutatásban működött közre szakértőként, értékelő 

elemzőként. A Kapuláz – esély az életre projektben szintén szakmai vezetői feladatokat látott 

el. 

 

Takács Péter pénzügyi vezető az intézet gazdasági vezető-helyettese, aki több éves pénzügyi 

és számviteli tapasztalattal rendelkezik, az EQUAL program projektkoordinátoraként 

dolgozott. 

 

Horváth Zsuzsanna - családi kapcsolatokért felelős munkatárs alapvetően a célcsoport külső 

társadalmi és családi kapcsolatainak előmozdításáért felelős személy, a konzorciumi partner 

munkatársa. A családi kapcsolatokért felelős munkatárs megfelelő szakirányú végzettséggel 

és a célcsoporttal kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkezik. 

 

Balogh Márton projekt szakmai asszisztens a börtön pályázati és közbeszerzési referense, aki 

az EQUAL projekt végrehajtási és tapasztalatátadási szakaszában vett részt, mint 

projektkoordinátor, valamint a Kapuláz projekt szakmai munkatársa volt. 

 

Perényi Gáborné a projekt során keletkező könyvelési feladatokat látja el a pénzügyi vezető 

irányítása alatt. 

 

A mentorok terv szerint részben a nevelők, részben a Pártfogói Szolgálat munkatársai, 

részben pedig civil szakemberek közül kerülnek ki, kiválasztásuk a megvalósítás első 

szakaszában, pályáztatás útján kerül sor. 

 

A mentorokkal szemben megfogalmazott elvárások: 

- releváns iskolai végzettség, preferáltan szociális munkás; 

- legalább 2 év szakmai gyakorlat, előnyt élvez, aki a büntetés-végrehajtás, illetve a szabaduló 

integrációjával kapcsolatos referenciákkal rendelkezik; 

 

A projektbe bevontak életrajzát lásd mellékelve. 
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VII. Megvalósítás kockázatainak elemzése, kezelésének módja 

 

A projekt komplexitása és időtávja alapján számos kockázati tényező merülhet fel. Jelen 

tervezési fázisban az alábbi kockázatok és azok kivédésének, kezelésének eszközei vehetőek 

számba: 

 

Kockázati tényező Bekövetkezésének 

valószínűsége (1 

legkevésbé, 7 

legvalószínűbb) 

Bekövetkezésének 

hatása a projektre 

(1 – legkisebb 

hatás, 7 

legnagyobb hatás) 

Kezelésének módja 

A célcsoport bevonása nem 

sikerül a tervezett indikátor 
mutatók szerint 

3 7 - Pontos fogvatartott 

létszámkimutatások; 
- előzetes tájékozódások a 

fogvatartottak körében; 

- szükség esetén átszállítások 

kezdeményezése a BVOP 

segítségével 

Lemorzsolódás a célcsoport 

körében 

3 5 - erőteljesebb személyre szabott 

mentorálási tevékenység; 

- egyéb motivációs eszközök 

bevetése; 

- végszükség esetén újabb 

célcsoportok kijelölése, 

beemelésük a projektbe, továbbá a 
projektszerződésben vállaltakat 

nem teljesítőkkel szemben a 

támogatás visszakövetelése, 

esetleges jogi útra tereléssel. 

Likviditási problémák a 

megvalósítás során 

2 5 - egyéb normatív,illetve saját 

források beemelése a pénzügyi 

lehívások közötti időszakok 

áthidalására; 

- kifizetési kérelmek áttervezése, 

optimalizálása;  

- végszükség esetén pótlólagos 

saját erő, banki hitel beemelése 

Konzorciumon belüli 
konfliktusok, konzorcium 

szétesése 

2 4 - Rendszeres konzorciumi 
megbeszélések, értekezletek 

tartása; 

- Feladatmegosztások 

újratárgyalása; 

- folyamatos és célirányos 

szupervízió tartása (havonként, de 

végszükség esetén azonnal) 

A képzők, trénerek és bevont 

szakértők munkája nem 

megfelelő 

3 4 - szigorú előzetes kiválasztási 

szempontok megfogalmazása 

- tananyagok előzetes 

véleményezése, módosítási 

javaslatok megtétele; 

- végszükség esetén 
szerződésbontás, új szereplők 

bevonása 
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Szakmai programokkal 

szembeni érdektelenség 

2 3 - az eddigi eredmények (EQUAL, 

Kapuláz) erőteljesebb 

népszerűsítése; 

- érdeklődés felkeltése, 

motivációs tényezők feltárása; 

- fokozottan disszeminációs 

tevékenység; 

- végszükség esetén parancsnoki 

utasítások érvényre juttatása 

(belső állomány esetében 

lehetséges) 

 

 

VIII. Közbeszerzési terv 

 

Jelen projekt esetében nem releváns, ugyanis a tervezett költségvetésben nem szerepel olyan 

költség, amely a közbeszerzési törvény 40. § szerint meghaladja a közbeszerzési értékhatárt. 

 


