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A TARTALOMBÓL:
E számunk szerzői DR. HATVANI ERZSÉBET, KÓTA TÜNDE, BLAHA MAGDOLNA, JAKUCS ANNA, VÁRI ESZTER,
MEZEI ISTVÁN, ILLÉS TIBORNÉ, BOGSCHÜTZ ZOLTÁN,
ANTAL GÁBOR, M EDVECZKY R ITA , az egyesített Pártfogó Szolgálat munkatársai azt járják körbe, hogy:
= Szociális munkás-e pártfogó felügyelő?
= Miként egyeztethető össze az ellenőrző (azaz kontroll) és a
segítő (azaz támogató) funkció a pártfogó munkájában?
= Szükséges-e, hogy a büntetés csak rossz legyen?
= Nő-e a női pártfogó a börtönben (különös figyelemmel a
felülreprezentált roma népesség női nemmel kapcsolatos
attitűdjére)?
= Mit jelent a börtönben az előgondozás?
= Mi a kettős nyomtávú büntetőpolitika?
= Miért kell az elkövetőt leginkább a bűncselekménye elkövetése után támogatni?
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BEKÖSZÖNTŐ

gokon, akár a megyei (fővárosi) gyámhivatalokban már
közel 30 éve dolgozó pártfogó felügyelők.
Sok változás történt az elmúlt közel két év során. A HÁLÓ szerkesztőinek felkérésére e számban néhány számunkra fontos gondolatot szeretnénk megosztani a Tisztelt Olvasóval arról, hogy mi történt, mi
történik a pártfogó felügyelői
munkával, milyen feladataink
vannak, hogyan alakul az intézmény működése…
Nyilván nem tudunk a teljességre
törekedni, inkább azt az alkalmat
szeretnénk kihasználni, hogy a –
véleményünk szerint – hozzánk
legszorosabban kapcsolódó szociális szakmának hírt adjunk magunkról, és feltárjuk azokat a pontokat, ahol szükség van a közös gondolkodásra, együttműködésre.
DR. HATVANI ERZSÉBET

„ Legyen hát a bűntett
egy valódi párbeszéd
kiindulópontja.”
(Nils Christie)
Ha közvélemény-kutatást végeznénk arról, hogy
egy bűncselekményt elkövetett ember felelősségre
vonására milyen eszközök léteznek, milyen büntetés alkalmazható velük szemben és azt milyen körülmények között lehet végrehajtani, bizonyára
mindenkinek eszébe jutna a szabadságvesztés, a
„börtön”, mint büntetési forma. Feltételezem,
hogy kevesebben tudnának a bírósági útról való
elterelés (diverzió) lehetőségéről (pl.: vádemelés
elhalasztása), a szabadságvesztést kiváltó ún.
alternatív szankciók (pl.: közérdekű munka
büntetés, próbára bocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés) büntetőjogi szerepéről, és a pártfogóknak a büntetés-végrehajtásban betöltött szerepéről.
A büntetés-végrehajtás mára túllépett a hagyományos
„börtönügyön” és felölel valamennyi büntetés, büntetőintézkedés végrehajtásával kapcsolatos kérdést. A büntetőeljárás megindulásától, az alternatív szankciók végrehajtásán át, a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak
utógondozásának lezárulásáig tartó folyamatot egységes
rendszerként kell vizsgálnunk, melynek célja a társadalom és az egyén védelme érdekében a társadalommal öszszeütközésbe került személy reintegrálása: támogatása
abban, hogy életét, magatartását az általános társadalmi
normák szerint tudja irányítani.
Nils Christie, norvég kriminológus fent idézett sorai kifejezik azt a sokszor paradoxnak tűnő - a közvélemény
számára még mindig idegen - gondolatot, hogy az elkövetőt leginkább a bűncselekménye elkövetése után kell
támogatni.
Amikor egy bűncselekmény elkövetése után felelősségre
vonják az elkövetőt, és a cselekmény súlyával arányos intézkedés rendelnek el vagy büntetés szabnak ki számára,
akkor fontos, hogy e szankciók végrehajtása lehetőséget
teremtsen arra, hogy párbeszédet kezdjen önmagával (a
cselekményéért érzett felelősségének kialakulásáért),
kapcsolatba lépjen a sértettel (az okozott anyagi és morális károk jóvátétele érdekében), valamint a reintegrációt
segítő párbeszédet kezdeményezzen a társadalommal, a
helyi közösséggel.
Ezen elveket valló büntetőpolitika átfogó reformjának részeként kezdődött meg a Pártfogó Felügyelői Szolgálat
átalakítása. A megreformált és 2003. július 1-jétől az
igazságügy-miniszter irányítása alatt működő egységes
Pártfogó Felügyelői Szolgálat (Igazságügyi Minisztérium
Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala) célja, hogy a felelősségre vonás folyamatában kellő súllyal legyen jelen, és a bűnüldözés, igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás hagyományos
rendszerében közvetítő szerepet lásson el a bűnelkövető
és a társadalom (főként a helyi közösség) között.
A Szociális Szakma számára nem teljesen ismeretlen a
pártfogó felügyelői munka, és bizonyára nem ismeretlenek a 2003. július 1-jéig akár a megyei (fővárosi) bírósá-

REFORM KÖZBEN
„Nem az számít, hogy milyen helyzetbe kerülünk,
hanem az, hogy mit teszünk benne.”
( Aldous Huxley )
Idén volt egy éves a Pártfogó Felügyelői Szolgálat. Egyfelől azt
mondhatjuk, hogy a „reformon” részben túl vagyunk, a pártfogói szervezet átalakult. Másfelől inkább azt gondolhatjuk, hogy
reform közben vagyunk, hiszen az intézmény átalakításának
folyamata legalább három szakaszra osztható.
Az első, hosszú előkészítő szakaszt alkotják a tudományos,
elméleti munkák, kutatások, a nemzetközi tapasztalatok összegyűjtése és értékelése – dr. Gönczöl Katalin és dr. Kerezsi
Klára nevéhez fűződően –, amely több évtized alatt előkészítette, majd 2002-ben gyakorlatra váltotta – az átalakítás feladatait meghatározó koncepcióval és a Kormányhatározat előkészítésével – a pártfogó felügyelői munka megújítását, feladatainak
bővítését. Az első szakasz nem elhanyagolható momentuma a
három évtizedes (!) hivatásos – a megyei (fővárosi) bíróságokon és a gyermekvédelmi rendszer keretei között végzett – pártfogói munka.
Ez az a két erős alap, amelyre a reform második intenzív szakaszát építhettük. Ennek kezdetét jelentette a 2002. október 31én a Pártfogó Felügyelői Szolgálat szervezeti és működési koncepciójáról elfogadott Kormányhatározat, megteremtve a lehetőségét annak, hogy az Igazságügyi Minisztérium irányítása
alatt megkezdődjön az intézmény létrehozásához szükséges
jogszabályok előkészítése és az intézmény kiépítése.
A harmadik, építkező szakaszban tovább kell bővíteni az intézmény személyi és infrastrukturális hátterét, és megfelelő körülményeket kell biztosítani ahhoz, hogy:
•
a pártfogó felügyelők országosan egységes célok és
szakmai elvárások alapján működjenek,
•
ezáltal emelkedjen a gyakorlati munka szakmai színvonala és hatékonysága,
•
a szervezet képes legyen reagálni az új kihívásokra.
Az átalakuló pártfogó felügyelői szervezet, a pártfogói munka
szerves része a fejlett európai országok többségére jellemző ún.
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közvetlenül. Az új szervezet megyei (fővárosi) hivatalai egyaránt ellátják a felnőtt és a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatos igazságszolgáltatási feladatokat, megőrizve az elkövetők életkori sajátosságainak megfelelő gyakorlatot és elősegítve a speciális szakmai követelmények érvényesülését. Ennek megfelelően
a megyei (fővárosi) hivatalokban fiatalkorú illetve felnőtt korú
elkövetőkkel foglalkozó osztályok működnek.
A Szolgálat fontos feladata, hogy a munka háttérfeltételeinek
kialakítását pályázatokon való részvétellel is támogassa. A pályázatok aktív bevonása a pártfogói munkába egyrészt lehetőség arra, hogy ezzel anyagi feltételeinken is javítsunk, másrészt,
arra, hogy ebben is megerősítsük más, akár állami, önkormányzati, akár civil szervezetekkel való együttműködéseinket.

kettős nyomtávú büntetőpolitikának, mely eltérő eszközrendszert kíván érvényesíteni a társadalomra kiemelkedő veszélyt
jelentő súlyos, és a kisebb súlyú bűncselekményekben megnyilvánuló bűnözéssel szemben. A társadalomra kevésbé veszélyes
– általában a 3 évnél kevesebb szabadságvesztéssel fenyegetett
– bűncselekmények esetében élnek a büntető igazságszolgáltatás rendszeréből elterelő ún. diverziós eszközökkel (pl.: vádemelés elhalasztása), illetve a szabadságvesztés kiváltására
alkalmas alternatív szankciókkal (pl.: felfüggesztett szabadságvesztés, közérdekű munka, próbára bocsátás). A vádemelés elhalasztása minden esetben, az alternatív szankciók a
fiatalkorú elkövetők esetében kötelezően, a felnőtt korú elkövetők esetében a bíróság döntése szerint pártfogó felügyelettel
járnak. Azt is mondhatjuk, hogy a pártfogó záloga a kiszabott
büntetés végrehajtásának.
Az alternatív szankciókkal kapcsolatosan megfogalmazott büntetőpolitikai célok megvalósítására a korábban működő nem
egységes intézményi rendszert alkotó pártfogói szervezetek alkalmatlanok voltak.
A pártfogó szolgálat reformját meghatározó koncepció a
kitörési pontot három irányból határozta meg:
•
Szervezeti átalakítás (minisztériumi irányítás: anyagi
feltételekkel, területi és funkcionális intézmények kialakításával, szakmai vezetés létrejöttével);
•
Gyakorlati tevékenység szabályozása, szakmai sztenderdek kialakítása;
•
Képzés, szakképzés feltételeinek megteremtése.

Pártfogó felügyelői tevékenységek
A pártfogói szakmai feladatok egy része a változásokat követően is megmaradt. A pártfogói tevékenység törzsfeladatát jelentő
ún. pártfogó felügyelet végrehajtása változatlan jogszabályi követelményekkel működik: vádemelés elhalasztása esetén, próbára bocsátásnál és felfüggesztett szabadságvesztés esetén,
illetve a feltételes szabadságra bocsátásnál és javítóintézetből
történő ideiglenes elbocsátásnál.
Jellemzően a pártfogoltak a társadalom olyan hátrányos helyzetű csoportját alkotják, akik esetében a marginalizációs tényezők
(munkanélküliség, hajléktalanság, szenvedélybetegségek, anyagi problémák) és a személyiségbeli problémák (bizonyos készségek, képességek hiánya) együttesen vezetnek a különböző súlyú bűncselekmények elkövetéséhez. Sokuk esetében az igazságszolgáltatás rendszerébe való bekerülés tovább fokozza a
társadalmi kirekesztődés veszélyét. Különösen igaz ez a büntetés-végrehajtási intézetbe kerülőkre. Az ő szabadulásukat követő társadalmi reintegrációt nagymértékben nehezítik a hosszan
tartó elszigeteltség és a börtön-szocializáció következményei,
valamint a társadalomban élő előítéletek.

Dr.Bárándy Péter igazságügy-miniszter és Dr.Gönczöl Katalin miniszteri biztos bejelentik az egységes Pártfogó Felügyelői Szolgálat megalakulását.

A pártfogó felügyelők munkájának egyik legfőbb szakmai
kérdése, hogy a tevékenység során hogyan lehet meghatározni, és hogyan lehet kellő egyensúllyal alkalmazni az
ELLENŐRZŐ, azaz kontroll
ÉS SEGÍTŐ, azaz támogató
funkciókat.
A diverziós, illetve alternatív eszközök alkalmazása esetében a
döntés lényege éppen az, hogy az elkövetőt aktivitásra késztesse: ne passzív „elszenvedője” legyen a büntetésnek, hanem
szembesüljön annak következményeivel. A pártfogó felügyelő
kontroll funkciójának egyik lényege, az elkövető szembesítése,
és azon kockázati elemek feltárása, amelyek kiküszöbölése
csökkentheti az újabb bűnelkövetés esélyét. E feladatoknak
megfelelés nem működik a gyakorlatban, ha a kontroll elemek
nincsenek kellő arányban a támogató funkcióval.
A pártfogónak nem elsődleges feladata a pártfogolt életében jelentkező összes szociális probléma megoldása, de amennyiben
az a bűncselekmény elkövetéséhez hozzájárult vagy bűnismétléshez vezethet, akkor törekednie kell a kompetencia határain
belül történő megoldásukra. A pártfogó speciális feladata lehet
a változás/változtatás motivációjának kialakítása, közvetítő/generáló szerep betöltése az adott problémára szakosodott intézmény és a terhelt között.
Itt is, mint általában a segítő szakmákban, a pártfogó feladata

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat
A szervezeti átalakítás során létrejött az Országos Hivatal és a
megyei (fővárosi) hivatalok. Az országos hivatal feladata a
Pártfogó Felügyelői Szolgálat szakmai, gazdasági és humánpolitikai irányítása. Az intézmény feladata a szakmai részterültek,
alaptevékenységek szabályainak, sztenderdjeinek kidolgozása.
A jogszabályok végrehajtása érdekében szakmai útmutatással,
ajánlással, módszertani anyagok kidolgozásával kell segítenie a
pártfogók munkáját. A pártfogoltak, a pártfogók és a szolgálat
helyzetét vizsgáló kutatásokat kell kezdeményeznie, hatásvizsgálatokat kell készítenie. Erősítenie kell, és tovább kell építenie
a Pártfogó Felügyelői Szolgálat nemzetközi kapcsolatait, az
együttműködést a hasonló szakmai szervezetekkel és intézményekkel. A nemzetközi tapasztalatok átgondolt, a magyar helyi
sajátosságokat figyelembe vevő adaptálása katalizálhatja a hazai reform folyamatot.
A pártfogók munkáját a megyei (fővárosi) igazgatók irányítják,
3
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egyrészt, hogy az egyén képességeit erősítve, alkalmassá tegye
a társadalmi együttélésre, másrészt, hogy a befogadó környezetet, a társadalmat is alakítsa, erősítse, elfogadóbbá tegye. Kiemelten fontos szerepe van annak, hogy az alternatív szankciók jelentőségét és az elkövetők társadalmi reintegrációjának fontosságát a társadalommal, a szűkebb és tágabb közösséggel is el tudjuk fogadtatni.

sabb büntetések végrehajtásában is szerepet kap. A pártfogói munkában a büntetés-végrehajtási intézetekben végzett
munkát és az utógondozást is hangsúlyosabbá kívánjuk tenni.
Képzés
A megnövekedett és egyre inkább specializálódó pártfogói feladatok megkívánják, hogy a területen dolgozó munkatársak
megfelelő alapképzettséggel rendelkezzenek, illetve, hogy ismereteiket a speciális szakmai követelmények szerint bővíthessék.
A pártfogók képesítési előírásait jogszabály írja elő, amely – az
eddigi gyakorlat szerint – azokat a képesítéseket összesíti, ami
alkalmassá tehet valakit (képzettségét tekintve) erre a feladatra.
E képesítések között szerepel a jogász, pszichológus, teológus,
illetve pedagógiai, szociális jellegű végzettségű szakemberek.
A képesítési feltételek felsorolása mutatja, hogy a pártfogónak,
mivel munkája során egyaránt ellát ellenőrző és támogató típusú tevékenységeket, ugyanúgy szüksége van jogi, igazgatási
ismeretekre, mint a szociális munka eszköztárára. Ezért a továbbképzésnek arra kell irányulnia, hogy kinek-kinek a maga
alapismeretei szerint a többi terület szakmai ismereteit bemutassa és azzal is felvértezze.
A pártfogói reform megvalósításának alapfeltétele, hogy
kidolgozzuk a pártfogó felügyelőkre vonatkozó továbbképzési rendszert, annak a Hivatal keretein belül megvalósítható formáját, illetve a felsőfokú oktatási rendszerhez történő
integráció lehetőségeit.
A belső továbbképzési rendszernek természetesen szorosan
össze kell függnie a szakmai team-ek építésével, szakmai kollégiumok létrehozatalával, esetmegbeszélő csoportok működtetésével és a szupervíziós lehetőségek biztosításával.
DR. HATVANI ERZSÉBET
KÓTA TÜNDE
BLAHA MAGDOLNA

Változások
A szakmai koncepció a „hagyományos” pártfogói feladatokat
bővítette és ezzel a pártfogónak a büntetőeljárásban betöltött
szerepét is megváltoztatta. A pártfogó felügyelő munkája a
széles értelemben vett büntetőeljárás mindkét irányába kiszélesedett.
Így a pártfogó felügyelő, a fiatalkorú elkövető ellen indult büntetőeljárásnak már a korai – nyomozati – szakában környezettanulmányt készít. A vádemelés és az ítélkezés szakaszában (az
ügyészség, illetve a bíró kérésére) a pártfogó az úgynevezett:

PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI VÉLEMÉNY
-ben
értékeli az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait, az elkövető cselekményhez való viszonyát, az elkövetett tettben megnyilvánuló veszélyességét, azokat a személyiségében és körülményekben megjelenő kockázatokat, melyek
újabb bűnelkövetéshez vezethetnek. A pártfogó
felügyelő a véleményben tájékoztatást ad a terhelt
adottságainak megfelelő munkalehetőségekről, egészségügyi, szociális intézményi ellátási lehetőségekről, és a javaslatot tehet a terhelttel
szemben egyedi magatartási szabály elrendelésére,
különböző kezelő vagy megelőző programokon
való részvételre. A pártfogó felügyelői véleményben ki kell térni arra, hogy a terhelt a kilátásba
helyezett magatartási szabályok vagy kötelezettségek teljesítését vállalja-e és képes-e teljesíteni.

A pártfogói vélemény alkalmazásával lehetővé válik, hogy a
pártfogó és a pártfogolt között már az eljárás korai szakaszában
létrejöjjön a kapcsolat, így a büntetéskiszabás előkészítésében –
kvázi szakértői vélemény keretében – hasznosulhassanak azok
az ismeretek, melyet az ügyész a diverziós eszközök alkalmazásánál és a bíró a büntetőszankciók kiszabásának mérlegelése
során figyelembe vehet.
Az Európai Unió elvárásainak is megfelelően új elemként megjelenik a pártfogói munkában a sértett érdekeinek támogatása, a jóvátételben, a kárenyhítésben való közreműködés. Az
ügyész vagy bíró felkérésére vizsgálni kell azt, hogy az elkövető hajlandó-e a sértett számára anyagi vagy más módon jóvátételt nyújtani és azt a sértett elfogadja-e. A jelen szabályozás a
2006. márciusig szabályozandó IGAZSÁGÜGYI MEDIÁCIÓ csíráit jelenti.
A Pártfogó Felügyelői Szolgálatnak nemcsak a szabadságvesztés kiváltása esetén vannak feladatai, hanem a legsúlyo4
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GONDOLATOK
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI MUNKÁRÓL
“A büntetés szükséges rossz,
de nem szükséges, hogy csak rossz legyen.”
(Noll, P.)
2003. július 10-ével az addig széttagolt pártfogó felügyelői rendszer megújult. Történetében először, egységes jogszabályi környezetben és tárcafelügyelet alatt, önálló finanszírozási háttérrel - az
Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeként - létrejöttek a
pártfogó felügyelői szolgálat központi és területi hivatalai, melyekben azonos strukturális rendszerben zajlik a fiatalkorúak és a
felnőtt korúak ügyének kezelése. Az életkor szerinti szakmai tartalmak megőrzése mellett megindult az országosan egységes
sztenderdek kidolgozása és a gyakorlatba történő átültetése. Az
egyesített pártfogó szolgálatban folyamatos a munkatársak képzése, felkészítése az új feladatokra. Szinte kinyílt számunkra a világ. Honi és nemzetközi kapcsolataink erősödnek, megnyilvánulási lehetőségeink szaporodnak. Látjuk kollégáink problémáit, és
mi is képesek vagyunk láthatóvá tenni saját problémáinkat. A
“gazda” figyelmét korábban folyamatosan nélkülöző, két teljesen
eltérő szervezeti struktúrából érkező felnőtt korúak és fiatalkorúak
ügyeit kezelő munkatársak kezdetben egymással rivalizálva, aggodalommal telve próbálták vélt vagy valós érdekeiket érvényesíteni. Félreértések, bizalmatlanság, súrlódások, majd nagy egymásra találások, a közös sors és cél minden eddiginél mélyebb átélése
kovácsolta össze a helyüket kereső új hivatalok munkatársait.
Az eltelt egy év tapasztalata azt mutatja, hogy a hivatalon belül jól
együtt tud működni a felnőtt korú és a fiatalkorú pártfogó felügyelet rendszere. A kifinomult bűnmegelőzési technikák egyre tudatosabb alkalmazása és a növekvő színvonalú együttműködés ellenére, esetenként a fiatalkorú elkövetőként ügyét befejező pártfogolt, néha mint felnőtt korú terhelt jelenik meg hivatalunknál. Ilyenkor szoros együttműködéssel, magas szakmai színvonalon kivitelezhető esetátadással oldjuk meg a felügyeletek szinte egyazon folyamatba épülő végrehajtását, mely szakmailag teljesen új
feladat. Megtanultunk és már tudunk is egymás munkájára építeni.
A klasszikus ügycsoportokban (pártfogó felügyelet, közérdekű
munka végrehajtása) is vannak változások, mind ügyviteli, mind
szorosan vett szakmai szempontból, melynek következtében az átalakulás első pillanatától kezdve új területeken próbálhattuk ki felkészültségünket.
A környezettanulmányok készítése nagyobb részben a fiatalkorúak pártfogó felügyelőit, de kisebb részben a felnőtt korúak ügyeiben eljáró pártfogó felügyelőket érinti.
A pártfogó felügyelői vélemény készítése számunkra új feladat,
melyben az új kihívásnak megfelelés - mennyiségét és minőségét
tekintve - egyaránt nagy próbatételnek számít. A szakértői igényességgel készített vélemény teljes körű szociális diagnózis felállításával és a kezelés tekintetében megfogalmazott javaslattal támogatja a döntéshozót. Szerintem a pártfogó felügyelői vélemények szakmai színvonalának stabilizálásában rejlik az a garancia,
melytől a közösségi, alternatív büntetési nemek széles skálájának
kibontakozása remélhető Magyarországon.
A meglévő utógondozói hagyományokon szerveződik újjá a modern gondozás: a szabadulás-előkészítés és az utógondozás intézménye.

A döntéshozó nem kevesebbet vár el a pártfogó felügyelői
szolgálattól, mint hogy álljon rendelkezésre szakértelmével, és
a büntetőeljárás szinte egész folyamatában képes legyen a humán profil megjelenítésével a büntetési célok megvalósulását
egyénre szabottan elősegíteni.
Az eddig említettekből nyilvánvaló, hogy a pártfogó felügyelői tevékenység, mint egyéni esetkezelésen alapuló technika számos olyan problémát vet fel, mely széles körben számíthat érdeklődésre. Bár véleményem szerint a pártfogó felügyelői tevékenységben
mindig is ennek a technikának a dominanciája lesz megfigyelhető
- és ez így van rendjén -, mégis szükségesnek találom, hogy a
szakmailag indokolt helyzetben a csoportos technikák elemei is
megjelenjenek a rendszerben.
Erre vonatkozó terveink közül néhány úgy tűnik a megvalósulás
küszöbén áll. Pályázati forrásokból lehetőség nyílhat az önálló
háttérintézmények (foglalkoztató és szállás) rendszerbe állítására.
Pillanatnyilag a szakmai, módszertani előkészületek, modellkísérletek folynak.
A szolgálat létrejöttéről, a nehézségekről, az eredményekről igyekeztem néhány gondolatomat leírni. Az alábbiakban - talán furcsa
módon - az érzéseimet szeretném Önökkel megosztani. Munkámnak arról a részéről fogok képet adni, melyek a szívemet megérintik. Nekem ilyen az utógondozás, melynek gyakorlatáról nem szabályos esettanulmányt tárok Önök elé, hanem “csak” azt, amit én
átéltem.
Börtönpártfogás, utógondozás
A reform előtt objektív akadály volt a létszámhiány, így a kollegák szinte “hobbiból” jártak ki a büntetés-végrehajtási intézetekbe. Nem volt idő az elítéltek "kinti" problémáinak intézésére, ami
pedig szabadulás előtt nagyon fontos. Napjainkban van már olyan
kolléga, aki csak börtönpártfogással, utógondozással foglalkozik.
A pártfogó felügyelő hetente több munkanapot is a bv. falai között tölt, szabadulás előtt álló elítélteket hallgat meg. Meghallgatásról meghallgatásra építi a hidat a börtön és a szabad élet között,
mindaddig míg az elítélt biztonsággal át nem ér rajta. Van, akinek
a hídja erős vasbeton elemekből áll, van akié gyenge kis átjáró, de
kifelé vezet.
A börtönben élő emberek bűnelkövetők, de emberek, akik segítségre szorulnak, és lehet, hogy éppen a pártfogó felügyelő emberséges közbelépése indítja el azon az úton, hogy ne visszaesőként
jelenjen meg a későbbi statisztikában.
Nagyon sok elitélt rossz családi, és anyagi háttérrel rendelkezik,
5
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ben hat hónappal a szabadulás előtt kell megkezdeni. Ez a gyakorlatban úgy működik, hogy a vezető nevelő fél évre előre megadja
a listát a szabadulás előtt állókról, így ha önként nem is jelentkezik a pártfogói meghallgatásra, akkor is behívhatom. Ezzel felhívom a figyelmét erre a lehetőségre, így elősegítem a szabadulás utáni pártfogó felügyelői munkát is. Kioktatom a pártfogó felügyelet lényegéről, elmondom, hogy hol kell jelentkeznie, illetve amennyiben nem rendeli el a bv. bíró a pártfogó felügyeletet, úgy
utógondozottként milyen segítséget kaphat. Másfelől az elítéltek
hozzájuthatnak olyan információkhoz, melyről
nem volt tudomásuk, így közvetlenül a szabadulás után tudják, hogy milyen intézményt kereshetnek fel, hol számíthatnak segítségre ahhoz, hogy ne kerüljenek utcára, képesek legyenek a beilleszkedés minimális feltételeit megteremteni. Ennek érdekében már rendszeres, csoportos tájékoztatást is tartunk. Elképzelésünk
szerint tájékoztató füzet is rendelkezésre állna a
közeljövőben, melyet minden börtönkapun kilépő kézbe kapna szabadulásakor. Ebben pontos tájékoztatást kapnának különböző szociális
intézmények címlistájáról, karitatív szervezetek
elérhetőségéről stb.

iskolázottsága alacsony - ez alatt esetenként 2-3 elvégzett általános iskolai osztály értendő. A legtöbb elítélt a szabad társadalom
pereméről érkezett a bv-be, szabadulásuk után nagy esélyük van
arra, hogy támogatás híján ugyanitt folytathatják életüket. Nem
azt mondom, hogy a segítségünk mindig, törvényszerűen pozitív
irányba mozdítja el az elítélteket, de ha mindössze néhány alkalommal is sikerül segíteni a társadalomba való beilleszkedésüket
már sikert könyvelhet el minden érdekelt. Sikeres az egykori elítélt, hiszen az esetek többségében, életében (pro-szociális értelemben) először ér el a szabad életben eredményt.
De a legnagyobb sikert a közösség könyvelheti
el, hiszen nem egy potenciális áldozatot vadászó veszélyforrás hagyta el a bv.-t, hanem egy a
közösségért tenni tudó ember.
Az utógondozás szakaszai:
• a bv.-ben történő, szabadulás előtti utógondozás, amit én inkább előgondozásnak
neveznék, és
• a szabadulás utáni utógondozás.
Mindkét esetben a legfontosabb, hogy segítséget nyújtsunk a társadalmi beilleszkedéshez,
közvetve a visszaesés esélyének csökkentéséhez. Ez a folyamat gyakorta teljesen kicsinek
tűnő lépésekben zajlik, olyan apró felvetésekkel, amire egy laikus kívülálló nem is gondol.
Példaként említeném azt a tényt, hogy a rendszerváltás környezetünket teljes mértékben
megváltoztatta, amit mi észrevétlenül éltünk át, hiszen részesei
voltunk a folyamatnak. Hosszú éveket elzárásban töltő elítélt keresett meg a bv-ben. A beszélgetés során nyilvánvalóvá tette,
hogy szorong. Nem tudja hogy néz ki az új forint, félelmei vannak, hogy mennyire változtak meg az emberek, az utca képe és
minden egyéb, amit korábban ismert. A szabadulása után olyan
egyszerű, de számára traumaként átélt problémáktól is szenvedett,
hogy a város megváltozott szagát sem bírta. Ő 15 évet volt bent a
zárt intézményben, és közben minden kapaszkodója semmivé
vált. Tehát azok a problémák, melyeket tapasztalunk hihetetlenül
összetettek.
A hosszú szabadságvesztésből szabadultak meghallgatása, segítése a legfontosabb, mert a bv. nagyon zárt világ, melyhez az elítéltek hozzászoknak. S minél tökéletesebben az intézményen belüli
világra fókuszálnak a sivár börtönéletben kifejlődő túlélési technikák, annál aggályosabb számukra a jövő. Elfelejtették, hogy a
kinti életben hogyan kell viselkedni, mert erre az ismeretre hosszú
éveken keresztül nem volt szükségük. Szabadulásuk után is a börtönéletben megszokott viselkedésformákat, sztereotípiákat alkalmazzák. Jó ideje elszoktak az önálló gondolkodástól, nem kell megjegyzem nem is lehetséges, sőt odabent kifejezetten káros
következményekkel jár - dönteniük. Nincs a kinti élettel analóg
felelősségük például a családjuk felé. Nem érzékelik az élet fenntartásának költségeit és annak változását, a munka értékét, a munkából szerzett javakból a megélhetés nehézségét, de még olyan
apróságot sem, hogy mi a divat, mi illik, mi megbotránkoztató stb.
Az általuk realitásnak érzékelt és nagyon fontos túlélési technikák
a kinti életben fabatkát sem érnek.
A szabadulás előtti utógondozói tevékenységben mindezen folyamatok elemzése és értékelése folyik a szabad életben használható
technikák szocio-dramatikus kondicionálásával. Optimális eset-

•
•
•
•

A csoportos tájékoztatás témái:
• A pártfogó felügyelet lényege, kötelezettségek.
• Szabadulás utáni lehetőségek pártfogó felügyelet elrendelése nélkül.
Iratok beszerzése.
Szociális és egészségügyi ellátással kapcsolatos általános kérdések.
Segélyezési lehetőségek.
Karitatív szervezetekkel való kapcsolat.

A személyes meghallgatások során jelentkező
kérdések, problémák:
• iratok beszerzése,
• segélyezés,
• munkalehetőség,
• hajléktalan-ellátás, szállás lehetőségek, lakhatási problémák,
• családdal megszakadt kapcsolat helyreállítása, kapcsolatfelvétel kísérlete,
• gyermekkel történő kapcsolatfelvétel lehetősége, láthatás,
családi jogállás, törvényes képviseleti jog, nevelésbe vétel,
láthatás, gyermekvédelem intézményeivel történő kapcsolatfelvétel,
• leszázalékolás, szociális járadékok,
• pártfogó felügyelettel kapcsolatos kérdések,
• vállalkozás,
• jogi segítségnyújtás.
Az aluliskolázott, minden állampolgári ismeretet nélkülöző elítélt
esetében nagyon fontos az intézkedés is, nem elég csak a tanácsadás, ezért a pártfogó felügyelő szerteágazó ismeretek, információ
és kapcsolatok birtokában tudja hatékonyan ellátni feladatát. A
gyakorlatban ez úgy működik, hogy az elítélt elmondja a problémáját, s amennyiben nem tudok azonnal válaszolni, úgy utána
járok, s levélben minél hamarabb tájékoztatom. A következő
meghallgatásra természetesen eljöhet személyesen, de az írásos
6
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választ fontosnak tartom, mivel így egyértelműen dokumentálom
a felvetett probléma megoldását, melyet az elítélt alaposan átgondolhat.
Röviden ki kell térnem a pártfogó felügyelőnőnek a börtönben, női
minőségében betöltött szerepére, különös figyelemmel a felülreprezentált roma népesség női nemmel kapcsolatos attitűdjére.
Egyre több női nevelő van a bv.-ben, így egyre kevesebb feltűnést
okoz a hölgyek megjelenése a férfi fogvatartottak bv. intézetében.
De ez nem jelenti azt, hogy az alkalmazottak, pártfogók, ügyvédek, karitatív szervezetek stb. képviselői, vagy akár csak az egyszerű látogatók is bagatellizálhatják ezt a kérdést. Nem mindegy,
hogy milyen ruhában jelenik meg a pártfogónő, milyen a személyisége, hogyan beszél, milyen illatot használ, milyen a kommunikációja verbális és non-verbális értelemben egyaránt.

rőfeszítéseit. Eljött a tárgyalás napja. Mint utólag kiderült, a véleményezés következtében közérdekű munkabüntetésre ítélték. Ezt a büntetést egy drog-rehabilitációval foglalkozó alapítványnál töltötte le.
-= 2. Eset =Volt egy elítélt, aki fiatalon, nagyon súlyos bűncselekményt követett el, de annyira ittas volt, hogy mai napig
nem emlékszik tisztán a körülményekre. A bv.-ben már
kapott segítséget a pártfogótól, de szabadulása előtt
nagyon szorongott. A nevelője megkért, hogy látogassam meg a szabadulási zárkában. Elmondta, hogy 6 év
után szabadul, feltételesen, pártfogó felügyelet alá helyezték. Vidékre megy a szüleihez, ezért nem fog tudni
jelentkezni a kötelező 48 órán belül, a hétvége miatt.
Megbeszéltük, hogy szabadulása után megkeres engem
Budapesten, és a vidéki kollégának jelzem a kötelező
jelentkezését. Amint egyértelművé válik, hogy hol lesz
a tartózkodási helye, a szerint folytatódik majd a pártfogó felügyelete. Láttam, biztonságot jelentett számára,
hogy kijön a börtönkapun, és fél óra múlva nálam jelentkezik. (A hidat jelentettem számára, a belső zárt
világból a kinti életbe való visszatéréshez.) A pártfogó
felügyeletnek mindenáron meg akart felelni, az azonnali jelentkezés lehetősége megnyugtatta.
Véres szemmel érkezett, de mosolyogva. Annyira izgult, hogy nem tudott aludni. Egy verssel jelent meg,
aminek naiv tisztasága, meghatóan esetlen rímelése
nagyon mélyen megérintette a lelkemet.
Záró gondolatként nyújtom át a kedves olvasónak, mert
azt szeretném, ha megérezné, hogy mit is jelentenek
ezek a közhelyszerű szavak: nem csak nagynak látszó
dolgokkal tudunk a szabadulóknak segíteni. Sokszor
apróság is sokat jelenthet, egy kis segítség, egy kis beszélgetés és egy kis odafigyelés.
JAKUCS ANNA

Záró eset-mese és gondolatok,
nem csak az utógondozásról

-= 1. Eset =Huszonéves lány, hosszú hajú, szép arcú. Felfüggesztett
börtönbüntetés miatt állt pártfogó felügyelet alatt. A
pártfogó felügyelet próbaideje 3 év. Kiderült, hogy több
mint 7 éve kábítószer-fogyasztó. A 3 év alatt nagyon
intenzív kapcsolat alakult ki köztünk. Időnként eltűnt,
ilyenkor vagy a rendőrség, vagy a mentő találta meg.
Próbáltam rábeszélni egy drog-rehabilitáción történő
részvételre. Általában eljárás alatt állt lopások miatt,
kellett a pénz drogra. Édesanyjával, élettársával együtt
próbáltunk rá hatni, de amikor már megfogta volna a
kezemet, hogy eljön velem, s megpróbálja a rehabilitációs kezelést, mindig eltűnt. Mikor megjelent újból,
egyre jobban kapaszkodott belém. Mindent megbeszélt
velem, s megbízott bennem. Közben egyre több eljárás
indult ellene, majd egyszer csak felült a vonatra és elment egy drog-rehabilitációs otthonba. Édesanyjának
írt, egyre tisztábbak voltak a sorai - a mama igényelte,
hogy a leveleket megbeszélje velem. Én is írtam neki
egy bátorító levelet. Közben már több ügyében elfogató
parancs volt ellene kiadva. Az otthon vezetőjével összedolgozva, minden bíróságra beadtuk, hogy hol tartózkodik, s az intézet egy kísérővel felhozza Budapestre tárgyalásra, ha kell. Amikor hazajött, azonnal bejött hozzám. Rendkívül jól nézett ki, mosolygott, megváltozott.
Kicsit izgultam, mert előbb jött el, mint ahogy javasolták, de bíznom kellett benne. Közben a pártfogó felügyelete letelt. Elhelyezkedett, rendszeresen járt egy alapítványhoz, ahol kábítószeresekkel foglalkoznak. Egyszer csak egy több évvel ezelőtti ügyének a tárgyalásán
váratlan esemény történt. Kiderült, hogy az ügyész szabadságvesztés büntetést javasol. Kétségbe esett - már
két éve „tiszta” volt. Másodfokú tárgyalására írtam egy
jellemzést, melyben kifejtettem, hogy a végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélés értelmetlenné tenné eddigi e-

Pártfogóhoz
Segített a nevelőm
Pártfogóhoz mennem
Segítőkészen állt
Ő is velem szemben.
Elmondta a tézist
Mit is kell majd tennem,
Mikor e falak közül
Végleg el kell mennem.
Jelentkezzem aznap,
A nyugatinál, nála
Csütörtökön pontban,
Reggel 10 órára.
Felírja majd nevem,
S elmond mindent nékem,
Hogy ebben az életben,
Ne legyen több vétkem.
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A bűnösség megállapítása Ausztriában nem csak az elkövető életkorától függ, hanem a személyiség érettségének megfelelő
foka a büntethetőség alapja. Vannak olyan esetek, ahol nem
vonják büntetőjogilag felelősségre a fiatalkorút, mivel nem volt
elég érett ahhoz, hogy cselekedetének jogellenes voltát felismerje. Abban az esetben is eltekintenek a felelősségre vonástól,
ha a fiatalkorú kis súlyú bűncselekményt követett el, és nem
szükséges büntetőjogi szabályok alkalmazása a további bűncselekmények elkerülése végett.
Az osztrák büntetőjog legfőbb célja a speciál-prevenció megvalósítása, vagyis megkeresni a bűnelkövetés okait, hátterét, s a
büntetésnek az elkövető fiatal érdekét kell szolgálnia. Egyrészt
meg kell akadályozni a visszaesést, másrészt a hatóságokkal
szembekerülő fiatalt is meg kell kímélni a büntetőeljárásban elszenvedett traumáktól (negatív élmények, stigmatizációs ártalmak stb.). Mindezért bíznak abban, hogy pusztán a bűnösség
megállapítása is elegendő erejű lesz a további bűncselekmények megelőzéséhez. Az elkövető védelmét szolgálják továbbá
azzal is, hogy a lehető legkevesebb idő telik el a bűncselekmény elkövetése és a felelősségre vonás között.
Ausztriában a büntetőjog több lehetőséget is kínál a bírósági eljárás mellőzésére, vagyis a diverzióra: az ügyészségnek és a bíróságnak lehetősége van pénzbírság kiszabására, közérdekű
munkára ítélésre, tárgyaláson kívüli jóvátételre, valamint a
szankció próbaidőre történő elhalasztására. (Magyarországon
bírósági eljárás keretében van ugyanerre lehetőség - a szerk.)
A diverziós lehetőségek végrehajtásában az ügyészséggel, bírósággal szervesen együttműködik az úgynevezett „NeustartEgyesület”, amely nem más, mint egy pártfogó felügyelettel,
szociális munkával foglakozó, széles feladatkörrel rendelkező
intézmény. Ausztria-szerte 14 helyen működnek. Feladatuk a
tárgyaláson kívüli jóvátétel megszervezése, lebonyolítása (mediáció), szálláshelyek, krízisszállók működtetése, pártfogó felügyelet, a közérdekű munkára ítéltek segítése. Bécsben 4 helyen
működik ilyen intézmény, s az egyik helyen kifejezetten az elterelésre specializálódtak. Mindez azt jelenti tehát, hogy a
pénzbírságon kívül az összes diverziós
lehetőségben valamilyen módon részt
vesznek a Neustart Egyesület dolgozói.
A közérdekű munkára ítélés során a
fiatal büntetésképpen a társadalom számára hasznos munkát végez, összesen
maximum 120 órában.
A próbaidő letöltésének két fő módja
van: kötelezettségek nélkül, illetve
kötelezettségekkel. Ez utóbbi lehetőség
2 további verziót foglal magában: pártfogó felügyeletet vagy egyéb kötelezettségeket. A próbaidő hossza egy,
maximum két év.
A tárgyaláson kívüli jóvátétel újfajta
lehetőség: nem más, mint kompenzáció
a sértett részére. Mindez egy mediációs
folyamatban zajlik, s a pártfogó felügyelő feladata erről a lehetőségről tájékoztatni az elkövetőt, majd magát a
konfliktuskezelést lebonyolítani.
Pártfogó felügyeletet azonban nem
csak diverziós megoldások alkalmazásakor szabnak ki: a szabadságvesztését
részben letöltő elítéltek, valamint a fel-

ALTERNATIV SZANKCIÓK ÉS PÁRTFOGÓ
FELÜGYELET AUSZTRIÁBAN
„Az alternatív szankciók közösségben végrehajtott és
különböző szintű szabadságkorlátozással kombinált
felügyeletet jelentenek, amelyek a reintegrációhoz
szükséges támogatást is nyújtják az elkövetőnek.”
( Kerezsi Klára )
Nyugat-Európa országaiban számos olyan problémával szembesülnek a bűnmegelőzés és a büntetések végrehajtása során,
amelyek Magyarországon is jelen vannak: így például a börtönök túlterheltek, és a rabok eltartása rendkívül drága.
Az alternatív szankciók alkalmazási körének bővítésével próbálnak megoldást találni, bízva abban, hogy így csökkennek a
bűnelkövetés okozta ártalmak kezelésére fordított költségek.
Alapvető kívánalom, hogy a szankcionálás „ára” nem lehet nagyobb a bűncselekménnyel okozott kár összegénél, továbbá,
hogy növekedjen a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága,
és valósuljanak meg a bűnmegelőzési célok.
Mindezek érdekében a jóléti államok többsége az 1980-as évektől kezdve elkülöníti egymástól a társadalomra kiemelkedő
veszélyt jelentő súlyos bűncselekmények, illetve a közepes és
az enyhe súlyú kriminalitás kezelésére szolgáló kriminálpolitikai eszközrendszert. Ezt hívják „kettős nyomtávú büntetőpolitiká”-nak, mely a bűncselekmény súlyához igazítja a szankcionálás jellegét és mértékét.
A kisebb súlyú bűncselekményt elkövetőkkel (első bűntényes
fiatalkorú, fiatal felnőtt) szemben Nyugat-Európában előszeretettel alkalmazzák a büntető igazságszolgáltatás rendszerén kívüli, azaz diverziós megoldásokat, valamint a büntető igazságszolgáltatás rendszerén belüli, azaz alternatív szankciókat.
A diverzió/elterelés elsősorban enyhe súlyú bűncselekményt elkövető fiatalkorúak esetében hatékony. Feltétele a sértett és az
elkövető közötti mediáció, vagy a sértettnek tett kompenzáció.
Magyarországon 1995 óta van lehetőség a vádemelés elhalasztására, mint egyeduralkodó diverziós lehetőségre, de az eljárás alkalmazásának nem
feltétele a sértett kártérítése. Az említett
halasztásos ügyek száma jelentősen megemelkedett a droggal való érintettség és az
ezzel kapcsolatos eljárások következtében.
E szankciók sikeres alkalmazásához átfogó büntetőpolitikai reform vált szükségessé, világos törvényi keretekkel, szervezetek közötti megfelelő együttműködéssel és
nem utolsó sorban a közvélemény formálásával, a resztoratív/helyreállító igazságszolgáltatás elemeinek megjelenésével (a
bűncselekménnyel okozott konfliktus feloldása és a sértett felé történő jóvátétel érdekében). Az Európai Unióhoz történő
csatlakozás még égetőbbé teszi e feladatok megvalósítását.
Pártfogó felügyelet Ausztriában
Ausztriában külön törvény vonatkozik a
fiatalkorú bűnelkövetőkre, s ez meghatározza mind a büntetőeljárást, mind a büntetés-végrehajtást. Fiatalkorú az, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét már
betöltötte, de 19. életévét még nem.
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tételesen szabadságra bocsátottak mellé is kirendelhetnek pártfogó felügyelőt.
Az ausztriai Neustart Egyesület szakemberei végzettségüket
tekintve jogászok, szociális munkások, pszichológusok. Pártfogó felügyelői működésüket a pártfogó felügyelői törvény és az
ehhez kapcsolódó büntetőjogi előírások határozzák meg. A
pártfogoltak legtöbbször szociálisan hátrányos helyzetű, gyakran migráns személyek, akiknek általában konfliktusos a környezetével való kapcsolata. A szakemberek támogató munkakapcsolatot építenek ki klienseikkel (melyhez azok beleegyezését is meg kell szerezni). Fejlesztik a pártfogolt felelősség- és
problématudatát, megkeresik a rendelkezésre álló és aktivizálható személyes energia-forrásokat, és bűnelkerülési stratégiákat
tanítanak. A pártfogoltnak képessé kell válnia arra, hogy életét
önállóan vezesse, és a felmerülő problémákat egyedül, a megfelelő módon oldja meg. Rendelkezzen szociális kompetenciával,
melynek segítségével a környezete és a társadalom számára elfogadható, sőt értékes személlyé válhat. Mindennek eléréséhez
a meglévő szociális kapcsolatait kell meg erősíteni, illetve ha
van rá lehetőség, a hiányzó társas kapcsolatokat ki kell építeni.
E célokból, valamint a már előzőekben említett financiális okokból kiindulva, Ausztriában nemcsak egyéni pártfogás
zajlik, hanem a csoportmunka is széles körben elterjedt.
A sikeres pártfogáshoz elengedhetetlen, hogy
a pártfogó szakmai és etikai szabályok, ismeretek figyelembe vétele mellett dolgozzon.
(Legyen toleráns, empátiás attitűddel rendelkező a kapcsolatban.) Segítse pártfogoltját
jogainak érvényesítésében, vigyázva arra,
hogy ebből másoknak ne keletkezzen hátránya, végül ügyeljen a segítő kapcsolat folyamatosságára, mely ideális esetben három fő
fázisból áll:
a bizalmi kapcsolat kiépítése,
a munkaszakasz,
a közös munka lezárása.
Ha mód van rá, a pártfogó feladataként fogalmazódik meg a kliens utánkövetése is, esetleg a szociális kontroll további fenntartása.
Ez esetben nem a folytonos felügyelet a cél,
hanem a közös munka sikerét biztosító támogató attitűd.
A pártfogók a tárgyaláson kívüli jóvátételi
diverzió aktív résztvevői. Mint professzionális konfliktuskezelők mediálnak sértett és elkövető között:
Az elő-mediációs fázisban külön zajlik a beszélgetés elkövető és sértett között. Felmérik a konfliktus mibenlétét, a jogokat és kötelezettségeket, az érdekhelyzeteket.
A mediációs fázis során a mediátorral történő kommunikáció elvezet a felek közötti kommunikációig, s a cél a
megoldások keresése.
Az utó-mediációs fázis az előzőek lezárását jelenti, a
megoldások kontrollját.
A mediáció során elért eredményekről a konfliktuskezelőnek írásban tájékoztatnia kell az illetékes bíróságot, ügyészt, s amennyiben sikeres volt a problémakezelés, úgy nincs szükség
más büntetésre.
Ez talán a legideálisabb és legkevésbé költséges megoldás. Magyarországon 2006-tól tervezik bevezetni az igazságügyi mediáció alkalmazását.
VÁRI ESZTER

A NEUSTART EGYESÜLET -

- EGY MAGYAR PÁRTFOGÓ SZEMÉVEL
(EGY ÚTIBESZÁMOLÓBÓL KIRAGADOTT ÉSZREVÉTELEK)
A „Neustart Egyesület” Ausztria egyik legnagyobb civil
szervezete.
Az egyesület - bár társadalmi szerveződésű - jelentős állami támogatással gazdálkodik.
Munkatársai az osztrák államtól kapják fizetésüket. „társadalmi munkások”-ként, díjazás ellenében, napi 8 órában dolgoznak az Egyesületnek.
A gyakorlati munkában „önkéntesek” is szerepet vállalnak, akik díjazás nélkül látják el a pártfogó teendőket.
Az egyesületben egy szakember 20-25 fő gondozását
végzi. Köztük és ügyfeleik között a kapcsolattartás kétheti gyakorisággal történik. A munkatársak heti rendszerességgel esetmegbeszélést és team-üléseket tartanak.
A Neustart szakemberei intenzív közvetítő szerepet vállalnak, az un. jóvátétel végrehajtásában, az áldozat és az
elkövető között.
Az egyesületben számos pszichológus is dolgozik , akik
lelki- és mentális segítséget nyújtanak az áldozatoknak.
Diversio-nak nevezik azt az ügycsoportot, melyben a pártfogolt a köz érdekében napi 4 órányi munkát köteles végezni a kiválasztott civil ill. non-profit szervezeteknél.
Jelenleg kidolgozás alatt áll a „köz számára nyújtandó teljesítés” ügymenete. Az elképzelések szerint napi 8 órában, díjazás ellenében, gazdasági szervezeteknél végeznének
munkát a pártfogoltak, maximum 1 éves időtartamban. Keresik a kapcsolatot azokkal az
intézményekkel, társaságokkal, ahol ez az elképzelés megvalósulhatna.
Az egyesület számos otthont is működtet
a börtönből szabadult, illetve lakás nélkül maradt pártfogoltjaik számára.
Statisztikailag kimutatható, hogy a viszszaesések száma az előzetesen szabadon bocsátottak esetében sem volt több, mint akik a
teljes büntetés letöltése után szabadultak.
(Ehhez elengedhetetlen a csoportos megbeszélés keretében történő kooperáció a bíró, a bv.intézet
nevelője, a pszichológus és a jövőbeni pártfogó között.)
Ha a pártfogót felkérik a „ főtárgyalás” előkészítése során, akkor beszámolót, javaslatot készít. Amennyiben
még nem lépett be a folyamatba, az „összekötő” pártfogó a bíróság és a bv.intézet kérésére készít állásfoglalást.
Ajánlást ad arról, hogy van-e értelme a pártfogásnak. Az
ajánlásban a következőket elemzi: lakás, munka, jövedelem, családi és gazdasági helyzet, szociális környezet.
Pszichoszociális helyzet: a kliens hozzáállása a bűncselekményhez, a felelősség elvállalása, a bűncselekménynyel kapcsolatos hipotézis, prognózis.
Az Egyesület feladatai a szabadon bocsátás előkészítése
során: iratbetekintés, a szociális gondozók és a pszichológusok közötti, intézeten belüli együttműködés kialakítása, kapcsolatfelvétel a pártfogói szolgálattal, az elbocsátás segítőivel, a terápiás centrumokkal.
S végül a gyakorlati pártfogói munkában: határokon,
intézményeken, szervezeteken átnyúló kooperációt kell
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biztosítani. Fő cél: bűnismétlés megakadályozása, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése, a feltűnés nélküli élet. Hosszabb távú célok: a személyiség erősítése,
a frusztráció tolerancia-szintjének emelése, a szociális
kompetencia tanulása. Szakmai követelmény a gondozási cél reális meghatározása.
MEZEI ISTVÁN

A MAPOSZ célja a magyar hivatásos pártfogók és a
munkájukat segítők tevékenységének összefogása, a
szakmai munka színvonalának emelése. E célok elérése érdekében szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti
feladatokat lát el, szakmai összejöveteleket, előadásokat,
képzéseket szervez, jogszabályok alkotását, módosítását
kezdeményezi, véleményt nyilvánít jogszabálytervezetekről, segíti és támogatja a szabadságvesztésből szabadultak társadalmi integrálást. Kapcsolatot létesít és tart
fenn büntetés-végrehajtási intézetekkel, olyan hazai és
külföldi szervezetekkel, melyek a bűnözés elleni küzdelmet felvállalják.
A Szövetség 1998-tól közhasznú szervezet, s mint ilyen, tevékenységi körét a következő közhasznú feladatokkal bővítette: szociális tevékenység, családsegítés,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
tudományos tevékenység, kutatás, gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának
elősegítése.
A MAPOSZ szervezeti keretein belül az ország területén
5 régiót hoztunk létre, ahol 3-5 megye pártfogói, civil
szervezetei, munkaadói cserélik ki tapasztalataikat, ismerkednek egymás munkájával. Évente 2-3 napos továbbképzéseket szerveztünk, nem csak a pártfogóknak,
hanem a munkánkat segítők számára is. Országos konferenciákon, jeles előadók, kiváló szakemberek közreműködésével szélesítettük tudásunkat, népszerűsítettük
munkánkat. E szakmai tanácskozásokkal az egységes
gyakorlat kialakítását szerettük volna elérni, mint ahogy
a „Pártfogók” című szakmai lapunk létrehozásának is
ez volt az egyik célja.
Kezdettől fogva részt veszünk különféle pályázatokon,
és az így nyert pénzösszegekből a pártfogók részére
kommunikációs, mediációs tréningeket, esetmegbeszélő
csoportokat, a pártfogoltak részére önismereti tréningeket szerveztünk. Hozzájárultunk ügyfeleink tanulmányi,
képzési költségeihez is. Legnagyobb vállalkozásunk a
„Pártfogolt vagyok, de informatikai területen dolgozom” címmel, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával indított programunk, amely jelenleg
is zajlik. A program keretében 15 hátrányos helyzetű
pártfogolt képzését és foglalkoztatását biztosítjuk. A sikeres végrehajtás érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk egy ilyen képzéssel foglalkozó kft-vel.
Fő célkitűzésünk volt az együttműködés szélesítése,
minden olyan civil szervezet felkutatása, ahol az ügyfeleink számára segítséget reméltünk.
Fontos feladatunknak tekintettük a bíróságokkal, ügyészségekkel, rendőrséggel, önkormányzatokkal fenntartott kapcsolat hatékonyságának növelését. Együttműködési megállapodásokat kötöttünk a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, az elítéltek szabadulásának megfelelő előkészítése céljából.
Tagjaink rendszeresen publikáltak szakmai lapokban. A
média segítségével, az elért eredmények bemutatásával
próbáltuk meggyőzni a helyi közösségeket, az állam-

A MAGYAR PÁRTFOGÓK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
MAPOSZ
Napjainkban a
civil-,
karitatív
szervezetek
működésének
egyre nagyobb a jelentősége, hiszen ezek a kisebb-nagyobb közösségek, tagjaik, munkatársaik lelkes tevékenysége során olyan feladatokat vállalnak fel, melyekkel hiányt pótolnak. Így van ez a pártfogó felügyelők
munkáját érintően is. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat
kevés olyan eszközzel rendelkezik, melyekkel hathatós
segítséget nyújthat rászoruló ügyfeleinek. Persze az sem
biztos, hogy szüksége volna a Szolgálatnak saját eszköztárra, önálló intézmények fenntartására, hiszen a kihasználtság nem lenne folyamatos. Ezért sokkal ésszerűbb és
gazdaságosabb - a néhol ugyan lyukas - szociális védőhálóra támaszkodni, és szoros, tartalmas együttműködést
kialakítani azokkal a társintézményekkel, civil szerveződésekkel, melyeknek a munkatársai jó szívvel, önként
vállalták sokszínű és nem mindennapi feladataikat.
A Pártfogó Felügyelői Szolgálat megyei hivatalai - de
korábban a bíróságokon és a gyámhivatalokban foglalkoztatott hivatásos pártfogók is -, a civil szervezetek
széles körével működnek együtt. Ezek közül most a Magyar Pártfogók Országos Szövetségét emelem ki.
A MAPOSZ a felnőtt korú bűnelkövetőkkel foglalkozó
hivatásos pártfogók - 2004-től pártfogó felügyelők -, önkéntes segítők, és a célkitűzéseikkel egyetértő, azt támogató állampolgárok szervezete. A szövetség 2002-ben
jött létre. A hivatásos pártfogók azért döntöttek a szerveződés mellett, mert úgy érezték, nem kap kellő figyelmet
ez az erőt próbáló hivatás, nincs igazi gazdája e munkaterületnek. Így veszélyben látták a jövőt, akkor, amikor
még a korábbinál is nagyobb szükség volt a halmozottan
hátrányos helyzetben lévő bűnelkövetők támogatására.
A felnőtt korú bűnelkövetőkkel foglalkozó hivatásos
pártfogók megyénként elkülönülve, a megyei bíróságok
alkalmazottaiként tevékenykedtek. Mint tudjuk, a bíróságok fő feladata az ítélkezés, ettől pedig teljesen idegen
a bíróságok által elítéltek pártfogolása, utógondozása, de
még a felügyelete is. Ezért - érthető módon - a vezetők
legjobb szándéka ellenére sem került sor a szükséges fejlesztésekre, a pártfogók képzésére, annak ellenére sem,
hogy az 1976-tól, a bírósági pártfogói tevékenység megkezdésétől eltelt évek során bizonyossá vált: ez a munka
eredményes és szükséges eszköze a bűnismétlés megelőzésének.
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NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

polgárokat arról, hogy a bűnismétlés megelőzésében
nem csak az elzárás, a börtönbüntetés lehet eredményes, hanem a próbaidős büntetések, intézkedések, vagy
a munkabüntetések is jelenthetnek visszatartó erőt, és
lehetnek mindenki számára hasznosak. Ehhez azonban
az előítéletek csökkentésére, összefogásra, az akár saját
hibájukból is bajba jutottak segítésére van szükség.
A Szövetség a külföldi kapcsolatok építésére is nagy
hangsúlyt fektetett, az új ismeretek, tapasztalatok gyűjtése érdekében. 1996-tól tagjai vagyunk a Pártfogók
Európai Szövetségének. Rendszeresen részt vettünk
nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon: Franciaországban, Hollandiában, Németországban, Görögországban, Angliában, Csehországban.
A 2003 júliusában bekövetkezett reformok jelentős változásokat hoztak a pártfogói munkában, így a MAPOSZ
életében is, hiszen mindaz, amiért a Szövetség létrejött,
amiért 11 éven át dolgoztunk, megvalósulni látszott. Ez
nagy örömmel és várakozással töltött el mindannyiunkat. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatalának felállításával felelős gazdája lett e fontos munkaterületnek, megkezdődhetett az egységes szakmai irányítás. Jelentős létszámfejlesztésre, a pártfogó felügyelők
továbbképzésére is sor került, javult a technikai felszereltség. Az Országos Hivatal magasabb szinten képviseli
a szakma érdekeit, eredményesebben tárgyal a társintézmények, civil szervezetek vezetőivel. Az Igazságügyi
Minisztérium Pártfogó- és Jogi Segítségnyújtás-felügyeleti Főosztálya jogszabályokat alkot, azok módosítását
kezdeményezi.
Ilyen körülmények között úgy tűnhet, már nincs szükség
a pártfogók szövetségére. Ez azonban egyáltalán nincs
így. Még nagyon sok feladata maradt e szervezetnek. A
2004. tavaszán megválasztott új elnök, Hegedűs Sándor, a „Pártfogók” című szakmai lapunk 21. számban
így nyilatkozott: „A változás a MAPOSZ feladatainak
újragondolását is megköveteli, mivel a szövetségünk alapszabályában deklarált célok és feladatok többségében
egybeesnek a hivatal céljaival és feladataival. A MAPOSZ civil szervezetként segíteni, erősíteni kívánja a
szolgálat munkáját, mindamellett fontos színtere marad
a problémák és javaslatok felszínre emelésének valamint a közösségi életnek. A MAPOSZ a jövőben is támogatja és képviseli a pártfogói reform kiteljesítését, a
szakmai munka erősítését, a személyi és tárgyi feltételek
javítását. A régi kapcsolatok megerősítésére és új kapcsolatok felvételére törekszik civil- és társszervekkel. A
pályázati lehetőségek kiaknázásával igyekszünk bővíteni
a szövetség tagjainak és ügyfeleinek lehetőségeit. A tájékoztatási eszközökön keresztül elő kell segítenünk a pártfogói szakma szélesebb körben történő megismerését,
elfogadását. Hatékonyabbá kell tennünk a belső információáramlást, a közös munka jobbá tételéért aktivizálni kell tagjainkat. Egyik legfontosabb feladatomnak tartom a különböző végzettségű, új ismereteket és módszereket hozó fiatal tagjaink bevonását a munkába.”
ILLÉS TIBORNÉ

Napjainkban a pártfogás területén is egyre nagyobb szerepet kap a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése. Az Európai Pártfogó Szervezet (CEP - Confèrence Permanente Europèenne de la Probation), amelynek 2004től kezdve az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala (IM PJSZ OH) is tagja, évente több alkalommal
rendez a pártfogás egyes területire koncentráló tematikus konferenciákat.
E rendezvények nemcsak a külföldi kollégákkal való
kapcsolatfelvételre adnak lehetőséget, hanem ilyenkor
kínálkozik alkalom arra, hogy megismerjük az európai
pártfogás fő irányait, az egyes országok fejlesztési elképzeléseit, gyakorlatban elért eredményeit, továbbá ismertessük, hogy hazánkban milyen változások mennek
végbe.
A szakmai kapcsolatok számos esetben projekt-ötletek
kialakítását, valamint – az EU pályázati felhívásainak
megfelelően – két, vagy több ország részvételével megvalósuló programok elkészítését eredményezi.
Eddig három jelentős – külföldi pártfogó szervezetekkel
létrehozott – programról tudunk beszámolni.
Az egyik első nemzetközi programban a Magyar Pártfogók Országos Szövetsége, (MAPOSZ) a Budapesti
Szociális Forrásközpont, és a cseh Pártfogó és Mediációs Intézet vett részt 2002-2003-ban. A program egy
Magyarországon rendezett workshoppal kezdődött, amelyen a jóvátételi igazságszolgáltatásról, a mediációról konzultáltak a cseh és a magyar szakemberek. A
rendezvényt sajtókonferencia zárta. A program következő részében egy négynapos mediációs képzés következett, melynek keretében 25 magyar pártfogó felügyelő
szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatot az igazságügyi mediáció legalapvetőbb technikáiról. Ezt a képzést
egy 3 napos szakmai út követte, ahol 10 magyar szakember mélyítette tovább ismereteit a cseh pártfogói és
mediációs gyakorlatról, Prágában. A programot egy kétnapos workshop zárta, Budapesten.
A következő lényeges és nagy volumenű közös program
holland partnerekkel zajlik (jelenleg is). A holland és a
hazai igazságügyi minisztériumok közti együttműködési
keretmegállapodás 9. számú projektje a bv. intézetből
kikerült elkövetők utógondozásának fejlesztését tűzi
ki célul. 2003. 07. 01. előtt csak a bv. intézetek vettek
részt a projektben, az azt követő időszakban azonban az
IM PJSZ OH is bekapcsolódott a tevékenységbe.
E projekthez részben kapcsolódik - „a pártfogó felügyelet új szerepe és pozíciója az igazságszolgáltatás rendszerében Magyarországon” című, 2004. januárjától
2005. áprilisáig tartó, MATRA előcsatlakozási projekt. A program a Holland Külügyminisztérium, az IM
PJSZ OH, valamint a Holland Pártfogó Szolgálat irányításával zajlik. A workshopok, szakmai megbeszélések,
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képzések során az alábbi két célkitűzés valósul meg:
Az első célkitűzés a pártfogás menedzsmentjének
megerősítésére, fejlesztésére, a munkafolyamatok hatékonyságára, a minőségi mutatók meghatározására
koncentrál, hogy a pártfogó felügyelet sztenderdjei jobban ötvözhessék az elméleti, gyakorlati ismereteket,
tennivalókat, hogy a pártfogás folyamata egyre inkább
előre meghatározott, strukturális terv szerint történhessen. E célkitűzéseket a pártfogó felügyelet végrehajtása,
a pártfogó felügyelői vélemény, valamint a környezettanulmány elkészítésének elméleti és gyakorlati példáin
keresztül valósítjuk meg. A projekt végére az IM PJSZ
OH, valamint a megyei vezetők olyan kézikönyvvel,
eszközökkel fognak rendelkezni, amelyekkel hatékonyabban tudják majd vezetni az egyes munkafolyamatokat. A menedzsment képzésében 6 kiválasztott megyei
hivatal (Bács-Kiskun, Fejér, Hajdú, Heves, Főváros,
Veszprém), valamint az IM PJSZ OH és az IM PJSZfelügyeleti Főosztály munkatársai vesznek részt.
A második célkitűzés a pártfogás módszertani ismereteinek, gyakorlatának fejlesztése „Képzők képzése” módszerrel. A pályázat útján kiválasztott 18 leendő
tréner képzésének első, két hetes szakaszára Hollandiában kerül majd sor, ahol a résztvevők tájékozódni fognak a Hollandiában működő „legjobb gyakorlatról”
előadások, intézménylátogatások formájában. A trénerek 3 csoportban, 3 különböző tréningmodult fognak
kidolgozni (1. - pártfogó felügyelői vélemény és környezettanulmány írása, 2. - diagnózis, kockázatértékelés
készítése, 3. - csoportos foglalkozás kidolgozása és lebonyolítása). A „Képzők képzése” alprojekt második,
hazánkban megtartott részén az egyes csoportok egymásnak mutatják be a kidolgozott modulokat, amelyet a
holland szakemberek facilitálnak, hogy a résztvevők
tréneri készségei a lehető legjobban fejlődjenek. A terv
szerint a két „Képzők képzése” alkalom közti több hónapos időszakban folyamatos szakmai kommunikáció
folyik majd a holland és a magyar szakemberek között.
Jelenleg az IM PJSZ OH módszertani munkatársai azon
dolgoznak, hogy a „Képzők képzése” végleges moduljai
beépüljenek mind az újonnan belépő, mind, a már évek
óta dolgozó pártfogó felügyelőknek tartandó képzési/
továbbképzési tematikába.
Harmad-, de nem utolsósorban érdekes tapasztalatokat
szereztünk kanadai kollégáktól is, akiknek szakmai gyakorlata némiképpen eltér az európai módszerektől.
A Kanadai Szövetségi Igazságügyi Minisztérium
kezdeményezésére 2001. évben kezdődött a „Közép-európai Igazságügyi Reform Együttműködési Projekt,
melynek keretében szakmai rendezvényeket szerveztünk és szakmai-módszertani anyagokat cseréltünk.
Ebben a multilateriális együttműködési programban
az azt kezdeményező országon kívül Csehország, Magyarország és Szlovákia igazságügyi minisztériumai
vettek részt. Rendezvényeink lehetőséget biztosítottak
arra, hogy a szakértői látogatások és szemináriumok
keretében a 4 ország igazságügyi, büntetés-végrehajtási
szakértői megvitassák az egyes országok joggyakorlatá-

val és jogalkotásával kapcsolatos szakmai tapasztalatokat, fejlesztési lehetőségeket.
A projekt keretében a pártfogással kapcsolatos rendezvények közül kiemelendő volt a kanadai büntetéskiszabási és büntetés-végrehajtási rendszer tanulmányozása, a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos büntető
jogalkotási és igazságszolgáltatási kérdések megvitatása, valamint a témáról szervezett nemzetközi szeminárium. Ugyancsak szemináriumot rendeztek a feltételes
szabadságra bocsátás, a pártfogás és a helyreállító igazságszolgáltatás (restorative justice) gyakorlatáról. Ezt az
„alternatív büntetés, jóvátételi igazságszolgáltatás” című
közös program követte, majd egy kockázatértékelést,
büntetés-kiszabási gyakorlatot bemutató workshop következett. Megismerkedhettünk továbbá a kanadai igazságszolgáltatás fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó speciális gyakorlatával. A program végén megrendezésre került mediációs workshopon pedig az igazságügyi
mediáció kodifikációs, szervezeti és képzési feladatait
beszéltük meg.
A kanadai pártfogói gyakorlat leginkább a jóvátételi igazságszolgáltatás, a mediáció, a veszélyértékelés és a
különböző elkövetői programokat illetően ad számunkra további szakmai ötleteket, fejlesztési lehetőségeket.
A hazai szakemberek figyelemmel tekintenek a nemrég
átalakult angol, valamint a svéd pártfogó szolgálatra is,
ahol a kollégák jelentős eredményeket értek el az olyan
elkövetői programok vonatkozásában, amelyekkel az
elkövetőket motiválni tudják, ill. különböző helyzetben
viselkedési mintákat gyakoroltatnak a bűnelkövetőkkel
a minél eredményesebb reintegráció érdekében.
A szomszédos országok közül elsősorban a - civil szervezetként működő - osztrák pártfogó szolgálat tevékenységét érdemes górcső alá venni. (Lásd: cikkeinket e
szám 8-9. oldalán - a szerk.) Elsősorban az osztrák
szakmai sztenderdeket, az ottani igazságügyi mediációs gyakorlatot, valamint etikai kódexet szeretnénk
tanulmányozni. A tavaly alakult szlovák pártfogó szolgálattal, valamint a folyamatosan fejlődő román pártfogás területén dolgozó kollégákkal is fontosnak tartjuk a
kapcsolattartást, a későbbiekben a folyamatosan fejlődő
Közép-Kelet Európai együttműködés keretében közös
projektek tervezését, megvalósítását tűztük ki célul.
Reményeink szerint a különböző országok pártfogói
gyakorlatának megismerése, a közös gondolkodás, az együtt végrehajtott projektek minden résztvevő fél számára bővítik a pártfogás területén szerzett ismereteket,
hozzájárulnak a további szakmai fejlődéshez.
BOGSCHÜTZ ZOLTÁN

A nyugat-európai pártfogó szolgálatok leírása elolvasható: Anton
M.Van Kalmthout - Jack T.M.Derks (2000): Probation and Probation Services - A European Perspective.
A közép-kelet-európai pártfogó szolgálatok leírása elolvasható:
Anton M.Van Kalmthout - Jenny Roberts - Sandra Winding(2003):
Probation and Probation Services in the EU accession countries.
Mindkettőt kiadja: Wolf Legal Publishers, Nijmegen, The Netherlands. Olvasható: IM PJSZ OH, Budapest XIV. Róna u. 135.
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IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI
ÉS JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT
MEGYEI (FŐVÁROSI) HIVATALAI
POSTACÍM

IGAZGATÓ

FAX

Baranya Megyei Hivatal
7621 Pécs, Király u. 42.

Dr. Wirth Károly
06-72-512-770

F: 06-72-512-771

Bács-Kiskun Megyei Hivatal
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 6.

Illés Tiborné
06-76-501-740

F: 06-76-501-747

Békés Megyei Hivatal
5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.

Dr. Rágyanszki György
F: 06-66-530-299
06-66-530-290

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hivatal
3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Lukácsné Tóth Betti
06-46-500-120

F: 06-46-500-120

Csongrád Megyei Hivatal
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.

Győrki Péter
06-62-554-321

F: 06-62-554-328

Fejér Megyei Hivatal
8000 Székesfehérvár, Virág Benedek u. 1.

Juhász Ferenc
06-22-512-110

F: 06-22-512-112

Fővárosi Hivatal
1088 Budapest, Szentkirályi u. 8.

Nyerges Kálmán
327-72-30

F: 327-72-31

Győr-Moson-Sopron Megyei Hivatal
9023 Győr, Csaba u. 16.

Mezei István
06-96-526-021

F: 06-96-562-022

Hajdú-Bihar Megyei Hivatal
4025 Debrecen, Miklós u. 16.

Antal Gábor
06-52-503-161

F: 06-52-503-169

Heves Megyei Hivatal
3300 Eger, Mátyás kir. u. 41.

Boza Imre
06-36-510-690

F: 06-36-510-696

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hivatal
5000 Szolnok, Ostor u. 1/B.

Tüdős Marianna
06-56-425-461

F: 06-56-411-677

Komárom-Esztergom Megyei Hivatal
2800 Tatabánya, Előd vezér u. 4.

Ungváry Róbert Tatabánya, Komáromi út 7.

F: 06-34-512-031
F: 06-34-512-791

Nógrád Megyei Hivatal
3100 Salgótarján, Bartók B. u. 10.

Végh Béla
06-32-513-121

F: 06-32-513-122

Pest Megyei Hivatal
1077 Budapest, Wesselényi u. 69.

Madar Judit
413-3500

F: 413-3509

Somogy Megyei Hivatal
7400 Kaposvár, Ady E. u. 2.

Keszthelyi Tiborné
06-82-527-570

F: 06-82-527-571

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Hivatal
4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 9.

Szakátsné Hegedűs
Borbála 06-42-597-670

F: 06-42-597-671

Tolna Megyei Hivatal
7100 Szekszárd, Augusz I.u. 9-11.

Hegedűs Józsefné
06-74-529-280

F: 06-74-529-281

Vas Megyei Hivatal
9700 Szombathely, Szent Márton u. 10.

Dr. Krecskó Erika
06-94-514-642

F: 06-94-514-641

Veszprém Megyei Hivatal
8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

Császár Éva
06-88-579-450

F: 06-88-579-451

Zala Megyei Hivatal
8900 Zalaegerszeg, Béke liget 1.

Horváth László
06-92-550-250

F: 06-92-550-251
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A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐK
FIATALKORÚ-FELNŐTTKORÚ
FELOSZTÁSÁRÓL

A XIX. század vége óta társadalmilag széles körben figyelmet kaptak a kriminológiai kutatások eredményei.
A reformkor nagy hatással
volt a tudományok fejlődésére, és a különféle tudományágak kutatási eredményei egymást is befolyásolták. Mind a pszichológia,
mind a szociológia egyszerre
tette fel a kérdést arról, hogy
mi a bűnelkövetés oka, miért
követ el az ember bűncselekményt és miért nő a bűncselekmények száma.
A bűncselekmények elkövetői vizsgálatának egyik fontos felfedezése, hogy a vétőképes kort meghatározták.
Ekkor az elkövetők tettei
már figyelemre méltó károkat okoznak, de még nem
vonhatók teljes mértékben
felelősségre gyermekkoruk,
vagy nagyon fiatal koruk
miatt. A pszichológiából
kölcsönzött kutatási eredmények kimutatták, hogy az
ember egyedfejlődése folyamán egy ideig nem rendelkezik tetteivel kapcsolatos
belátóképességgel. Ezt a képességét a felnőtté válás során szerzi meg, a 16-17 életév körül. Azonban az egyéni
eltérések miatt szükségessé
vált, hogy egy átmeneti korszakot állapítsanak meg, a
gyermek és a felnőttkor határán. A pszichológiában felállított életkori határokat a
polgárjog és a büntetőjog is
átvette, és korlátozott cselekvő képességként vagy
korlátozott belátó képességként kezeli.
A kriminológia ugyanebben
a korszakban felfigyelt arra
a törvényszerűségre, hogy a
társadalmi változások hatással vannak a bűnözés alaku-

PÁRTFOGÓ - HÁLÓ
lására, valamint a fiatalkori bűnözés mindig egy kicsit más képet mutat, mint a felnőtt bűnözés. A tények ma is arra kényszerítik a kriminológusokat és az igazságszolgáltatásban dolgozókat, hogy figyeljenek ezekre a törvényszerűségekre, mind a
bűncselekmények megítélésekor, a büntetések kiszabásakor, mind pedig a büntetések végrehajtásakor.
A XX. század második felében elkezdték kutatni a társadalmi beilleszkedési zavarokat, és e kutatások eredményeképpen találtak rá azokra a ma már klasszikusnak
számító problémakörökre, amelyek a bűnelkövetés társadalmi okait feltárták. A fiatalkorú elkövetők bűnelkövetési motivációi között a társadalmi okokon kívül a
családi háttér kóros működését vagy működési zavarait, illetve a család hiányát fedezték fel.
A büntetés végrehajtásban már a múlt században megjelent a próbaidő, és a próbaidő alatti pártfogó (támogató) felügyelet.
Ma a fiatalkorú - felnőtt korú felosztás végighúzódik az egész büntetőjog rendszerén, megtalálható a bírósági szervezet felépítésében (fiatalkorúak bírósága) a büntetés-végrehajtási szervezet felépítésében (fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézete), s ezt a korspecifikumot veszi figyelembe a jogalkotó is, amikor az egységes
pártfogó felügyelet tevékenységén belül speciális végrehajtási szabályokat állapít
meg a fiatalkorú bűnelkövetők vonatkozásában. Ebből is adódóan a Pártfogó Szolgálaton belül elkülönült szakmai egységeket alkotnak a fiatalkorú és felnőtt korú
bűnelkövetők pártfogó felügyelői.
Az egységes Pártfogó Szolgálat létrejötte előtti „szervezeti különélés” gyakorlatilag szeparálta egymástól ugyanazon jellegű tevékenységeket, jóllehet a szándék az
lehetett, hogy a bűnelkövetők életkorából adódó jellemző teendők közel legyenek a
pártfogói munkát támogató más szervezetekkel: a fiatalkorúak pártfogása a gyámügyhöz volt közel, míg a felnőtt korúaké pedig a bírósághoz.
Az egységes pártfogói felügyelet a büntetés-végrehajtás része.
A cél közös: elkerülni, hogy a pártfogolt újabb bűncselekményt kövessen el, magatartása normakövetővé váljék.
Milyen azonosságok figyelhetők meg
a felnőtt és fiatalkorúak felügyeletének végrehajtása során?
A pártfogó felügyelet alá helyezettek reszocializációja - reintegrációja során mindkét esetben domináns a pártfogó felügyelő személyisége, felkészültsége, szakmai
(pedagógia, speciál-pedagógiai, pszichológiai stb.) ismerete, empatikus attitűdje,
szerepkészlete. A fiatalok személyisége hozzáférhetőbb, plasztikusabb, korrigálhatóbb, fogékonyabbak a tanácsokra, toleránsabbak a pártfogóval szemben.
A pártfogoltakkal való együttműködés speciális felkészültséget igényel, speciális
tapasztalatokkal, kérdéskultúrával. Az életkori sajátosságoktól szinte független az,
hogy szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetűek. Gyakran hiányzik a támogató családi háttér, ezért szükség van a segítő beszélgetésekre, a ventillációra. A személyiség korrigálásán a morális tartás erősítésén túl fontos feladata a pártfogóknak
a bűnismétlés elkerülése miatt is a segítés: a lakhatás, munkavállalás és a tanulás
vonatkozásában. Tendencia kell, hogy legyen a szociális készségek alakítása, formálása. Természetesen odafigyelést igényel a pártfogoltak családjainak támogatása, ugyanis a stabil háttér eredményesebbé teheti munkánkat. Az azonosság kategóriájába tartozik a magatartási szabályok betartatása, ellenőrzése, az elkövetett cselekmények következményeinek tudatosítása, a társadalmi normák megismertetése,
a prevenció érdekében is.
A fiatalkorú bűnelkövetők - életkorukból, érettségükből eredően - nem képesek egyedül megoldani problémáikat, ezért a pártfogónak nagyobb szerepet kell vállalnia a támogatásban és a tényleges megoldásban, természetesen nem átvállalva azt,
hanem a közös gondolkodásra, útkeresésre törekedve.
A felnőtt korú bűnelkövető bármennyire is deviáns vagy hátrányos helyzetű, saját
magának kell vállalnia a felelősséget tetteiért és magának kell megoldani a problémáit - pártfogó felügyelő csak a kitörési pontok megkeresésében segíthet. Egy
nagy tapasztalatú pártfogó kolléga kedvenc hasonlatával:
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„a fiatalkorúak pártfogója az
óvó, s támogató attitűdjével rendelkezik,
míg a felnőtt korúak pártfogója az APA önállóságra nevelő s
egyben támogató magatartással fordul a pártfogolt felé.”

ANYA gondoskodó,

A pártfogó felügyelői tevékenység - magányosnak is nevezhető tevékenység, hiszen a
pártfogó nemcsak segítője, hanem gyakran bizalmasa is pártfogoltjának, ami nagyfokú
diszkréciót követel. Van azonban segítség ebben a magányos munkában. A mások tapasztalatainak felhasználása,
módszereinek teljes vagy részbeni átvétele s beépítése a
pártfogó felügyelő saját rendszerébe. Ez spontán jelleggel
az interperszonális kapcsolatokban, irányított jelleggel pedig az esetmegbeszéléseken
valósul meg. A felnőtt korúakkal és a fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó felügyelők kollegiális megbeszélései - különösen a nehezebb esetek megvitatásai - segítik egymás munkájának megismerését és elfogadását, valamint elősegítik a
szakmai fejlődés és a szakmai
identitás kialakulását, a metodikák szélesedését és az alaposabb jogszabály-ismeretek alkalmazásának lehetőségét.
Ezek azok a láthatatlan szálak,
amelyek összekötik a fiatalkorúak és felnőtt korúak pártfogóit és teszik őket sokszínűségük ellenére homogén csapattá, egyszerűen „csak” pártfogóvá a pártfogókat.
ANTAL GÁBOR
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rok még nem szerveztek foglalkozásokat. József gondolt arra is, hogy estin vagy levelezőn folytatja az iskolát és dolgozna mellette. Anyja szeretné, ha nappalin
maradna, ezért minden áldozatvállalásra kész.
Néhány hét múlva beszámolt arról, hogy csak matekból és angolból van korrepetálás, de ez utóbbi nem
ér sokat, mert a tanár azt várja tőle, hogy önállóan dolgozza fel egy egész év anyagát, a kiadott feladatokat
pedig nem ellenőrzi. Némely délután bátyjával együtt
házfelújításon dolgozik, néha hétvégén is, ez eléggé elvonja a tanulástól. Tanárai közül egyedül osztályfőnökével nem tud zöld ágra vergődni. Szerinte a tanár egyedül őt szekálja olyan dolgokért, amiben vétlen. Ez
sajnos eléggé rányomja bélyegét az iskolai légkörre,
mivel a tanárnő nem bír velük - az egész osztállyal „haragban van”. Az anya elmesélte, hogy már az év elején
megpróbált a tanárnővel és az igazgatóval is beszélni fia dolgairól és segítségüket kérte, de egyikük sem vette a
fáradságot, hogy végighallgassa őt. Néhány perc után
legyintettek, hogy erre nincs idejük és otthagyták. Ráadásul a tanárnő igen lekezelően bánt vele. József szerint
roma származása nem nyerhette el a tetszését, valamint
az, hogy nem „nyalizik” neki. Egyik órán fejbe vágta
egy füzettel, mert úgy látta, hogy a fiú mosolyog valamin, ám a füzetet nem adta vissza, hanem letette egy
másik padra. Az óra végén elkérte a fiú ellenőrzőjét,
hogy órai munka hiánya miatt beírjon neki, erre azt
József hozzá vágta. Elmondása szerint máskor is volt
példa arra, hogy megpróbálta ellehetetleníteni pl. ráfogta, hogy nem dolgozott órán és levitte az igazgatóhoz,
mire József előhúzta papírját, amin jegyzetelt. Megígértem, hogy beszélek az osztályfőnökkel. Minderre kb.
két hét múlva került sor.
A tanárnő kommunikációját az egész beszélgetés alatt a sértettség és felháborodottság jellemezte. Első reakciója az volt, hogy megkérdezze, hogyan tudtam meg
az ő telefonszámát. (természetesen Józseftől) Állítása
szerint nem tudott arról, hogy József előzetes letartóztatásban volt és itt végezte el a 8. és 9. osztályt. (A fiú beszámolt róla, hogy előéletével mindegyik tanár tisztában volt, ui. kíváncsivá tette őket az előző iskolát belengő misztikus köd, amiről a fiú - érthető okokból - nemigen akart beszélni. Mikor kiderült, hogy honnan jött,
némelyikük kifejezetten kérte, hogy meséljen benti élményeiről. Amúgy sem ide való ez a gyerek - sérelmezte -, mert klikkesíti az osztályt, ellene uszítja az osztálytársait, őt megfenyegette, órán beszélget, közbekiabál, felrakja a lábát az asztalra, csúnya szavakat használ, trágár, agresszív, sőt egyszer engedély nélkül beült
egy másik csoport nyelvórájára. Hallatlan! Roma származása miatt nem is bántaná, mert nem tudott arról,
hogy ő roma. (sic!) (ez a fiún azért látszik) Elmondása
szerint az osztály kezelhető volt, amíg oda József be
nem tette a lábát.
Ezek után beszámoltam József háttérkörülményeiről; (rossz szociális helyzet, hosszú idő előzetesben,
pszichés sérülés stb.) és kértem legyen türelemmel. A
tanárnő kételyeit fejezte ki, a megoldást illetően, misze-

ÉS AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI
KOMMUNIKÁCIÓRÓL
(TÖRTÉNT 20032003-BAN, BUDAPESTEN)

Fk. Jó Józsefet ez év szeptemberében ismertem meg.
Zsarolás büntette miatt töltött másfél évet előzetes letartóztatásban a Szőlő utcában, majd augusztusban két hetet Aszódon, ahonnan ideiglenesen elbocsátották.
Az első beszélgetés alkalmával, amelyre otthonában
került sor, jelezte, hogy nehezen birkózik a 10. osztály
anyagával, igaz, az intézetben - jó eredménnyel - elvégezte a kilencediket, de az itteni tempót gyorsnak találja. Angolból és gépírásból különbözeti vizsgát kell tennie, novemberig. Ettől nagyon tart, mivel angolt 4 éve
tanult utoljára. Korrepetálásra nem tud járni, mert a tanárok még nem hirdettek ilyet, és tankönyvei megvásárlásával is gondja van. Édesanyja rokkantnyugdíjból
tartja el kettőjüket, s mivel nagyon beteges, ezért csak
alkalmi jelleggel tud munkát vállalni. Három bátyja
van, közülük ketten fogyatékosok intézetében élnek, a
harmadik testvér szakközépiskolában érettségizett, amelyet munka mellett végzett el. Jelenleg az építőiparban
dolgozik, albérletben él, tőle sem számíthatnak segítségre. Mivel a lakás rezsije közel 30.000 Ft-ot tesz ki
egy hónapban, tetemes elmaradással is küldenek, az
anya a LAÉT-tól kért segítséget.
A család rengeteget költözött az elmúlt évek folyamán; laktak a VI. a VII. és IX. kerületben, Zuglóban,
Dunakeszin és Vácott is. G-be 2 éve költöztek. József
így sokszor kényszerült iskolaváltásra, ennek ellenére a
közösségbe mindig jól beilleszkedett, közepes tanuló
volt. A lakóhely-változtatásokra minden alkalommal anyagi okok miatt került sor. A mostani szoba-konyhás,
udvari lakást szépen felújították, galériát építettek, ami
József birodalma. A lakás tiszta és rendezett, annak
ellenére, hogy váratlanul toppantam be. A fiú beszédes,
szívesen mesél, még gyermekkori bűncselekményét is
megemlíti. Anyja nagyon szorgalmazza az iskola folytatását, hisz’ fiával a tanulás terén nem volt probléma, a
reál tárgyakhoz különösen vonzódik. A Szőlő utcában
számítógépes és szövő tanfolyamot is végzett, jó eredménnyel. József, a bátyját tekinti példaképnek, vele
minden problémáját megbeszéli. Anyjával is jó a kapcsolata, dolgairól rendszeresen beszámol. A Szőlő utcai
intézet által küldött nevelői vélemény szerint a kezdeti
konfliktusok elmúltával a fiú jó1 beilleszkedett a csoportba. Megtanult társaihoz és tanáraihoz alkalmazkodni. A számára kijelölt feladatokat pontosan és színvonalasan teljesítette. Aktívan sportolt, a közösségi munkából kivette a részét. Iskolai eredménye alapján nevelője
képesnek találta arra, hogy tanulmányait folytassa,
meglátása szerint a családi háttér támogatásával lehetne
igazán eredményeket elérni.
A következő beszélgetésre a Polgármesteri Hivatalban került sor, ahova anyjával együtt jött be. Beszámolt
arról, hogy hiába érdeklődött a korrepetálásról, a taná-
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rint József gyenge képességei miatt nem való szakközépiskolába, és viselkedésével szemben is tehetetlen.
Megígértem, hogy beszélek vele erről, az elérhetőségemet is megadtam.
Néhány nappal később az iskolaigazgató titkárnője
hívott fel, miszerint az igazgató kérésére a következő
héten egy megadott időpontban menjek be az iskolába,
további információt nem közölt.
Az általuk kért időben megjelentem, mint kiderült,
az anyát is ekkorra hívták be. Az igazgató szobájába ültünk le az osztályfőnökkel együtt, mégpedig úgy, hogy
egy hosszú asztal végén helyezkedtünk el hárman, az igazgató tőlünk kb. 3 méterre levő íróasztala magasából
vezette a kihallgatást, amely egy rossz ízű bírósági tárgyalásra emlékeztetett. (Ez az asszociáció József tejében is megfordult, mint később elmondta.)
Az igazgató indulásként felkérte az osztályfőnököt,
hogy ismertesse József eddigi iskolai szereplését. A tanárnő felháborodását nehezen palástolva, hosszan és
cirkalmasan sorolta a fiú bűneit nekem, (ez nem tért el a
múlt heti telefonbeszélgetésben elhangzottaktól), ami
leginkább saját tehetetlenségét volt hivatva bizonyítani.
Mint megtudtam, én követtem el hibát, hogy szeptemberben nem tájékoztattam az osztályfőnököt József viselt dolgairól.
A vád 16. percében rákérdeztem, bár nem kaptam
szót, hogy mit tett az iskola, a gyermekvédelmi felelős,
az iskolai szociális munkás, a tanárnő, hogy mindez ne
ide torkolljon, történt-e beavatkozás, konfliktuskezelés,
jeleztek-e a Gyermekjóléti Szolgálatnak és mi módon.
Ekkor a csillárról jégcsapok kezdtek nőni, az ablakon
jégvirág képződött, jeges fuvallat járta át a szobát. Az igazgató hűvösen tájékoztatott. hogy iskolai szociális
munkás az nincs, a gyermekvédelmi felelősnek a diákok jeleznek, (már ha tudják mi az az iskolai gyermekvédelem), mert mindez az iskolában nem a pedagógus
feladata. (!!) A gyermekvédelmi felelős adminisztratív
munkát lát el. Az anyuka elmondta, hogy ő többször is
próbált beszélgetést kezdeményezni az osztályfőnökkel
de ő nem hallgatta végig. Ennek tényét a tanárnő tagadta, ugyanígy azt is, hogy tavalyi osztályával sem bírt, amiről az első szülői értekezleten panaszkodott. A 3 hónap folyamán egyszer sem kezdeményezett beszélgetést
Józseffel, így elemi információval sem rendelkezett a
családról.
Néhány mondattal utaltam arra, hogy a problémákat
keletkezési helyükön kell(ene) megoldani, és én is furcsának találom ezt a szituációt, mivel pártfogóként úgy
látszik hozzám egy másik József jár be, akitől trágárságot még nem hallottam, tiszteletlenül nem beszél, nem
teszi fel lábát az asztalra, a magatartási szabályokat betartja, nem csavarog, anyjával kiegyensúlyozott a viszonya. Az anyára amúgy is nagy teher nehezedik, hiszen egyedül tartja el a fiát, erején felül dolgozik, hogy
iskolába járhasson, velem is rendszeres kapcsolatot tart.
Egy kis odafigyeléssel, támogatással talán a fiún is lehet
segíteni, hogy magatartását konszolidálja. Valamint
kértem, hogy ne felejtsék el, hogy másfél évet lehúzni

előzetes letartóztatásban nem lehet túlzottan vidám dolog, talán feldolgozatlan sérülésekkel küszködik, és
szakember segítségére szorul. Azon is érdemes elgondolkodni, hogy a viselkedés egyfajta reakció a környezeti hatásokra, de tapasztalatom szerint nagyon ritka
a kezelhetetlen gyerek, csak a kulcsát kell megtalálni
a személyiség működésének és kezes báránnyá válik
- mondtam én mindezt egy pedagógusnak. Mire az osztályfőnök elkerekedett szemmel, indulattól elfulladt
hangon kérte ki magának, mit képzelek én, még ő segítsen neki?! Ezek akin?! Hogy megfenyegette?! És mi
van, ha legközelebb pisztollyal állít be és lepuffantja??!
Erre még az igazgató is jónak látta közbelépni, behivatta Józsefet és kihallgatta az elmúlt három hónapról.
A kihallgatást erőltetetten poénkodó „sziporkákkal”
fűszerezte, mint pl.:
- József, nemrég az angol tanárod is panaszkodott,
hogy nem tudsz nyugodtan ülni az órán, beszélgetsz,
vihogsz. Mit szólsz ehhez?
- De igazgató úr, angol órán figyelek, meg se szólalok,
de tényleg.
- Biztosan éppen feleltettek - haha, ez poén volt a részemről.
- En meg nem annak vettem.
Más. (Józsefhez):
Értse meg, hogy nem tud minden tanár korrepetálást
tartani, mert órarendileg nem megoldható. A jövő
hónaptól lesz Internet-hozzáférés a könyvtárban,
majd onnan tud anyagokat levenni, és pótolni a mulasztásokat. (5 db. gép kb. 700 tanulóra - no comment)
Azért mindezek után megkérdeztem a fiút, hogy
van-e az iskolában a felnőttek közül egy olyan személy,
akinek szabadon beszámolhat a dolgairól, akivel sikerült bizalmasabb kapcsolatba kerülni? A válasz nemleges volt...
A pedagógusoknak jeleztem, hogy a családot alapellátásban gondozza a Gyermekjóléti Szolgálat. A családgondozóval szoros kapcsolatban állok, és mindent el fogunk követni, hogy József iskolai karrierje ne törjön
ketté. Ha ráhajt a tanulásra ösztöndíjat is kaphatna. Az
igazgató igyekezett megnyugtatni afelől, hogy ők is
mindent megtesznek azért, hogy a fiú kezelhetővé váljon és a tanuláshoz szükséges segítséget megkapja. Sőt
pszichológust is ajánlott, akihez a fiút irányítani lehetne, és aki több tanulójukkal foglalkozik, mindezek elintézését magára vállalta.
Közeledett a boldog vég, lassan felálltunk az asztal
mellől és kölcsönös jóindulatunkat bizonygatva
szedelőzködtünk, mire az osztályfőnök, - mintegy keretbe foglalva a beszélgetést - elölről kezdte József bűneinek és a saját sérelmeinek sorolását. Arckifejezése
nem hagyott kétséget afelől, hogy mindent megtesz annak bebizonyítására, hogy a fiú nem ebbe az iskolába
való, menjen ahova akar, csak legyen tőle és az iskolától minél távolabb.
Hej, haj, elkelne egy mediátor ilyenkor...
-
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Záradék
Megérzésem beigazolódott, kb. 3 hét múlva egy reggelen az anyuka felhívott, hogy József és barátnője ellen fegyelmi eljárást indított az iskola, hamarosan meg
lesz tartva a fegyelmi tárgyalás is. A legfőbb vád ellenük az, hogy „állandóan együtt vannak, és egymás mellett ülnek”. Valamint József óra alatti viselkedése - állításuk szerint - nem változott, egyik órán hányingerre
hivatkozva kérte, hogy kimehessen, ezt az osztályfőnök
megtagadta, erre önkényesen ment ki hányni a WC-re.
Ezért intőt kapott. Jegyei nagyon rosszak, hiába tanul,
nem látszik az eredmény, a matekon és angolon kívül
nincs korrepetálás. Szinte mindegyik tanár „rászállt”,
meglátása szerint mindez az osztályfőnöknek köszönhető. Az anyuka hiába kérte, az igazgató által ajánlott
pszichológus nevét és címét, szó nincs arról, hogy a fiút
odairányítanák.
Sajnos családgondozójuk előre nem látható ideig betegállományban lesz, az új esetgazda kijelölése még
nem történt meg. Így nem várható, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat felől is meg legyen támogatva József ügye.
Kértem, hogy még az ünnepek előtt keressék fel a
Pannónia utcában levő ifjúságpszichológiai rendelőt.
(leginkább azért, hogy a pedagógusoktól elszenvedett
traumát legyen kivel átbeszélni). József jövő februárban
betölti 18. évét, ki tudja meddig hajlandó vele foglalkozni a gyermekvédelem.
Csak emlékeztetőül: a fiút Aszód - többek között azért bocsátotta el ideiglenesen, mert volt egy iskola, amelyik fogadókészséget mutatott, és az elkezdett tanulmányok folytatását garantálta. Szeptemberi ígéretük
szerint tiszta lappal indították az iskolai „karriert.”
Most úgy néz ki, vagy közös megegyezéssel, (félév
előtt) vagy fegyelmivel kell elhagynia az intézményt, ez
utóbbi belekerül a bizonyítványba, és nagyítóval kereshetjük azt az iskolát, amelyik a történtek ellenére bizalmat szavazna neki. Elvesztett egy évet és talán egy életre hátat fordít a tanulásnak.
Történt pedig mindez egy támogató családi háttérrel
rendelkező, jó képességű, beilleszkedésre képes fiatallal. Vajon mi lesz a többivel és látjuk-e a jéghegy csúcsát? Ezek után utópiának tűnnek a 11/1994 (VI. 8.)
MKM rendelet vonatkozó rendelkezései:

6. § (1) A nevelési oktatási intézmények közreműködnek a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködnek a gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más
személyekkel, intézményekkel is hatóságokkal.
(2) Ha nevelési-oktatási intézmény a gyermekeket, tanulókat veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem
tudja megszüntetni, segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól.
(3) Az iskola vezetője gondoskodik a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkájához szükséges feltételekről.
(4) A tanulókat és szüleiket a tanév kezdetekor írásban
tájékoztatni kell a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
személyéről, valamint arról, hogy milyen időpontban és
hol kereshetik fel.
(5) A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős segíti az iskola
pedagógusainak gyermekvédelmi munkáját. A gyermekés ifjúságvédelmi felelős feladata különösen:
a) az osztályokat felkeresve tájékoztatja a tanulókat
arról, hogy milyen problémával. hol és milyen időpontban fordulhatnak hozzá, továbbá, hogy az iskolán kívül milyen gyermekvédelmi feladatot ellátó
intézményt kereshetnek fel.
b) pedagógusok, szülők vagy tanulók jelzése, a velük
folytatott beszélgetés alapján megismert veszélyeztetett tanulóknál - a veszélyeztető okok feltárása érdekéhen családlátogatáson megismeri a tanulók
családi környezetét.
c )(--.)
d) a gyermekjóléti szolgálat felkérésére részt vesz esetmegbeszélésen.
e) a tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezi, hogy az iskola igazgatója indítson eljárást a
tanuló lakó- vagy tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megállapítására (...)
f) az iskolában a tanulók és szülők által jól Látható
helyen közzé teszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó
fontosabb intézmények címét, telefonszámát.
M EDVECZKY R ITA
PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐ
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AZ OSZTRÁK PÁRTFOGÓI MODELL

NÉHÁNY SZÓ A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL

Bűntett

Rendőrség

Tárgyaláson
kívüli jóvátétel

Ügyészség

Közérdekű
munka

Diverzió

Próbaidő

Bíróság
Kötelezettségekkel

Kötelezettség
nélkül

Pártfogó
felügyelet

Büntetés

Börtön

Kötelezően
letöltendő

↑ ↑ A hazai diverziós rendszerben az ábrában beszínezett szankciók ↑ ↑
gyakorlata még nem alakult ki

Pénzbírság

Óvadék

Szabadságvesztés nélküli büntetés

Részben letöltendő
(2/3-át kell letölteni)

Pártfogó
felügyelettel

Más kötelezettségekkel

Pártfogó
felügyelettel

Pártfogó
felügyelet
nélkül

Pártfogó felügyelet nélkül

Ahogyan azt elnevezésünk is mutatja a pártfogó felügyelői szolgálathoz 2004. április 1jével egy új intézmény integrálódott, a jogi
segítségnyújtás, amely önálló szakmaisággal,
de az egységes szervezet keretében látja el
feladatait.
Az Európai Unió Alkotmánya szerint az anyagi, szociális helyzetüknél fogva hátrányos
helyzetben lévő személyek részére is hatékony
segítséget kell nyújtaniuk a tagállamoknak a
joghoz jutás terén. A jogi segítségnyújtás intézményrendszerének kiépítése ennek tesz eleget, egyúttal illeszkedik a szolgáltató jellegű igazságügy koncepciójába. A jogi segítségnyújtás lehetővé teszi, hogy a szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek egyenlőbb
esélyhez, jogi ügyeik intézése során ugyanolyan szakmai segítséghez jussanak, mint az
ilyen hátránnyal nem küzdő személyek. Mindez egyúttal a lakosság jogbiztonságát növeli,
és azzal kell járjon, hogy növekedjék a hatóságok iránti bizalom. A hatósági engedélyezést
végző jogi segítségnyújtó szolgálat felállításával párhuzamosan kiépült a jogi szolgáltatást
ténylegesen nyújtó jogi segítő (nép ügyvédje)
hálózat is. Az intézményrendszer a peren kívüli ügyekben 2004. április 1-jétől működik, a
peres ügyekben a támogatási rendszer 2006.
január 1-jétől bővül.
DR. HATVANI ERZSÉBET

A pártfogó felügyelői
tevékenység statisztikai
adatai (2004. I. félév)

Előző időszakról
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befejezett

Az időszak
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folyamatban maradt

E számunk szerzői
az alábbi e-mail címen érhetőek el:

1. Pártfogó felügyelői vélemény

DR. HATVANI ERZSÉBET

Felnőtt korúak
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Fiatal korúak
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395

382

34

Felnőtt korúak

0

93

88

5

Fiatal korúak

412

6 981

6 908

485

Felnőtt korúak

6 855

3 335

2 578

7 612

Fiatal korúak

35

121

27

129

Felnőtt korúak

8 074

5 323

3 576

9 821

Fiatal korúak

8 530

4 407

4 333

8 604

Felnőtt korúak

123

638

246

515

Fiatal korúak

3

98
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3

HATVANIE@PJSZ.GOV.HU

KÓTA TÜNDE
KOTAT@PJSZ.GOV.HU

BLAHA MAGDOLNA
BLAHAM@PJSZ.GOV.HU

JAKUCS ANNA
JAKUCSA@PJSZ.GOV.HU

VÁRI ESZTER
@FREEMAIL.HU
MEZEI ISTVÁN
MEZEII@PJSZ.GOV.HU

ILLÉS TIBORNÉ
ILLESTNE@PJSZ.GOV.HU

BOGSCHÜTZ ZOLTÁN
BOGSCHÜTZZ@PJSZ.GOV.HU
ANTAL GÁBOR
ANTALG@PJSZ.GOV.HU
M EDVECZKY R ITA
M EDVECZKYR @PJSZ.GOV.HU

2. Környezettanulmány

3. Közérdekű munka

4. Pártfogó felügyelet

5. Utógondozás
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A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT VEZETŐ MUNKATÁRSAI
RÉSZÉRE SZERVEZETT KÉPZÉS (2004. JANUÁR 2828-30.)
30.)

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT MEGYEI (FŐVÁROSI)
HIVATALAI IGAZGATÓINAK ÜNNEPÉLYES ESKÜTÉTELE (2003. JÚLIUS 3.)
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