




Bővebb információ a projektről 

 
A pályázat kiírója: Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács / 2018 
 

Támogató: Belügyminisztérium 
 

NBS prioritási komponensek: 

 Gyermek- és ifjúságvédelem 

 Bűnismétlés megelőzése 

Választott tevékenységek: 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

o a jövő nemzedékének tagjait az áldozattá és elkövetővé válásuk elkerülésére felkészítő 

komplex programok kialakítása és megvalósítása; 

o a bűnmegelőzési szakemberek, a nevelési-oktatási intézmények és fenntartóik, 

valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása, szakemberek képzése és 

továbbképzés 

Bűnismétlés megelőzése 

 kreatív programok, művészetterápia és az ezekhez kapcsolódó képzések, 

továbbképzések szervezése a büntetés- végrehajtási és javítóintézetekben; 

 a fogvatartottakkal és javítóintézeti neveltekkel foglalkozó szakemberek 

képzése, továbbképzése és érzékenyítését célzó programok megvalósítása. 
 

Pályázat benyújtója: Káva Kulturális Műhely Egyesület 
 

Pályázati program címe: JUVENTAS - drámapedagógia a bűnmegelőzés szolgálatában 

Projektidőszak: 2018. szeptember 1. – 2019. augusztus 31. 

 

A JUVENTAS elnevezésű kísérleti, átfogó jellegű projekt azt vizsgálja, hogy a bűnmegelőzés 

különböző területein hogyan használhatóak a cselekedtetésre épülő, az intellektust és az 

érzelmeket egyszerre megmozgató drámapedagógiai eszközök, módszerek. 

Projektünk alapelve a társadalom különböző (fiatalkorú és felnőtt) közösségeiben meglévő 

szolidaritás, empátia támogatása. Szakmai törekvéseink közé tartozik a társadalmi befogadás 

és a tolerancia erősítése, az előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni 

küzdelem, a többszempontúság elvének érvényesítése, az alkotói-partneri viszonyok 

létrehozása. Munkánk gyakorlat-centrikus, a reflexivitást, az innovatív és kreatív 

kezdeményezéseket messzemenően támogatja. 

Építünk a korábbi évek tapasztalatára, azokat a módszereket is használjuk, amelyekről a 

bebizonyosodott, hogy ezen a területen működőképesek. Ugyanakkor projektünkben több, 

egymástól akár jelentősen eltérő drámapedagógiai módszert is "tesztelünk", vagyis építünk 

arra, hogy 2018-ban már mást / többet tudunk a drámapedagógiai módszerek alkalmazásáról, 

mint 10 éve. Szakembereink az ország legtapasztaltabb, legelismertebb 

drámapedagógusai,színész-drámatanárai közé tartoznak, akiknek 20-25 éves gyakorlati 

tapasztalata van a különböző életkorú, olykor radikálisan eltérő szociokulturális háttérrel 

rendelkező gyerekekkel / fiatalokkal és felnőttekkel végzett munkában. 
 

Partnerszervezetek: 

● Káva Kulturális Műhely Egyesület (Budapest, Magyarország) / főpályázó 

● Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Csoport / kontakt: Szoboszlainé 

Schiller Zsuzsanna c. r.alezredes, osztályvezető; 

● EMMI Budapesti Javítóintézete / kontakt: Lipka Péter 

● Parforum Részvételi Kutatói Műhely / kontakt: Oblath Márton 



Három modulban, három különböző célcsoportnál, több különböző performatív drámás 

módszer alkalmazásával vizsgáljuk a drámapedagógiai eszközök alkalmazhatóságát a 

bűnmegelőzés területén: 

 

Az EMMI Budapesti Javítóintézete a II. modul programjában kapott szerepet: 

 

Célcsoportok: a Budapesti Javítóintézet fiatalkorú fogvatartottjai és nevelőik 

 

Alkalmazott drámapedagógiai műfaj megnevezése: komplex tanítási dráma 

 

Konkrét tevékenységek: 

 2x6 alkalmas komplex tanítási drámaóra foglalkozássorozat a fiatalkorú 

fogvatartottak számára 

8-10 fős csoport(ok) / 1 sorozat max. 3 hónapig tart / a sorozatot még egyszer 

megismételjük / a sorozat(ok) végén lesz vmilyen nyilvános összefoglaló, bemutató + 

oklevél (ez a fiatalok önbecsülése miatt fontos) / az egyik csoportban az önbecsülés, a 

másik csoportban a társadalmi/munkaerő piaci reintegrálódás lesz a kulcsszó, eköré a 

fogalmak köré épülnek a tervezett alkalmak; 

 

 6 alkalmas komplex tanítási drámaóra foglalkozássorozat a fiatalkorú fogvatartottak 

iskolai nevelői számára 

6 alkalom összesen / célok: a játék öröme; feszültségoldás; módszerek tanulása; a 

hétköznapokból ismerős helyzetek, feszültségek átalakított megjelenítése; használható 

módszertan átadása / kb. 6 hónapos sorozat, havi 1 alk./ 

 

 Beszámoló / tanulmány írása (Lipka Péter – Oblath Márton – Takács Gábor) 

 

 

A pályázati programban résztvevő fiatalok az EMMI Budapesti Javítóintézet szakemberei 

által kerülnek kiválasztásra. 

 

Budapest, 2018. november 

 

Összeállította:  

Lipka Péter  

terapeuta 

 
https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-

XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE 

https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE
https://kavaszinhaz.hu/juventas/?fbclid=IwAR0IDjCYaCL-WSxr81B7HE_-XLCL_NHShkl2Nh-XBPEyPhyABmgQZ2CX4CE


Bálint csoport                           

 

„Bálint” csoport – Dr. Hada Zsuzsanna vezetésével 

 

A programban a Budapesti Javítóintézet 12 fő munkatársa vett részt. 

  

Az eredetileg orvosi esetmegbeszélő módszer, az elmúlt évtizedekben egyre szélesebb körben 

került bevezetésre, mint a segítő foglalkozású szakemberek mentálhigiénés támogatása. A 

leggyakrabban használt módszerré vált a pedagógus-diák, segítő foglalkozású szakemberek és 

kliensek kapcsolatának feldolgozásában. A segítő és segített, tanár és diákkapcsolat 

pszichésen megterhelő, a segítők teljes személyiségükkel vesznek részt a munkájukban, 

emiatt nagy a kiégés veszélye 

A tréning célja a célcsoport tagjai hivatásszemélyiségének kialakítása, pályaszocializációja, a 

segítő foglalkozásúak lelki egészségének védelme, a kiégés megelőzése. A csoport munkáját 

megfelelő szupervíziós és szakmai háttérrel rendelkező vezetőpáros irányítja.   

Az esetmegbeszélő csoport probléma orientált, középpontjában a nevelő és fiatalkorú nevelt 

kapcsolat, az érzelmileg megterhelő esetek és szituációk álltak. A támogató légkörű csoportban 

lehetőség nyílt a konfliktusos helyzetek elemző megbeszélésére, hosszú távon segítve 

a kommunikáció, szakmai és személyes kompetencia fejlődését, az önismeret 

mélyülését, konfliktuskezelési repertoár gazdagítását.             

 

 

http://www.balinttarsasag.hu/wp-content/uploads/2013/03/Balint_hetvege.jpg


 

 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI 

FŐIGAZGATÓSÁG 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

  

Kábítószer-prevenciós programok támogatására  

 

 

(A pályázat kódja: KAB-ME-17-KMR)  

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából a Szociális 

és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján nyílt 

pályázatot hirdet univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására 

kizárólag a Közép-magyarországi régióban. 

 

1. Pályázat célja 

 

A Nemzeti Drogellenes Stratégia 2013–2020 „Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-

bűnözés ellen” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a kábítószer-használat 

megelőzése és visszaszorítása érdekében univerzális, célzott és javallott prevenciós 

programok támogatására nyílik lehetőség. A pályázat keretében az iskolai és egyéb 

színtereken megvalósuló, elsősorban a gyermekek és fiatalok elérését célzó, továbbá/valamint 

a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, szemléletformáló, a drogfogyasztással 

szemben megfelelő alternatívát nyújtó programok és célzott beavatkozások támogatására 

nyílik lehetőség. 

 

A pályázatok értékelése során prioritást élveznek azok a programok, amelyek támogatják a 

személyes és a közösségi erőforrások fejlesztését, a családi rendszer megerősítését, a 

veszélyeztetett célcsoportok elérését, a korai kezelésbevétel előmozdítását, valamint 

reflektálnak a megváltozott szerhasználati mintázatokra.  

 

A fenti célok megvalósítását három pályázati kategória szolgálja: 

 

A” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan, univerzális, célzott 

vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az 

iskolai köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a 

program rendelkezik szakmai ajánlással. 

 

„B” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken olyan univerzális, célzott 

vagy javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek illeszkednek az 

iskolai, köznevelési és felsőoktatási egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokhoz és a 

program nem rendelkezik szakmai ajánlással, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a szakmai 

ajánlás a program megkezdéséig megszerzi. 
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„C” kategória: Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken kívül megvalósuló, a 

függőnek nem minősülő, de annak korai jeleit mutató szerfogyasztó személyek számára 

speciális intervenciók alkalmazása, közösségi programok megvalósítása, érzelmi és 

értékközvetítő nevelést segítő programok megvalósítása, online és offline módszert ötvöző 

programok megvalósítása, valamint a családi rendszer megerősítése, a szülői készségek 

fejlesztését szolgáló, célzott, javallott programok, képzések támogatásával. A kategória 

lehetőséget biztosít pedagógusokat, nevelőket, szociális munkásokat (akik már szakterületen 

dolgoznak) célzó érzékenyítő programokra és prevenciót elősegítő műhelybeszélgetésekre is. 

 

Mindhárom kategória keretében van lehetőség univerzális célzott vagy javallott prevenciós 

programok támogatására, amelyek hozzájárulnak a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes 

hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal 

felnőttek (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakellátásban részesülők) szerhasználat 

megelőzéséhez és visszaszorításához.  

 

Az iskolai, köznevelési és felsőoktatási színtereken megvalósuló programok esetében 

érvényesek az egyes kategóriákban megfogalmazott szabályok, azaz az „A” kategória 

esetében rendelkezik szakmai ajánlással, a „B” kategória estében nem rendelkezik szakmai 

ajánlással, ugyanakkor a Pályázó vállalja, hogy a szakmai ajánlást a program megkezdéséig 

megszerzi. 

 

2. Rendelkezésre álló keretösszeg 

 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 210.000.000 Ft, azaz kettőszáztíz 

millió forint, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/14 címrendű „A kábítószer-

fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű előirányzat 1. számú a 

kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos részfeladat megnevezésű fejezeti kezelésű 

előirányzat (ÁHT: 228653) terhére. 

 

A három pályázati kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok 

mennyisége és minősége (bírálat eredménye) alapján történik. 

 

3. Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája 

 

A pályázaton legalább 2.000.000 Ft, illetve legfeljebb 10.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető. A pályázó által biztosítandó 10% önrész.  

 

 

4. Támogatás mértéke 

 

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a 

lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját 

forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre 

állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi 

feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével.  

 

Az államháztartásból származó bevétel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott 

támogatás nem minősül saját forrásnak. 
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A saját forrásrendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell, majd a szerződéskötés 

alkalmával igazolni szükséges a rendelkezésre álló összeget.  

 

5. Támogatás folyósítása 

 

A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, tekintettel 

arra, hogy az Ávr. 87. § (1) bekezdése értelmében költségvetési támogatás a beszámoló vagy 

a részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható. 

 

A Lebonyolító a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását 

követően utalja át.   

 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához 

kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg, a saját forrás és 

az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok 

értékei számolhatóak el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül, valamint a 

pénzügyi teljesülésnek a támogatási időszakot követő 30 napon belül meg kell történnie.  

 

6. Támogatási időszak 

 

A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2017. szeptember 1. és 2018. június 30. közötti 

időszak. 

 

7. Beadható pályázatok száma 

 

Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be kategóriánként. 

8. Pályázatok benyújtásának módja  

 

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett 

Pályázatkezelő Rendszerben történő rögzítéssel. A pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban 

és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva 

és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani. A pályázat 

benyújtását megelőzően minden Pályázónak regisztrálnia kell a kab.szgyf.gov.hu/ Internetes 

Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus 

levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával 

kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.  

 

Azon pályázók esetében, akik a Pályázatkezelő Rendszerhez már rendelkeznek 

felhasználónévvel és jelszóval, esetükben újbóli regisztráció nem szükséges. 

 

9. Pályázók köre 

 

9.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek 

nyújthatnak be pályázatot: 

 

A pályázati felhívásra kizárólag a Közép-magyarországi régióban lévő székhellyel 

rendelkező:  

 

1. közhasznú civil szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, 

szakszervezetek),  

2. közhasznú alapítványok, 

http://kab.szgyf.gov.hu/
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3. közhasznú közalapítványok, 

4. egyházak, 

5. egyházi fenntartású intézmények, 

6. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények, 

7. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok nyújthatnak be 

pályázatot.  

  

9.2.    Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely 

 

a) esetében hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a benyújtott támogatás iránti 

kérelmében, a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 

megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) az előző években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott 

támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve 

még nem számolt el, 

c) a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély 

nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól, 

d) korábban a Támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás 

felhasználásával kapcsolatban, 

e) Pályázónak – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési 

támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: 

köztartozás) van, 

f) csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, 

jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági 

nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte, 

g) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították, 

vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük 

szemben, 

h) nem felel meg az Áht. 50. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményének, 

i) Pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. 

évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt 

összeférhetetlenségi ok, valamint  a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll 

fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi, 

j) a támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt 

nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, 

k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem 

rendelkezik, 

l) gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht.-ban, az Ávr.-ben, valamint a köztulajdonban 

álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. 

§-ában foglalt követelményeknek, 

m) az Ávr.-ben vagy más jogszabályban, illetve a támogatási szerződés megkötésének 

feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem 

nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

9.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás 

módja vagy eredménye 

 

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; 

b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; 

c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek 

méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a 
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közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe 

ütközik. 

 

10. Pályázatok benyújtásának határideje 

 

A pályázatok beadási határideje: 2017. szeptember 12. 23:59  (A megjelenés napja a 

www.szgyf.gov.hu honlapon való közzététel dátuma.) 

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely fenti határidő betartásával postai és 

elektronikus úton is határidőben benyújtásra került. A határidőben történő benyújtásra 

vonatkozó részletes szabályokat a Pályázati Útmutató 4. pontja tartalmazza. 

 

Lebonyolító 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Támogatáskezelő Főosztály 

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49. 

 

11. Pályázat érvényességének vizsgálata  

 

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő Rendszer pályázati azonosítóval 

látja el. A pályázatokat a Lebonyolító formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 

munkanapon belül.  

 

Hiányosan beadott pályázat esetén a Lebonyolító a Pályázót egy alkalommal – a 

Pályázatkezelő Rendszerben üzenetként, illetve a Pályázó által használt e-mail címre 

megküldött elektronikus levéllel - hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos 

hiánypótlási határidő megjelölésével. 

 

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelennek 

minősül: 

a) nem a 9.1. pontban meghatározott Pályázó nyújtotta be a pályázatot; 

b) teljesen üreses csatolt dokumentum(ok) esetében. 

 

Amennyiben a Pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási 

felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a 

hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Lebonyolító megállapítja a pályázat érvénytelenségét 

és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a Pályázónak.  

 

12.  Pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje 

 

A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság a Pályázati Útmutató 7. és 8. pontjában 

meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi. 

 

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél 

nagyobb támogatási összeg megítélésére azonban nincs lehetőség. A Támogató a támogatási 

döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó 

feltételeket.  

 

13. Pályázók döntést követő kiértesítése 

  

http://www.szgyf.gov.hu/
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A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár döntését követően a 

Lebonyolító 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az 

eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás 

részletes indokait.  

 

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.szgyf.gov.hu honlapokon kerülnek közzétételre. 

 

14.  Szerződéskötés 

 

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való 

teljesülése esetén a támogatási szerződést a Lebonyolító köti meg.  

 

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés 

kézhezvételétől számított 60 napon megjelölt határidőn belül a Pályázó mulasztásából, vagy 

neki felróható egyéb okból nem jön létre. 

 

A szerződéskötéssel kapcsolatos részletes információkat a Pályázati Útmutató 9. pontja 

tartalmazza. 

 

15.  Támogatás elszámolása és ellenőrzése 

 

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt 

befejezését követő 30. nap (amely nem lehet későbbi, mint 2018. július 30.) 

 

A pályázati program alapján támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves 

szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, 

pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés és a Pályázati 

Útmutató 12. pontja tartalmazza. 

 

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási 

döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések 

megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére 

vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően van lehetőség.  

  

16.  További információk 
 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra 

rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem 

tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon 

meg egy módosított Pályázati Felhívás keretében. 

 

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá a pályázati adatlap együtt képezik a 

pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati 

Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.szgyf.gov.hu honlapokról. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító munkatársaitól kaphatnak az 

alábbi elérhetőségeken, valamint a kabpalyazat@szgyf.gov.hu email címen:  

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.szgyf.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.szgyf.gov.hu/
mailto:kabpalyazat@szgyf.gov.hu
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Név E-mail cím Telefon 

Kramarics Szandra kramarics.szandra@szgyf.gov.hu   70/642-4022 

Baranyai Petra baranyai.petra@szgyf.gov.hu  70/642-4022 

Huszty Zsuzsanna huszty.zsuzsanna@szgyf.gov.hu   70/505-6202 

Nagy Dóra nagy.dora2@szgyf.gov.hu   30/584-9048 

 

 

  

 

 

mailto:kramarics.szandra@szgyf.gov.hu
mailto:baranyai.petra@szgyf.gov.hu
mailto:huszty.zsuzsanna@szgyf.gov.hu
mailto:nagy.dora2@szgyf.gov.hu


„Életkrízisből kovácsolt esély” pályázat 
KOMPETENCIA TRÉNING 

2018. Február 20- március 13 

Dr. Hanusz Klára – B. Földi Katalin 



KOMPETENCIA TRÉNING A 
JAVÍTÓINTÉZETBEN 



A tréning célja 

A Javítóintézetben dolgozó tanárok és nevelők  
kompetenciájának  

fejlesztése,  
kommunikációs készségek fejlesztése,  

stressz helyzetek kezelése. 



A kompetencia fogalma 

Azon elvárható ismeretek, képességek, 
magatartási és viselkedési jegyek 
összessége,  

mely által a személy képes lesz egy adott 
feladat eredményes teljesítésére. 



A tréning keretei 

• A tréning beosztása és időtartama:  20 x 45 
perc, 4 alkalom 

     összesen: 4 alkalom  

     (alkalmanként 5 x 45 perc) 

• Találkozások időpontja: 

    február  20. február 27, március 6, március 13  

    13.00 – 17.00 –ig 

• Helyszín: EMMI Rákospalotai Javítóintézet 

 



A program szakmai tartalma 

 
• Első rész: Munkavégzés javítása érdekében  
• A résztvevők problémafelismerő és az azonosításhoz szükséges 

ismeretek, valamint a problémák és konfliktusok megoldásához és 
kezeléséhez alkalmazható módszerek elméleti és gyakorlati 
lehetőségeinek saját élményű elsajátítása.  

• Második rész : Személyes fejlesztés, önismereti képességek 
javítása érdekében: 

• Az intézetben dolgozók személyes képességének fejlesztése. A 
személyiségük, attitűdjük és készségeik (kapcsolatteremtő, 
empátiás, stressz kezelő) fejlesztése. A gyermekekkel való hatékony 
kapcsolat kiépítésének lehetősége, valamint az önismereti, önvédő 
(lelki) technikák megismerése és gyakorlása.  

 



A résztvevők visszajelzései 

Mit tanultam, mit vinnék magammal? 
 
• Az érzések, gondolatok különválasztására jobban odafigyeljek. 
• az egymásra figyelést, jókedvet 
• A személyes kapcsolatokat, és azokat az embereket, akiket itt 

valósan megismerhettem, úgy mint embert, s nemcsak kollégát 
• A legnehezebb helyzetet sem szabad feladni, közös célokat kell 

találni 
• Gondolatokat, érzelmeket 
• Szakirodalmi ajánlásokat 
• tapasztalatokat, hogy sokan ugyanabban a cipőben járnak mint én, 

vagyis ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek, mint én 
 



A résztvevők értékelése 

Kérdőíves értékelés eredménye: 
• A résztvevők a programról a munkahelyükön értesültek, s munkáltatói elvárás volt, 

hogy részt vegyenek a programon 
• A program helyszínét és a szervezést legtöbben megfelelőnek tartották, apróbb 

kifogások merültek csupán fel. 
• A csoportvezetéssel egy kivétellel, nagyon elégedettek voltak, maximális 

értékeléssel. 
• Az ismeretek hasznosságát egy résztvevő közepesnek, míg a többi résztvevő 

jelentősnek tartott. 
• Megkérdeztük, hogy mi volt számára a leghasznosabb, melyre a következő válaszok 

érkeztek: 
– a konkrét szituációk gyakorlása 
– a tudatosság erősítése, a problémamegoldó gondolkodás elősegítése, az érzelmek 

tudatosításának fontossága 
– a játékos hangulat 
– a szakai közös gondolkozás, az együttlét 
– érzések, gondolatok megfogalmazása, szétválasztás 
– a csoportmunka, az összhang, a humor 

 



A csoportvezető véleménye 

• A program résztvevői igen megterheltek és felelősségteljes munkát 
végeznek. Mindennapjaikban jelen van a váratlan helyzetek 
kezelése, kihívásoknak kell megfelelniük, 

•  Személyes példamutatásuk döntő, képességeik fejlesztése, 
támogatásuk ebben a munkakörben folyamatosan indokolt. 

• A tanfolyam során, ennek a feszültségnek a kezelése külön 
nehézséget okozott.  

• Jelentős támogatást adott, hogy a résztvevők munkaidőben 
vehettek részt a tréningen, ami sokat segített abban, hogy a kezdeti 
ellenállást csökkentsük.  

• Egyértelművé vált a folyamatos munka során, hogy a dolgozók 
keveset beszélnek egymással, hiányzik számukra egy másfajta 
együttlét, olyan, amelyet a tréning során megtapasztaltak. 

 



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Budapesti Javítóintézete 

 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.     e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu, 

 

 Központi telefon: (+36)(1) 388-7103      Titkárság / Fax:(+36)(1) 388-6540  

 

 

 

Meghívó  
 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait a KAB-ME-17-KMR-C-

25841 számú, 
 

"Életkrízisből kovácsolt esély" 
 

című projekt zárórendezvényére. 

 
Időpont: 2018. május 30-án 13.30 órakor  
 

Helyszín: EMMI Budapesti Javítóintézet, Díszterem (1032 Bp., Szőlő u. 60.) 
 

Program: 
 

13.30 Juhász Péter igazgató megnyitója – A szimbólikus jóvátétel 

lehetőségének szerepe a javítóintézeti munkában.  
 

13.45 "Életkrízisből kovácsolt esély" - A projekt trénereinek tapasztalatai  
 

14.45 A Budapesti Javítóintézet fiataljainak előadása (felkészítő tanár: 

Agócs Attiláné) 
 

15.15 Gyermekek a gyermekekért – A Heim Pál Gyermekkórház Madarász 

utcai Telephelyének munkatársa átveszi a javítóintézeti növendékek által 

készített ajándékokat 
 

15.45 Kávészünet - A fiatalok munkáiból rendezett kiállítás megtekintése 
 

16.10 Fakultatív beszélgetések a projekt megvalósítóival. 

 

Az Egészségporta Egyesület több pályázatban sikeresen működött együtt a 

Budapesti Javítóintézettel, illetve a Rákospalotai Javítóintézettel. 

Rendezvényünk célja a jó gyakorlatok szakmaközi megismertetése.  
 

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi 

szándékát 2018. május 26. napjáig jelezze a titkarsag@bpjavito.hu email címen 

vagy telefonon Gálicz Vivien titkárságvezetőnek. 

A résztvevőket kérjük, hogy személyi igazolványukat hozzák magukkal. 

 

Budapest, 2018. május 14. 

mailto:titkarsag@bpjavito.hu


EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Budapesti Javítóintézete 

 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.     e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu, 

 

 Központi telefon: (+36)(1) 388-7103      Titkárság / Fax:(+36)(1) 388-6540  

 

 

Meghívó  

 
Tisztelettel meghívjuk Önt és érdeklődő munkatársait az Egészségporta Egyesület, a 

Budapesti Javítóintézet és a Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon 

szervezésében, a 
 

Kötődéseink és kötéseink – a nehéz helyzetek mentalizálása 
 

címmel megrendezésre kerülő szakmai workshopra. 

 

Időpont: 2018. május 09-én 13 óra  

 

Helyszín: EMMI Budapesti Javítóintézet, Díszterem (1032 Bp., Szőlő u. 60.) 

 

Program: 

13.00 Megnyitó – Juhász Péter igazgató 

13.05 A Budapesti Javítintézet fiataljainak előadása (felkészítő tanár: Agócs Attiláné) 

13.30 A mentalizáció, mint alternatíva a személyiségzavarral küzdő fiatalok nevelésében 

15.00 Kávészünet, a fiatalok munkáiból rendezett kiállítás megtekintése  

15.30 Intézménylátogatás (fakultatív program) 

 

A rendezvény a KAB-ME-17-KMR-C-25841 számú "Életkrízisből kovácsolt esély" 

projekt része, célja a jó gyakorlatok szakmaközi megismertetése. 

 

Vendégelőadónk Kárpáti Tamás klinikai szakpszichológus, a Pécsi Addiktológiai és 

Mentalizációs Ambulancia szakmai vezetője, akinek nagy gyakorlati tapasztalata van 

személyiségzavaros drogfüggők rehabilitációjában. 
 

"A mentalizálás mindannyiunk közös képessége. Ennek köszönhetően tudunk eligazodni a társas 

világban, együttműködni másokkal és biztonságos kötődési kapcsolatokat kialakítani. Habár általános 
emberi képesség, mégis vannak eltérések abban, mennyire tudjuk alkalmazni kapcsolati helyzetekben. 

Egyesek mentalizálása gyakrabban omlik össze és nehezebben stabilizálódik. Ennek következménye 

számos súlyos tünetben jelentkezhet: önsértés, elmagányosodás, droghasználat, krónikus üresség 

érzése, állandósuló szorongások, agresszivitás vagy öngyilkosság. 
A mentalizáció alapú terápiát (MBT) kifejezetten súlyos személyiségzavarral (borderline, 

antiszociális) élő felnőttek és serdülők segítésére dolgozták ki, akik a fenti tünetek nagy részét gyakran 

megélik. A terápia fókuszában a mentalizálási képességének fejlesztése áll a segítői kapcsolat által. 
Az MBT módszertanát, gyakorló szociális munkások, pedagógusok, pszichológusok és 

pszichiáterek is elsajátíthatják és alkalmazhatják saját rendszerükbe illesztve.   

A workshop keretén belül az MBT főbb szemléleti és gyakorlati elemeivel szeretném 

megismertetni a résztvevőket." (Kárpáti Tamás) 

 

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy részvételi szándékát 

2018. május 5. napjáig jelezze a titkarsag@bpjavito.hu email címen vagy Gálicz Vivien 

titkárságvezetőnek az (1)-388-6540 telefonszámon. 

A résztvevőket kérjük, hogy a belépéshez hozzák magukkal személyi igazolványukat. 

 

mailto:titkarsag@bpjavito.hu


Gelb Beáta pszichológus, mestertanár 

Gergely Judit pszichológus 

Pénzes Marianna egészségfejlesztő tréner 

GYÓGYÍTÓ MESÉK 



 

 

Meseterápiás tréning 

 
Helyszínek: 

 

EMMI Budapesti Javítóintézete 

 

EMMI Rákospalotai Javítóintézete és  

Központi Speciális Gyermekotthona 

  

 

 



A MESE ….. 

„A mesék a hagyomány által megszentelt tudás hordozói, nemcsak vigaszt 

és bátorítást adnak, hanem arra is képesek, hogy bizonyos lelki és fizikai    

fájdalmat enyhítsenek. … történelmi gyökerekkel rendelkeznek, szerepük  

volt/van a közösségi értékrend, normarendszer átadásában.”  

(Boldizsár Ildikó: Meseterápia) 



Értékátadás 

Bölcsességek az élet fordulópontjain megélt kihívásokra, dilemmákra 

Tapasztalatok 

Férfi és női szerepek megismerése 

Önismeret, empátiás készségek fejlődése 

Konfliktuskezelési repertoár bővítése 

Más szempontok megtapasztalása 

Felkészülés a „kinti” életre 

 

ELŐZMÉNYEK/TAPASZTALATOK mind a két intézményben 

 Meseterápiás foglalkozások célja 



Gyakorlati megvalósulás 

Szőlő utca 
4x4 óra 

Strukturált tematikus felépítés 

Mese és hozzákapcsolódó témák 

Kreativitás, szerepjáték 

Fiúk 

 

Az égig érő fa,  

Lotilko szárnyai,  

A király nyulai 

Rákospalota 
3x5 óra 

Mese és kreatív foglalkozás, alkotás 

Lányok és kisgyermekes fiatal anyák 

Speciális helyzet: érzelmek, indulatok, 

 lelki állapot, krízis 

 

A brémai muzsikusok 

Holle anyó 

Az éhes sündisznó 

  

KAB-ME-17-KMR-C-25841  



Tapasztalatok 
ELFOGADÁS 

FÓKUSZÁLT FIGYELEM 

TÖBB SZEMPONT 

ÚJ MEGOLDÁSOK 

TAPASZTALATI TANULÁS – HELYZETEK, MEGOLDÁSOK KIPRÓBÁLÁSA, ÁTÉLÉSE 

SZEREPFELVÉTEL 

KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY, CSOPORTMUNKA, EGYÜTTMŰKÖDÉS 

NYITOTTSÁG 

ÉLETKÉSZSÉGEK FEJLŐDÉSE (kommunikáció, asszertivitás, konfliktuskezelés, pozitív 

visszajelzések, meghallgatás, empátia) 

 



KAB-ME-17-KMR-C-25841  



KAB-ME-17-KMR-C-25841  



KAB-ME-17-KMR-C-25841  



KAB-ME-17-KMR-C-25841  



Továbblépés 

„Nem tudod megváltoztatni, ami történt,  

nem tudod megváltoztatni, amit tettél, vagy amit tettek veled. 

De eldöntheted azt, hogyan élsz most. 

… dönthetsz úgy, hogy szabad leszel.” 
Edith Eva Eger: A döntés 

 

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, TÚL AZ ÓPERENCIÁN ………………………
……………………………….……………. ITT A VÉGE, FUSS EL VÉLE, BOLDOGAN 
ÉLTEK, MÍG MEG NEM HALTAK, S AKI NEM HISZI JÁRJON UTÁNA! 



Pályaorientációs tréning 

A Budapesti Javítóintézet 10 letartóztatásban lévő fiatalja vett részt a tréningen. 

A tréning célja: 

A szabadulás előtt álló fiatalok számára egyénre szabott pályaorientációs tréning a 

továbbtanulás alternatíváinak tudatosítására, illetve a legális munkaerőpiacra lépés segítésére. 

A résztvevők álláskeresési módszerekkel ismerkedtek meg, miközben fejlődtek szövegértési, 

írásbeli és kommunikációs kompetenciáik. Megismerkedtek a nagyon fontos kapcsolati háló 

fogalmával, szerepével.  Elsajátíthatták az önéletrajz és a motivációs levél írásának alapjait, 

képesekké váltak azokat önállóan – akár konkrét álláshoz kapcsolódóan – megfogalmazni. 

Megértették a külső megjelenés és a viselkedés fontosságát, miközben fejlődött ízlésük is.  

Az egyes témaköröknél alkalmazott feladatok gyakorlat orientáltak, tényleges élethelyzetekre 

és problémákra vonatkoztak.  
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 

ERASMUS+ Program1 keretében több kedvezményezett által megvalósítandó stratégiai 
partnerség projekt támogatására vonatkozóan 

 
SZERZŐDÉSSZÁM: 16/1/KA202/23043 

 
Egyrészről a  Tempus Közalapítvány 

Tempus Közalapítvány  Jogi formája: közalapítvány 
 Nyilvántartási szám: Főv. Bír. 12.Pk. 60 336/1996 
 Székhely: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. 
 Adószám: 18154180-2-42, 
 Az Európai Bizottság (a továbbiakban a „Bizottság”) megbízásából eljáró 

Tempus Közalapítványt (a továbbiakban a „Nemzeti Iroda” vagy „NI”), 
amelyet a jelen szerződés aláírása során Dr. Nemeslaki András, a 
Kuratórium elnöke képvisel, 

   
másrészről a(z) Magyar Pszichodráma Egyesület 

 Hivatalos jogi formája: Egyesület  

 Nyilvántartásba vételi szám: 1156 

 Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi utca 19. IV/1. 

 Adószám: 19021007-1-41 

 PIC kód: 919418963 

A számlavezető bank neve: OTP Bank Nyrt. 

A számlavezető bankfiók 
címe:  1055 Budapest, Nyugati tér 9. 

Számlatulajdonos neve: Magyar Pszichodráma Egyesület 
  

Nemzetközi bankszámlaszám (IBAN2): 

HU��-��������-��������-�������� 
 
a továbbiakban „Koordinátor”, amelynek képviseletében a jelen Szerződés aláírása során a 
következő képviselő jár el: Képviselő neve: Fedor Béla 

Beosztása: elnök 
valamint a II. Mellékletben felsorolt további Kedvezményezettek, akiket a Szerződés aláírása során 
a Koordinátor képvisel az V. sz. Mellékletben megtalálható megbízólevelek alapján.  
 
Ha eltérően nincs megjelölve, a Kedvezményezettre és a Kedvezményezettekre való hivatkozásba 

                                                 
1http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN 
2A nemzetközi bankszámlaszám (IBAN: International Bank Account Number) 28 karakterből álló számlaszám, melynek első két 
karaktere a bank országkódja (pl. Magyarország esetében: HU), ezt követi egy kétjegyű ellenőrző szám, majd a 3*8 karakterből álló 
pénzforgalmi jelzőszám. A nemzetközi bankszámlaszám a bankkivonaton megtalálható, illetve a számlavezető bank ad róla 
felvilágosítást. Pontos IBAN számlaszám hiányában 2007.01.01-től nem teljesíthető devizaátutalás. 
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bele kell érteni a Koordinátort is. 
 

 
 

MEGÁLLAPODTAK, 
 

az alábbi Különös Feltételek (a továbbiakban: Különös Feltételek), valamint az itt felsorolt 
Mellékletek kölcsönös elfogadásában: 
 
I. sz. melléklet:  Általános feltételek 
II. sz. Melléklet A benyújtott és elfogadott pályázat, a preventív monitoring jelentésben 

foglaltak, a projekt elfogadott tervezett költségvetése és a Kedvezményezett 
partnerek listája, a támogatott, speciális projekt elemek listája; 

III. sz. Melléklet Pénzügyi és szerződéses feltételek; 
IV. sz. Melléklet Alkalmazandó támogatási ráták 
V. sz. Melléklet A többi Kedvezményezett által a koordinátornak adott megbízólevelek; 
VI. sz. Melléklet A Koordinátor intézmény hivatalos képviselőjének közjegyző által kiállított, 

30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányának eredeti példánya, vagy a 
korábban közjegyző által kiállított aláírási címpéldánynak a hivatalos 
képviselő(k) aláírásával és intézményi pecséttel hitelesített, 30 napnál nem 
régebbi dátummal ellátott másolata. 

 
A Mellékletek jelen Támogatási szerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) szerves részét képezik. 
 
A Szerződés Különös feltételeiben megállapított rendelkezések a Mellékletekben megállapított 
rendelkezésekkel szemben elsőbbséget élveznek. 
Az I. sz. melléklet: Általános feltételekben megállapított feltételek a további mellékletekben 
megállapított rendelkezésekkel szemben elsőbbséget élveznek. 
A III. sz. melléklet: Pénzügyi és szerződéses feltételekben megállapított rendelkezések – az I. sz. 
melléklet kivételével – a további mellékletekben megállapított rendelkezésekkel szemben 
elsőbbséget élveznek. 
A II. sz. mellékletben a projekt elfogadott tervezett költségvetése rész a benyújtott és elfogadott 
pályázattal szemben elsőbbséget élvez. 
 
Felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy a szerződés mellékletei akkor is a jelen Támogatási 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a felekre kötelező érvényűek, ha azokat fizikai 
értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem csatolják. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

TARTALOMJEGYZÉK            3 

I.1 CIKK – A SZERZŐDÉS TÁRGYA          4 

I.2 CIKK – A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐTARTAMA4 

I.3 CIKK – A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA      4 

I.4 CIKK – BESZÁMOLÓK ÉS FOLYÓSÍTÁSI SZABÁLYOK       5 

I.5 CIKK - A KIFIZETÉSEKRE HASZNÁLT BANKSZÁMLA       8 

I.6 CIKK – ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS A FELEK KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI   8 

I.7 CIKK – A RÉSZTVEVŐK VÉDELME ÉS BIZTONSÁGA       9 

I.8 CIKK – AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL (IDEÉRTVE A SZELLEMI 

ALKOTÁSOKKAL ÉS IPARJOGVÉDELEMMEL) KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES 

RENDELKEZÉSEK             9 

I.9 CIKK – IT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA        10 

I.10 CIKK – KÖZREMŰKÖDŐKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK   10 

I.11 CIKK – A VISSZAFIZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGRE 

VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK        10 

I.12 CIKK – AZ UNIÓS TÁMOGATÁS LÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 

RENDELKEZÉSEK            10 

I.13 CIKK – A RÉSZTVEVŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (NEMZETKÖZI 

TANULÁSI/OKTATÁSI/KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN)     10 

I.14 CIKK – SZÜLŐI/GYÁMI BELEEGYEZÉS        11 

I.15 CIKK – MONITORINGRA ÉS ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 

RENDELKEZÉSEK            11 

I.16 CIKK – KEDVEZMÉNYEZETTEK, AMELYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK  11 

I.17 CIKK – A NEMZETI JOG SZERINTI ELŐÍRT EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK  12 

I.18 CIKK – AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKRE (I.SZ. MELLÉKLET) VONATKOZÓ 

KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK          12 
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I. RÉSZ – KÜLÖNÖS FELTÉTELEK 
 

I.1. CIKK – A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

  
I.1.1 A Nemzeti Iroda úgy határozott, hogy a jelen Szerződés Különös Feltételeiben és Általános 

Feltételeiben, valamint egyéb Mellékleteiben meghatározott feltételek szerint támogatást 
nyújt az Erasmus+ program 2. Pályázati kategória: Stratégiai partnerségek keretében 
elfogadott, és a II. sz. Mellékletben leírt Partnership to Enhance the Recurrent 

FORMation of Educators through the Reinforcement of  Sociodrama című projekt (a 
továbbiakban a „Projekt”) megvalósításához.  

 
I.1.2 A jelen Szerződés aláírásával a Kedvezményezettek elfogadják a támogatást, és vállalják, 

hogy a Projektet saját felelősségükre megvalósítják.  
 

I.1.3 A Kedvezményezett felsőoktatási intézmények betartják a Felsőoktatási Erasmus 
Chartájában (ECHE) foglalt vállalásokat. 

 
 

I.2. CIKK– A SZERZŐDÉS HATÁLYBA LÉPÉSE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 
IDŐTARTAMA 

 
I.2.1 A szerződés azon a napon lép hatályba, amelyen az utolsóként aláíró szerződő fél azt aláírja. 

Felek közös egyetértéssel megállapítják, hogy a Pályázati Felhívásban, továbbá a 
Kedvezményezettek pályázatában és mindezek mellékleteiben foglaltak a feleket a 
támogatási döntés Kedvezményezett általi kézhezvételének időpontjától kölcsönösen 
jogosítják és kötelezik, azonban a felek megállapodnak abban, hogy – a felek 
jogviszonyának, jogaik és kötelezettségeik egységes értelmezése érdekében – a jelen 
Szerződés I.2.2 pontjában foglalt időponttól a felek együttműködésére, jogaik gyakorlására 
és kötelezettségeik teljesítésére nézve a jelen Szerződésben foglaltakat kötelezően 
irányadónak fogadják el. 

 
I.2.2 A Projektet 2016. október 17. és 2018. január16. között kell megvalósítani. A Projekt 

futamideje 15 hónap. 
 
 

I.3 CIKK- A TÁMOGATÁS MAXIMÁLIS ÖSSZEGE ÉS FORMÁJA  

  
I.3.1 A támogatás maximális összege 94 370 euró. 
 
I.3.2 A támogatás egységköltség-hozzájárulás és ténylegesen felmerült elszámolható költségek 
megtérítése formájában nyújtható, az alábbi rendelkezésekkel összhangban: 

a)  a III. sz. mellékletben meghatározott elszámolható költségek; 
b)  a II. sz. mellékletben meghatározott költségvetés; 
c)  a III. sz. mellékletben meghatározott pénzügyi feltételek. 
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I.3.3 Költségvetési kategóriák közötti átcsoportosítások szerződésmódosítás nélkül 
 
A II.13 cikk rendelkezéseinek sérelme nélkül, és feltéve, hogy a Projektet a II. sz. Mellékletben 
ismertetetteknek megfelelően valósítják meg, a Kedvezményezettek – a következőkben 
meghatározott szabályok szerint – a különböző költségvetési kategóriák közti átcsoportosításokkal 
kiigazíthatják a II. sz. Mellékletben szereplő előzetes költségvetést anélkül, hogy ez a kiigazítás a 
II.13 cikk értelmében a Szerződés módosításának minősülne: 
 

a) A Kedvezményezettek a projektmenedzsmenthez és megvalósításhoz, a nemzetközi 
projekttalálkozókhoz, a szellemi termékekhez, a multiplikációs rendezvényekhez, a külföldi 
képzési/oktatási/tanulási tevékenységekhez, valamint a rendkívüli költségekhez nyújtott 
támogatási összegek maximum 20%-át jogosultak átcsoportosítani bármely más 
költségvetési kategória támogatására, kivéve a projektmenedzsment és megvalósítás, 
továbbá a rendkívüli költségek kategóriákba. 

 
b) A költségvetési átcsoportosítás a II. sz. Melléklet szerint az adott költségvetési kategóriára 

kiszabott támogatási összeget maximum 20%-kal növelheti. 
 

c) A Kedvezményezettek bármely költségvetési kategóriából jogosultak átcsoportosítani a 
speciális igényű résztvevők támogatására szánt kategóriába még akkor is, ha a II. sz. 
Melléklet szerint a speciális igényű résztvevőkre nincs elkülönített támogatás. Ilyen esetben 
a maximális 20%-os növekedésre vonatkozó szabály a speciális igények kategóriájára nem 
alkalmazandó. 

 
d) A jelen cikk a) bekezdésében foglaltak ellenére, a Kedvezményezettek - annak érdekében, 

hogy amennyiben releváns, a Nemzeti Iroda által az I.4.2 cikkben előírt pénzügyi garancia 
költségeinek legyen fedezete - a speciális igényű résztvevők támogatására elkülönített 
támogatási összegek kivételével bármely más célra elkülönített költségvetési kategóriából 
akkor is jogosultak átcsoportosítani a rendkívüli költségekre szánt költségvetési kategóriába, 
ha a II. sz. Mellékletben meghatározott rendkívüli költségekre nincs elkülönítve támogatás. 
Ilyen esetben a rendkívüli költségek kategóriára a maximális 20%-os növekedésre 
vonatkozó szabály nem alkalmazandó. 

 

I.4 CIKK – BESZÁMOLÓK ÉS FOLYÓSÍTÁSI SZABÁLYOK 

A beszámolókra és kifizetésekre az alábbi szabályok alkalmazandók: 
 
I.4.1 Kifizetések  
 
A Nemzeti Iroda az alábbi kifizetéseket teljesíti a Koordinátor felé: 

− első előfinanszírozási részlet; 
− 25 és 36 hónap közötti időtartamú projektek esetén második előfinanszírozási részlet az I.4.3 

cikk rendelkezései szerint; 
− Az I.4.4 cikk rendelkezései szerinti egyenlegrendező részlet. 

 
I.4.2 Előfinanszírozás  
 
Az előfinanszírozás célja a Kedvezményezettek részére megfelelő pénzügyi likviditás biztosítása a 
Projekt megvalósításához. Az előfinanszírozott összeg a támogatás egyenlegének kifizetéséig a 
Nemzeti Iroda tulajdona marad. 



Tempus Közalapítvány Szerződésszám: 16/1/KA202/23043 
  

6 
 

 
A Nemzeti Iroda a Szerződés hatályba lépésének napját követő 30 napon belül kifizeti a 
Koordinátornak az I.3.1 pontban meghatározott maximális összegű támogatás 80%-ának megfelelő, 
75 496 euró összegű első előfinanszírozási részletet. 
 
 
I.4.3 Előrehaladási jelentés, időközi beszámoló és további előfinanszírozás fizetése  
 
2017. május 16. napjáig a Koordinátor a Projekt I.2.2 cikkben meghatározott kezdő időpontjától a 
2017. március 17-ig eltelt időszakot átfogó előrehaladási jelentést készít a Projekt 
megvalósításáról.  
 
 

I.4.4 Záróbeszámoló és a támogatás egyenlegének rendezése 
 
A Projekt I.2.2 cikkben meghatározott záró időpontját követő 60 napon belül a Koordinátor a 
Mobility Tool+ felületen elkészíti a Projekt teljesítéséről szóló záróbeszámolót, valamint a Projekt 
eredményeit az I.9.2 cikkben meghatározottaknak megfelelően feltölti az Erasmus+ Disszeminációs 
Platformfelületre. Ez a beszámoló kötelezően tartalmazza mindazon információt, amely, 
összhangban a III. számú Melléklettel, bizonyítja az igényelt egységköltség-alapú támogatások 
felhasználásának jogszerűségét, valamint a ténylegesen felmerült költségeket a tényleges 
költségalapú igényelt támogatás esetén.  
 
A záróbeszámolót a Koordinátornak a támogatás egyenlegének rendezésére vonatkozó kérelmének 
kell tekinteni. 
 
A Koordinátor köteles igazolni a záróbeszámolóban szolgáltatott információk teljességét, 
megbízhatóságát és valódiságát. Ugyancsak köteles bizonyítani, hogy a felmerült költségek 
megfelelnek a jelen Szerződésben meghatározottaknak, továbbá a kifizetés iránti kérelmet 
megfelelő iratokkal kell alátámasztani, amelyek a II.27 cikk szerinti ellenőrzések és auditok során 
bemutathatók.  
 
I.4.5 A támogatás egyenlegének kifizetése 
 
A támogatás fennmaradó részének kifizetése a Projekt megvalósítása érdekében a 
Kedvezményezetteknél felmerült elszámolható költségek megtérítését, illetve fedezését szolgálja. 
 
A Nemzeti Iroda a támogatás egyenlegeként kifizetendő összeget a már kifizetett teljes 
előfinanszírozási összeget a II.25 cikk szerint meghatározott végleges támogatási összegből kivonva 
határozza meg. 
 
Ha a korábbi kifizetések teljes összege meghaladja a II.25 cikk szerint meghatározott támogatás 
teljes összegét, az egyenleg rendezése a II.26 cikk szerinti visszafizetés formájában történik meg. 
 
Ha a korábbi kifizetések teljes összege kevesebb, mint a II.25 cikk szerint meghatározott támogatás 
teljes összege, az I.4.4 cikkben hivatkozott dokumentumok kézhezvételét követően (kivéve, ha a 
II.24.1. vagy II.24.2 cikkek érvényesek) a Nemzeti Iroda a támogatás egyenlegének összegét 60 
napon belül kifizeti a Koordinátor részére. 
 
A kifizetés csak a kifizetési igény és a kísérő dokumentumok elfogadását követően történhet meg.  
A záróbeszámoló elfogadása nem jelenti az abban foglalt tartalom szabályszerűségének vagy 
valódiságának, teljességének és helyességének elismerését. 
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A támogatás egyenlegeként kifizetendő összeget a Nemzeti Iroda a Kedvezményezett beleegyezése 
nélkül is csökkentheti, akár a maximális támogatási összeg mértékéig is, a Kedvezményezett 
bármely egyéb, a Nemzeti Iroda felé fennálló tartozása kiegyenlítésének céljából, maximum az 
adott Kedvezményezettnek szóló, II. sz. Mellékletben szereplő támogatási összeg mértékéig. 
 
 
I.4.6 Értesítés az esedékes összegekről 
 
A Nemzeti Iroda hivatalos értesítést küld a Koordinátornak, amelyben 
a) tájékoztatást ad az esedékes összegekről; 
b) jelzi, hogy előfinanszírozási összeg kifizetésére vagy az egyenleg kifizetésére kerül-e sor. 
 
Az egyenleg kifizetése esetén a Nemzeti Iroda a II.25 cikk szerint megállapított végleges támogatási 
összegről is tájékoztatja a Koordinátort. 
 
I.4.7 Kifizetések a Nemzeti Irodától a Koordinátornak 
 
A Koordinátornak a Nemzeti Iroda fizeti ki a támogatást. 
A támogatás Koordinátornak történő átutalásával a Nemzeti Iroda kifizetési kötelezettsége 
megszűnik. 
 
I.4.8 Kifizetések a Koordinátortól a többi kedvezményezettnek 
 
A Koordinátor a többi Kedvezményezettnek banki átutalás útján teljesíti kifizetéseit, és a II.27. cikk 
szerinti vizsgálatokra és ellenőrzésekre tekintettel megőrzi az egyes Kedvezményezetteknek 
teljesített kifizetésekről szóló megfelelő bizonylatokat. 
 
I.4.9 A kifizetések iránti kérelmek és beszámolók nyelve  
 
A Koordinátor a kifizetések iránti kérelmeit és beszámolóit a projekt munkanyelvén vagy magyar 
nyelven nyújtja be.  
 
I.4.10 A más pénznemben felmerült költségek átváltása euróra 

 
A kifizetések iránti kérelmek összegét euróban kell kifejezni. 
 
Ha a Kedvezményezett általános banki követeléseit euróban tartja, a más pénznemben felmerült 
költségeit az általános számviteli gyakorlata szerint átszámítja. 
 
A II.17.6 cikkben foglaltaktól eltérően, a más devizában felmerülő költségeket a 
Kedvezményezettek az Európai Bizottság által abban a hónapban meghatározott és honlapján 
közzétett 3  havi árfolyamon számítják át, amelyen a Koordinátor bankszámláján az első 
előfinanszírozási összeget jóváírták. Ha az I.4.2. cikk második vagy további előfinanszírozási 
kifizetéseket ír elő, ezt az árfolyamot kell alkalmazni minden olyan költségre, amely az adott 
előfinanszírozási részlet jóváírásának napjától a következő előfinanszírozási részlet kifizetéséig 
merül fel. 
 
 
 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 
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I.4.11 A kifizetés pénzneme 
 
A Nemzeti Iroda a kifizetéseket euróban teljesíti. 
 
I.4.12 A kifizetések dátuma 
 
A Nemzeti Iroda által teljesített kifizetések teljesítési időpontja a Nemzeti Iroda számlája 
megterhelésének időpontja, hacsak a nemzeti jog másként nem rendelkezik. 
 
I.4.13 A kifizetések átutalásának költségei 
 
A kifizetések átutalási költségének viselése a következőképpen oszlik meg: 

a) a Nemzeti Iroda bankja által felszámított átutalási költségeket a Nemzeti Iroda viseli; 
b) a Kedvezményezett bankja által felszámított átutalási költségeket a Kedvezményezett viseli; 
c) a felek egyike által okozott megismételt átutalás összes költségét az a fél viseli, amely az 
átutalás megismétlését előidézte. 

 
I.4.14 Késedelmi kamat 
 
Amennyiben a kifizetést a Nemzeti Iroda az előírt határidőre nem teljesíti, a Kedvezményezettek az 
esedékes összegre felszámított késedelmi kamatra válnak jogosulttá. A fizetendő kamat mértékére a 
Szerződésre alkalmazandó nemzeti jog, vagy a Nemzeti Iroda szabályai irányadók.  
Ilyen rendelkezések hiányában a fizetendő kamatok mértékét az Európai Központi Bank által 
euróban végzett irányadó refinanszírozási műveleteknél alkalmazott kamatlábhoz képest három és 
fél ponttal emelt kamatlábon (a továbbiakban: a referencia-kamatláb) kell meghatározni. A 
referencia-kamatláb az Európai Unió Hivatalos Lapjának C. sorozatában közzétettek szerint annak a 
hónapnak az első napján érvényes referencia-kamatláb, amelyben a kifizetési időszak lejár. 
Nem tekinthető késedelmes kifizetésnek a kifizetési határidők felfüggesztése a II.24.2. pontnak 
megfelelően, illetve a kifizetés Nemzeti Iroda általi felfüggesztése a II.24.1. pontnak megfelelően. 
 
A késedelmi kamat az I.4.12. pontban meghatározottak szerint a kifizetés esedékességének napját 
követő naptól a tényleges kifizetés napjáig (azt a napot is beleértve) számított időszakra fizetendő.  
A II. 25. cikk szerinti támogatással kapcsolatos végső támogatás kiszámításánál a Nemzeti Iroda 
nem vesz figyelembe késedelmi kamatot. 
A fentiektől eltérően, amennyiben a kiszámított kamat nem haladja meg a 200 eurót, azt a 
Koordinátor által a késedelmes kifizetés beérkezésétől számított két hónapon belül megküldött erre 
vonatkozó kérelem esetén kell megfizetni. 
 

I.5 CIKK – A KIFIZETÉSEKRE HASZNÁLT BANKSZÁMLA 

 
Valamennyi kifizetést a Koordinátor jelen Szerződés első oldalán megjelölt bankszámlájára kell 
teljesíteni. 
 

I.6 CIKK – ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS A FELEK KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI  

 
I.6.1 Adatkezelő 

A II.7 cikk szerint adatkezelőként eljáró személy: Tempus Közalapítvány 
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I.6.2 A Nemzeti Iroda elérhetőségei 
 
A Nemzeti Irodának címzett bármely üzenetet, értesítést a Koordinátor az alábbi címre küldi: 

 

Tempus Közalapítvány 
1438 Budapest 70., Pf. 508. (Magyarország) 
E-mail cím: info@tpf.hu 
 

I.6.3 A Kedvezményezettek elérhetőségei 
 
A Nemzeti Iroda a Kedvezményezetteknek címzett értesítéseket, üzeneteket a Koordinátor 
következő címére küldi: 
 

A Koordinátor kapcsolattartójának teljes neve: Horváth Katalin 
Beosztása: koordinátor  
Intézmény neve: Magyar Pszichodráma Egyesület 
Levelezési címe: 1380. Budapest, Pf.: 1215 
E-mail cím: sociodramanetwork@gmail.com 

 
 
A Koordinátor csak a II. 13. cikk rendelkezései szerint eljárva változtatható meg. 
 
 

I.7 CIKK – A RÉSZTVEVŐK VÉDELME ÉS BIZTONSÁGA 

 
A Kedvezményezetteknek meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket a Projektben résztvevők 
biztonsága és védelme érdekében.  
 
A Kedvezményezettek biztosítják, hogy a külföldi mobilitási tevékenységben részt vevő személyek 
biztosítással rendelkezzenek. 
 

 

I.8 CIKK – AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSÁVAL (IDEÉRTVE A SZELLEMI 
ALKOTÁSOKKAL ÉS IPARJOGVÉDELEMMEL) KAPCSOLATOS KÜLÖNLEGES 
RENDELKEZÉSEK   

 
A II.9.3 cikk rendelkezéseiben foglaltakon túl, ha a Kedvezményezettek a Projekt során oktatási 
anyagokat készítenek, ezeket az interneten ingyenesen, nyílt licenc alatti felhasználási engedéllyel  
kell elérhetővé tenniük.4. 
 
 
 
 

                                                 
4 Nyílt licenc – az a mód, ahogy egy termék jogainak tulajdonosa mások számára engedélyt ad a termék felhasználására. Az 

engedély a termékekre egyenként vonatkozik. Az engedélyek mértékétől és a kiszabott korlátozásoktól függően számos nyílt 
felhasználást biztosító engedély létezik, és a Kedvezményezett szabadon választhatja meg, hogy termékével kapcsolatban 
milyen engedélyt alkalmaz. Minden egyes előállított termékre nyílt engedélyt kell adni. A nyílt felhasználási engedély nem 
jelenti a szerzői jogok vagy szellemi alkotáshoz fűződő jogok átruházását.  
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I.9 CIKK – IT ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 

I.9.1 A Mobility Tool+ adatbázis 
 
A Koordinátor intézmény köteles az internet alapú Mobility Tool+ adatbázist használni, és abban 
rögzíteni a Projekt keretében megvalósított tevékenységekkel kapcsolatos minden információt,  illetve 
az adatbázison keresztül elkészíteni és benyújtani az előrehaladási jelentést, az időközi beszámolót 
(ha ezek már elérhetőek a Mobility Tool+ felületen és az I.4.3 pontban meghatározottak ), valamint a 
záróbeszámolót. 
 
I.9.2 ERASMUS+ DISSZEMINÁCIÓS PLATFORM  
 
A Koordinátor a Projekttel kapcsolatos eredményeket a http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/projects/ weboldalon található Erasmus+ Disszeminációs Platform felületre tölti fel a felületen 
található útmutató előírásaival összhangban.  
 
A záróbeszámoló elfogadásának feltétele, hogy a Kedvezményezett a Projekt termékeket feltöltse az 
Erasmus+ Project Results felületre legkésőbb a záróbeszámoló benyújtásának időpontjáig. 
 
 

I.10 CIKK – KÖZREMŰKÖDŐKRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK  

A II.11 cikkben foglalt rendelkezésektől eltérően, a Kedvezményezettek a Szellemi termékek 
költségvetési kategóriájából finanszírozott tevékenységek megvalósításával alvállalkozót nem 
bízhatnak meg.  
 
Az általánostól eltérően, a II.11.1 cikk (c) és (d) pontjaiban foglalt rendelkezések nem 
alkalmazandók - a rendkívüli költségeket kivéve - egyik költségvetési kategóriában sem. 
 

I.11 CIKK – A VISSZAFIZETÉSEKKEL KAPCSOLATOS PÉNZÜGYI FELELŐSSÉGRE 
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK  

 
Az egyes Kedvezményezettek pénzügyi felelőssége – a Koordinátor kivételével – az adott 
Kedvezményezett által kapott összeg erejéig áll fenn. 

I.12 CIKK – AZ UNIÓS TÁMOGATÁS LÁTHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 
RENDELKEZÉSEK 

 
A II.8. cikk sérelme nélkül a Kedvezményezettek kötelesek minden a Projekt megvalósításával 
kapcsolatos kommunikációs és promóciós csatornán jelezni, hogy Erasmus+ program pénzügyi 
támogatásával megvalósult Projektről van szó. A Kedvezményezetteknek és további feleknek szóló 
útmutató a http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en weboldalon érhető el. 
 
 

I.13 CIKK – A RÉSZTVEVŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS (NEMZETKÖZI 
TANULÁSI/OKTATÁSI/KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEK ESETÉN) 

 
Ha a Projekt megvalósítása megkívánja a résztvevők támogatását, az I. sz. Mellékletben és a VI. sz. 
Mellékletben (amennyiben alkalmazható) előírtak szerint a Kedvezményezettek támogatást 



Tempus Közalapítvány Szerződésszám: 16/1/KA202/23043 
  

11 
 

nyújtanak, legalább a következő feltételeket meghatározva:  
 

(a) a maximálisan nyújtható pénzügyi támogatási összeget, amely nem lehet több 
résztvevőnként 60 000 eurónál; 

(b) a pontos támogatási összeg nyújtásának feltételeit;  
(c) a résztvevők azon tevékenységeit, amelyekre egy előre meghatározott lista szerint 

támogatás nyújtható;  
(d) a támogatható személyek vagy azok csoportjainak meghatározását; 
(e) a támogatás nyújtásának feltételeit. 

 
A Kedvezményezettek 

− vagy átutalják az utazásra/megélhetésre/nyelvi felkészítésre megítélt támogatást teljes 
egészében a nemzetközi tanulási/oktatási/képzési tevékenységek résztvevőinek a IV. sz. 
Mellékletben meghatározott egységköltség-hozzájárulás mértékeket alkalmazva; 

− vagy szolgáltatást nyújtanak az utazás, megélhetési támogatás és nyelvi felkészítési 
támogatás költségvetési kategóriákban a nemzetközi tanulási, oktatási és képzési 
tevékenységek résztvevőinek. Ez esetben a Kedvezményezettek kötelesek gondoskodni 
arról, hogy az utazási, megélhetési és nyelvi támogatás színvonala megfeleljen az irányadó 
minőségi és biztonsági előírásoknak. 

 
A Kedvezményezettek az előző bekezdésben meghatározott két lehetőséget kombinálhatják, ha a 
tisztességes és egyenlő elbánás követelménye így is biztosított valamennyi résztvevő számára. Ez 
esetben az adott opciónak megfelelő feltételeket kell az abban foglalt költségvetési kategóriákra 
vonatkozóan alkalmazni.  
 

I.14 CIKK – SZÜLŐI/GYÁMI BELEEGYEZÉS 

 
A Kedvezményezett bármely mobilitási tevékenység esetén a kiskorú résztvevők bevonását 
megelőzően köteles beszerezni szülői/gyámi beleegyező nyilatkozatot.  
 

I.15 CIKK – MONITORINGRA ÉS ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ 
RENDELKEZÉSEK 

Felsőoktatási Erasmus Chartával (ECHE) rendelkező Kedvezményezettek esetén a Nemzeti Iroda és 
az Európai Bizottság ellenőrzi a Chartában foglalt tevékenységek megfelelő megvalósítását. 
 
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat tár fel, a Kedvezményezett, a Nemzeti Iroda vagy a 
Bizottság által megadott határidőn belül, akciótervet köteles kidolgozni, és az abban foglaltakat 
végrehajtani. Ha a Kedvezményezett nem tudja megfelelően és határidőn belül a hiányosságokat 
orvosolni, a Nemzeti Iroda jogosult a Bizottságnak javasolni, hogy függessze fel, vagy vonja vissza 
az ECHE-t, az abban foglalt előírások szerint. 
 

I.16 CIKK – KEDVEZMÉNYEZETTEK, AMELYEK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK5 

A Nemzeti Iroda egyeztet az Európai Bizottsággal arról, hogy milyen megállapodások vannak 

                                                 
5 Nemzetközi szervezetek a kormányközi megállapodásokkal létrehozott nemzetközi közjogi szervezetek és az ilyen 
szervezetek által létrehozott szakosított intézmények; vagy azon non-profit szervezetek, melyek a Bizottság döntése 
alapján váltak nemzetközi szervezetté. 
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érvényben a különböző típusú nemzetközi szervezetek esetében az uniós finanszírozásra 
vonatkozóan. 
 

I.17 CIKK – A NEMZETI JOG SZERINT ELŐÍRT EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ ELŐÍRÁSOK 

 

Nemzeti Iroda és Kedvezményezett előtt ismert, a jelen Támogatási Szerződés megkötésének 
időpontjában hatályos Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú 
Melléklete 4.7/c) pontjában foglalt rendelkezés, melynek alapján - az abban foglalt feltételek 
mindegyikének teljesülése esetén - az európai uniós és hazai költségvetési forrásból finanszírozott 
nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és kulturális mobilitási programok keretében 
belföldi és külföldi magánszemélyek részére folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott 
kedvezmény adómentesnek minősül. 
 

I.18 CIKK - AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEKRE (I.SZ. MELLÉKLET) VONATKOZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 

 
1.  Jelen szerződés keretében, az Általános Feltételek alkalmazásakor a „Bizottság” mint „Nemzeti 

Iroda”, a „tevékenység” mint „projekt”, továbbá az „egységköltség” mint „egységköltség-

hozzájárulás” értelmezendő, kivéve, ha a szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

 

Jelen szerződés keretében, az Általános Feltételek alkalmazásakor a „pénzügyi kimutatás” mint 

„a beszámoló pénzügyi része” értelmezendő, kivéve, ha a szerződés ettől eltérően rendelkezik. 

A következő cikkekben „a Bizottságra” való hivatkozás mint „a Nemzeti Irodára és a Bizottságra” 

való hivatkozásként értelmezendő: II.4.1, II.8.2, II.20.3, II.27.1, II.27.3, II.27.4 első bekezdése, 

II.27.8. első bekezdése, II.27.9 első bekezdése. 

 

A II.12 cikkben a „pénzügyi támogatás” mint „támogatás”, illetve a „harmadik személy” mint 

„résztvevő” értelmezendő. 

2.  Az Általános feltételek következő cikkei a jelen szerződés keretében nem alkalmazandók:  

II.2.2 (b) (ii), II.12.2, II.17.3.1 (j), II.18.3, II.19.2, II.19.3,  II.21, II.27.7.  

A jelen szerződés keretében az Általános Feltételekben szereplő alábbi kifejezések nem 

alkalmazandók: „kapcsolt vállalkozások”, „közbenső kifizetés”, „átalány”, „egyösszegű átalány”. 

 

3.  A II.7.1 cikk az alábbiak szerint olvasandó:  

II.7.1. A személyes adatok Nemzeti Iroda és Bizottság általi kezelése 

A szerződésben szereplő személyes adatok Nemzeti Iroda által történő kezelését a tagállami 

adatvédelmi jogszabályok szerint kell elvégezni.  

 

A Bizottság által kezelt IT eszközökön tárolt személyes adatok Nemzeti Iroda általi kezelését a 

45/2001/EK rendelet6 szerint kell elvégezni. 

                                                 
6 Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi 

intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok 
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Az adatok kezelését az I.6.1. cikkben azonosított adatkezelő kizárólag a megállapodás végrehajtása, 

bonyolítása és nyomon követése vagy az Unió pénzügyi érdekeinek védelme céljából végzi, 

ideértve az ellenőrzéseket, pénzügyi vizsgálatokat és vizsgálatokat a II.27. cikknek megfelelően, a 

tagállami szabályozás által vizsgálatra és ellenőrzésre felhatalmazott szervek jogszabályban 

meghatározott, a jelen szerződésre alkalmazható, az adatok részükre történő továbbítására 

vonatkozó jogosítványainak sérelme nélkül. 

 

A Kedvezményezettek jogosultak saját személyes adataikhoz hozzáférni és azokat helyesbíteni.  

Ennek érdekében a személyes adatai kezelésére vonatkozó kéréseket az I.6.1. cikkben 

azonosított adatkezelő részére kell elküldenie. 

A jelen szerződésben szereplő bármely személyes adatot a Bizottságnak a 45/2001/EK rendelet 

szerint kell kezelnie. 

 

A Kedvezményezettek bármikor panasszal élhetnek az európai adatvédelmi biztosnál. 

 

4.  A II.9.3 cikk címe és az első bekezdés (a) pontja az alábbiak szerint olvasandó: 

II.9.3. A Nemzeti Irodának és az Uniónak az eredmények és az előzetesen meglévő jogok 

felhasználására vonatkozó jogai 

A Kedvezményezettek a projekt eredményeinek felhasználására vonatkozó alábbi jogokat 

biztosítják a Nemzeti Iroda és az Unió számára: 

a) saját céljaira történő felhasználás és különösen rendelkezésre bocsátás a Nemzeti Irodánál és a 

Bizottságnál, más uniós intézményeknél, irodáknál és szerveknél, valamint tagállami intézményeknél 

dolgozó személyek számára, továbbá másolás, többszörözés egészben vagy részben és korlátlan 

számú másolatban; 

Ezen cikk további részében az „Unió” kifejezés „Nemzeti Iroda és/vagy Unió” kifejezésként értendő. 

 

5. A II.10.1 cikk második bekezdése az alábbiak szerint olvasandó: 

A Kedvezményezettek kötelesek biztosítani, hogy a Nemzeti Iroda, Bizottság, az Európai 

Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a Kedvezményezettek 

alvállalkozóival szemben is gyakorolni tudják a II.27. cikkben megállapított jogait. 

 

6. A II.17.3.1. cikk az alábbi új ponttal (j) egészül ki: 

„(j) ha a koordinátoron kívüli összes többi kedvezményezet panasszal él, hogy a koordinátor nem a II. 

mellékletben meghatározottak szerint valósítja meg a projektet, vagy nem tesz eleget a Szerződésben 

lefektetett más lényeges kötelezettségének. 

 

7. A II.18 cikk az alábbiak szerint olvasandó: 

II.18.1. A megállapodásra a magyar jog alkalmazandó. 

II.18.2. A nemzeti szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékes a 

                                                                                                                                                                  
szabad áramlásáról. 
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Nemzeti Iroda és valamely kedvezményezett között a megállapodás értelmezését, alkalmazását 

vagy érvényességét illetően felmerült jogviták rendezésére, amennyiben a jogvita békés úton 

nem rendezhető. 

 

 

8. A II.19.1 cikk az alábbiak szerint olvasandó 

A költségek elszámolhatóságának feltételei a III. számú melléklet I.1 és II.1 pontjaiban kerültek 

meghatározásra. 

 

9. A II.20.1 cikk az alábbiak szerint olvasandó: 

A költségek és hozzájárulások elszámolásának feltételei a III. számú melléklet I.2 és II.2 

cikkeiben kerültek meghatározásra. 

 

10. A II.20.2 cikk az alábbiak szerint olvasandó: 

Az elszámolt költségeket igazoló nyilvántartásokra és más dokumentumokra vonatkozó 

feltételek a III. számú melléklet I.2 és II.2 cikkeiben kerültek meghatározásra. 

 

11.  A II.22 cikk első bekezdése az alábbiak szerint olvasandó: 

A Kedvezményezettek a különböző költségkategóriák között végrehajtott átcsoportosítások révén 

kiigazíthatják a II. számú mellékletben foglalt előzetes költségvetést, amennyiben a projektet a II. 

számú mellékletben ismertetettek szerint hajtják végre. Ehhez a kiigazításhoz nincs szükség a 

megállapodás II.13. cikk szerinti módosítására, amennyiben az I.3.3 cikk szerinti feltételek 

teljesülnek. 

 

12. A II.23(b) cikk az alábbiak szerint olvasandó: 

(b) a Nemzeti Iroda által küldött írásbeli figyelmeztetést követő 30 napon belül sem nyújtja be a 

kérelmet. 

 

13. A II.24.1.3 cikk első bekezdése az alábbiak szerint olvasandó: 

A kifizetések felfüggesztésének időszaka alatt a Koordinátor nem nyújthatja be az I.4.3. és I.4.4. 

cikkben említett kifizetési kérelmeket és igazoló dokumentumokat. 

 

14. A II.25.1 cikk az alábbiak szerint olvasandó: 

II.25.1. 1. lépés – A visszatérítési arány alkalmazása az elszámolható költségek 

meghatározására, és az egységköltség-hozzájárulások hozzáadása 

Ez a lépés a következőképpen alkalmazandó: 

a. Ha az I.3.2.(a) pontban foglaltak szerint a vissza nem térítendő támogatást az elszámolható 

költségek visszatérítésének formájában nyújtják, a III. számú melléklet II.2 cikkében 

meghatározott visszatérítési ráta alkalmazandó a projektnek a Nemzeti Iroda által a 

megfelelő költségkategóriákra, Kedvezményezettekre vonatkozóan jóváhagyott 

elszámolható költségeikre. 
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(b) Ha az I.3.2.(b) pontjában foglaltak szerint a vissza nem térítendő támogatást egységköltség-

hozzájárulás formájában nyújtják, a IV. számú mellékletben meghatározott egységköltség-

hozzájárulást meg kell szorozni a Nemzeti Iroda által a Kedvezményezettekre vonatkozóan 

jóváhagyott tényleges egységszámmal. 

Amennyiben az I.3.2. cikkben többféle támogatástípus is szerepel, a kapott összegeket össze kell 

adni. 

 

15. A II.25.4 cikk második bekezdése az alábbiak szerint olvasandó: 

A III. számú melléklet IV. fejezetében foglaltak szerint kell meghatározni a vissza nem térítendő 

támogatás csökkentett összegét, amely a projekt szabálytalan végrehajtásának vagy a 

kötelezettségszegés súlyosságának arányában került megállapításra. 

 

16. A II.26.3 cikk harmadik bekezdését az alábbiak szerint értelmezni: 

Amennyiben a visszafizetést a visszafizetési felszólításban rögzített időpontig nem teljesítik, a 

Nemzeti Iroda az esedékes összeget az alábbiak szerint fizetteti vissza: 

(a) a Nemzeti Iroda által a Kedvezményezett számára esedékes bármely kifizetés ellenében való 

beszámítás útján, a Kedvezményezett előzetes hozzájárulása nélkül (a továbbiakban: beszámítás). 

Kivételes esetekben, az Unió pénzügyi érdekei védelmének biztosítása érdekében a Nemzeti 

Iroda beszámítás útján a határidő lejárta előtt is visszafizettetheti az összeget. 

A II.18.2 cikkel összhangban a beszámítás ellen eljárás indítható a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság előtt; 

(b) lehívja a pénzügyi garanciát az I.4.2. cikknek megfelelő kikötés esetén (a továbbiakban: a 

pénzügyi garancia lehívása); 

(c) érvényesíti a kedvezményezettek egyetemleges felelősségét az egyes kedvezményezettekre 

vonatkozóan az előzetes költségvetésben megjelölt maximális uniós hozzájárulás mértékéig (a 

legutóbb módosított II. melléklet); 

(d) a II.18.2 cikk, illetve a Különös Feltételek szerinti jogi lépéseket megteszi; 

 

17. A II.27.2 cikk harmadik bekezdését az alábbiak szerint kell értelmezni: 

Az első és a második albekezdésben rögzített időszakok meghosszabbodnak, amennyiben a 

nemzeti szabályozás hosszabb határidőt követel meg, vagy ha a vissza nem térítendő támogatást 

illetően pénzügyi vizsgálat, fellebbezés, peres eljárás vagy igényrendezés van folyamatban, 

ideértve a II.27.7. cikkben említett eseteket is. Ilyen esetekben a Kedvezményezettek a pénzügyi 

vizsgálat, fellebbezés, peres eljárás vagy igényrendezés lezárultáig kötelesek megőrizni a 

dokumentumokat. 

 

18. A II.27.3 cikket az alábbiak szerint kell értelmezni: 

Amennyiben az ellenőrzést, pénzügyi vizsgálatot vagy értékelést az egyenlegkifizetést 

megelőzően indítják el, a Koordinátor köteles rendelkezésre bocsátani minden, a Nemzeti Iroda 

vagy a Bizottság, illetve a Bizottság által felhatalmazott bármely más külső szerv által kért 

információt, ideértve az elektronikus formátumú információkat is. Adott esetben a Bizottság 
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közvetlenül a kedvezményezettől is kérhet ilyen információkat. 

 

Amennyiben az ellenőrzést vagy pénzügyi vizsgálatot az egyenlegkifizetést követően indítják, az 

előző albekezdésben említett információkat az érintett kedvezményezettnek kell rendelkezésre 

bocsátania. 

 

Amennyiben az érintett Kedvezményezett nem teljesíti az első és a második albekezdésben 

foglalt kötelezettségeket, a Nemzeti Iroda: 

(a) el nem számolhatónak tekinthet minden olyan költséget, amely a Kedvezményezett által 

szolgáltatott információk alapján nincs kellően indokolva; 

(b) jogosulatlannak tekinthet minden olyan egységköltség-, egyösszegű átalány- vagy átalány-

hozzájárulást, amely a Kedvezményezett által szolgáltatott információk alapján nem 

megfelelően indokolt. 

 
 

A szerződés három eredeti példányban, magyar nyelven készült, melyből 1 példány a 
Koordinátort, 2 példány pedig a Nemzeti Irodát illeti meg. 

 
 
ALÁÍRÁSOK 
  
a Koordinátor képviseletében    a Nemzeti Iroda képviseletében 
Fedor Béla, elnök     Dr. Nemeslaki András, elnök  

[aláírás] [Dr. Nemeslaki András, elnök ] 
Kelt, [helység], [év,hó,nap] Kelt, [helység], [év,hó,nap] 

----------------------------------------------------
 



 

 

 

 

a Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

támogatásával megvalósított

"Bűntudattól az öntudatig" 

című pályázati projekt

 
A rendezvény időpontja:     2016. április 27

A rendezvény helyszíne: 
                                          

 

0930 – 1000  Regisztráció 
 
1000 – 1005  Köszöntő - Juhász Péter igazgató
 
1005 – 1020   Tájékoztatás a
 
1020 – 1100  A fiatalok zenés színpadi művének bemutatása

1100  – 1120  A fiatalok által készített ajándéktárgyak átadása

1120 – 1150  Vendéglátás –

1150 – 1220  A fiatalkorúak 

1220  - 1320  Érdeklődők számára az intézet bemutatása

  Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Budapesti Javítóintézete

elügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

támogatásával megvalósított 

"Bűntudattól az öntudatig"  

pályázati projekt zárórendezvényére

időpontja:     2016. április 27-én 10.00 órától 

A rendezvény helyszíne:      EMMI Budapesti Javítóintézet díszterme 
       1032 Bp., Szőlő u. 60.  

 

Juhász Péter igazgató 

Tájékoztatás a pályázati programról - Szász Mária projektmenedzser

zenés színpadi művének bemutatása 

által készített ajándéktárgyak átadása  

– szendvics, üdítő, kávé 

fiatalkorúak alkotásaiból készült kiállítás megtekintése

Érdeklődők számára az intézet bemutatása 

Minisztériuma                                       

avítóintézete 

 

 

elügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

 

zárórendezvényére 

EMMI Budapesti Javítóintézet díszterme  

projektmenedzser 

megtekintése 





Inadaptált magatartás, 
kriminalizálódás a megzavart 

fejlődés tükrében



magatartászavar

• „az életkornak megfelelőtől eltérő, a 
környezet elvárásaival feltűnő mértékben 
ütköző megnyilvánulások”/Tringer L.2005/

• A gyermek viselkedése eltér az életkornak, 
a lakóhelynek, a nemnek,  szociális 
státusznak, a szülő által elképzeltnek, a 
környezet által elvártnak megfelelőtől



kérdések

• DSM-IV Viselkedészavar-Antiszociális 
személyiségzavar

• A kezdet időpontja (time of onset), 
fennállásának ideje

• Kontinuitás-diszkontinuitás



• Korai kezdet/10 éves kor előtt/: 
énközpontúság, bűntudat hiánya, empátia 
hiánya, szorongás és tartós kapcsolatok 
hiánya,fokozott jelenidejűség, nem 
szocializált magatartászavar

• Cleckley:”nem szeret, nem tanul, nem 
szorong”

• Rossz prognózis



• Serdülőkori kezdet: az érési folyamat része, 
lázadás, időszakos „érési szakadék” (a serdülő 
biológiai érettsége és a társadalom által számára 
felkínált lehetőségek nem egyeznek), jó iskolai 
előmenetel, társas kapcsolatok, proszociális 
viselkedés, szocializált magatartászavar

• A családba visszaintegrálódhat

• Jó prognózis



Kontinuitás-diszkontinuitás
néhány bizonyított összefüggés
(Rutter B, Cohen J, Maughan B 2006)

• 5 éves kori antiszociális viselkedés-18 éves kori 
erőszakos bűncselekmények

• Serdülőkori antiszociális viselkedés- későbbi nemi 
erőszakos bűncselekmények

• Óvodáskori impulzivitás- későbbi stabil bűnöző viselkedés
• ADHD és viselkedészavar-erős és független jelzői az 

antiszociális személyiségzavarnak és kriminalitásnak
• 3 éves kori viselkedésproblémák:érzelmi önszabályozás 

nehézsége, dühkitörések-antiszociális cselekedetek
• Közép és késő gyermekkori viselkedészavarok-bűnözés, 

droghasználat, szorongásos zavarok, szuicid tettek



elméletek

• Analitikus: a fejlődés alapja a szülőkkel való 
azonosulás révén a szabályok belsővé tétele. A 
személyiség összetevőinek belső harca, a 
szuperego szerepe kiemelt. 

• Tanuláselméleti: a fejlődés alapja külső 
modellek megfigyelése, szülői jutalmazás és 
büntetés. A tanulás szerepe kiemelt.



elméletek

• Kognitív: fejlődés alapja az egyén kognitív 
fejlettségének szintje. Gondolkodási funkciók épsége: 
analitikus, szintetikus, kauzális gondolkodás épsége.

• Biológiai: idegrendszeri különbségek, frontális lebeny 
sérülése, limbikus rendszer működése, 
neurotranszmitterek, nemi hormonok hatása

• Humanisztikus: fejlődés alapja minden egyes 
egyénben eredendően benne rejlő potenciális 
önmegvalósítási lehetőségek. Az erkölcsös magatartás 
feltételei külső beavatkozás nélkül, spontán alakulnak ki. 



A fejlődés áttekintése I.

életkor Normál fejlődés Gyakori viselkedési 
problémák

0-2 év Evés, mozgás, alvás, 
szociális válaszkészség, 
kötődés

Táplálási nehézségek, 
makacsság, dühroham-
>növekedési zavar, 
szeparációs szorongás, 
pervazív zavarok

2-5 év Nyelvi fejlődés, 
szobatisztaság, önkontroll, 
társkapcsolatok

Engedetlenség, 
figyelemfelhívás, 
testvérféltékenység, 
szorongás, motoros 
nyugtalanság->beszéd,-
szorongásos,.kötődészavaro
k



A fejlődés áttekintése II.

életkor Normál fejlődés Gyakori viselkedési 
problémák

6-11 Iskolaérettség, szabályjáték, 
hobbi, felelősségvállalás, 
csapatsportok

Vitatkozás, engedetlenség, 
hencegés, koncentrációs 
zavarok, 
impulzuskontrollzavarok-
>ADHD, tanulási zavar, 
szorongásoszavarok

12-20 Szexuális identitás, leválás a 
családról, pályaválasztás

Szándékos agresszió, 
állatkínzás, identitáskrízis, 
galerik, káros szokások 
kialakulása->addiktológiai 
problémák, anorexia, 
suicidum, depresszió



Kiváltó okok
külső tényezők

• Család: szülők státusza (IQ, egészségi állapot), 
társadalmi helyzet, bántalmazás, veszteség, 
minta

• Nevelési stílus: közömbös, elhanyagoló, 
bántalmazó, következetlen

• Iskola: differenciálás hiánya, uniformizálás, 
kudarcok

• Kortárscsoportok hatása: galerik, tudatmódosító 
szerek

• Tömegkommunikáció: agresszivitás, katasztrófák



Kiváltó okok
belső tényezők

• Neuropszichológiai adottságok: 
kp.idegrendszer rendellenességei, kognitív 
deficitek-percepció, emlékezet, figyelem, 
végrehajtó funkciók zavara-tervezés, 
gátlás, tanulási zavarok, IQ, ADHD

• Temperamentum: /easy-difficult baby/ 
biológiai ritmus és küszöb, aktivitás-gátlás, 
kitartás/tanulás, alkalmazkodó képesség 



Kiváltó okok
belső tényezők

• Érzelmek:sivár, üres, hiányzik: ”szeretve 
levés, szeretni tudás”, az igazságos világba 
vetett hit, biztonság, kötődési képesség, 
respektábilis személy, akinek az utasításait 
magáévá teszi, szeretet és félelem 
dimenziói mentén halad

• Identitás: énazonosság deficitje, 



elakadás

• Követelmény nélküli szeretet

• Brutális rideg bánásmód

• Respektábilis személy nem a társadalmilag 
elfogadott normát követi



A viselkedés szabályozásához 
szükséges képességek

• Késleltetés képessége: frusztráció tűrés

• Kitartás képessége: hosszan tartó pszichés 
feszültségek rossz toleranciája(frusztráció 
tűrés), rövid ideig tartó, nagy intenzitású 
feszültségek igénylése



A viselkedés szabályozásához 
szükséges képességek

• Adaptív szerepkörök elsajátítása: 
kamaszkor-lázadás, deviáns sodródás, 
társadalomba való beilleszkedést segítő 
szerepek, kriminális szubkultúra szerepei, 
csaló, szélhámos

• Indulatszabályozás:a harag kifejezésének 
lehetőségei



Indulatszabályozás
(R. Campelll)

• Passzív-agreszív: dacos, csökönyös, önpusztító, 

• A harag lépcsőfokai

• -a harag józan közlése, a konfliktus föloldása

• -kiabálás, dühöngés csak a kiváltó ok felé

• -kifakadás

• -kiabál, káromkodik

• -dühroham, rombolás



A viselkedés szabályozásához 
szükséges képességek

• Szabálytartás képessége: szabályozás külső 
követelményre, majd megerősítés révén belsővé 
válik

• Az erkölcsi ítéletek kisgyermekkorban még 
alacsony színvonalúak, végleges morális szint 
csak kb. 16-17 éves korra alakul ki

• Kohlberg: szociális érettségi szintek: 
prekonvencionális, konvencionális. 
postkonvencionális



Prekonvencionális szint
Mi a „jó”? Miért kell jónak 

lenni?
Szociális érettség

Büntetés 
orientáció

-Engedelmesség

-Szabályok betartása

-(büntetés miatt)

-Büntetés 
elkerülése

-Tekintély

-(azért nem szalad 
a folyosón, mert 
beírást kap)

egocentrizmus

Jutalom-
orientáció

Szabályok betartása

Igényeink kielégítése

alku

Hogy elérhessük 
céljainkat

Mások nélkül nem 
megy

(összeszedem az 
udvaron a 
szemetet, mert 
hamarabb 
gépezhetek)

Konkrét 
individualizmus

igazságosság



Konvencionális szint
Mi a „jó”? Miért kell jót 

cselekedni?
Szociális érettség

Jógyerek-
orientáció

- Közelállók elvárásainak 
megfelelni

- Emberi kapcsolatok 
ápolása

- hogy mások jónak 
tartsanak

- mások iránti 
szeretet

-(azért tanulok, 
hogy ne okozzak 
csalódást a 
tanáromnak)

Az emberi 
kapcsolatok 
hálójában élő ember

Tekintély-
orientáció

-kötelesség teljesítése

-törvények betartása

- lelkiismeret

-hogy a társ. 
működőképes 
maradjon

-Pl. iskolai házirend 
betartása

A társadalom 
perspektívája 



Posztkonvencionális szint

Miért jó? Miért kell jónak 
lenni?

Szociális érettség

Társadalmi 
szerződés

Értékek relativitása 
miatt

Szabad akaratból

Pl.osztálytermi 
szabályok közös 
megalkotása

Integrált szemlélet

Egyetemes 
erkölcsi elvek

Erkölcsi elvek 
követése

elkötelezettség Moralitás 
lényegének 
felismerése



Megzavart fejlődés
1. érzelmi fejlődés zavara

• Panaszok: családi beilleszkedési nehézség, 
önértékelési problémák, 
kapcsolatteremtési nehézség

• Szélsőséges érzelmi reakciók: 
nyugtalanság, szorongás, impulzivitás, 
gátoltság, szociális éretlenség



Megzavart fejlődés
2.Deviáns veszélyeztetettség

• Panaszok: beilleszkedési nehézség, romló 
teljesítmény, csoportképződés, 
elmagányosodás, extravagancia

• Énfunkciók csökkent működése, rossz 
frusztrációs tolerancia, gyenge 
fékrendszer(intellektuális, etikai, 
emocionális), sodródás, csábulékonyság, 
jelenre fókuszál



Megzavart fejlődés
3.Deviáció

• Normatív és értékorientációs zavar

• Legális közösségekkel való szembefordulás

• Kontrollfunkciók gyengesége



• Egy asszony rákban haldoklik. Egy gyógyszerész 
feltalált egy gyógyszert, de 2000 dollárt kért 
érte. Az asszony férje, Heinz, csak a pénz felét 
tudta összegyűjteni. Kérte a gyógyszerészt, hogy 
adja olcsóbban, vagy fizethessen későbben, de a 
gyógyszerész elutasította. Heinz 
elkeseredésében betört az üzletbe és ellopta a 
gyógyszert felesége számára. Szabad volt-e ezt 
tenni a férjnek? Miért?



• Nem lophat->büntetés->egocentrikus/prekonvencionális 
szint

• Lophat->haszna lesz belőle->konkrét 
individualizmus/prekonvencionális szint

• Lophat, mert törődik társával->jó gyerek orientáció 
/konvencionális szint

• Nem lophat, mert felborul így a társadalmi rend-
>tekintélyelvűség /konvencionális szint

• Lophat:az emberi élet többet ér, mint az anyagiak-
>etikaelv
/ posztkonvencionális szint



• Köszönöm a figyelmet!
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Agócs Attila Dánielné 

Bábjátszás a Budapesti Javítóintézetben 

 

A Budapesti Javítóintézetben dolgozom nevelőként, emellett több mint 30 éve foglalkozom a 

bábművészettel. A tevékenységemet, mint bábkészítő és bábjátékos kezdtem, majd 

„bábjátszás” vezetőként folytattam. Pályafutásom során dolgoztam kisiskolásokkal (5-8. 

osztályosok), tapasztalataimat hasznosítottam kamaszokkal, jelenleg a 14-19 éves, előzetes 

letartóztatásban lévő fiúkkal dolgozom. A Budapesti Javítóintézetben már évek óta 

foglalkozom a bábjátszás meghonosításával, most a „Lépés-Váltás” program keretében egy 

komplex munkafolyamat kialakítására volt lehetőség. 

 

A bábjátszás egy kevéssé ismert műfaj, annak ellenére, hogy az ősi művészetek közé tartozik 

és szerencsére Magyarországon is jelentős hagyományai vannak. Szép előadásokat láthatunk 

pl. a Budapesti Bábszínházban, szerencsére egyre több gyermekekkel foglalkozó 

intézményben is próbálják meghonosítani. Ennek ellenére még mindig sokszor felmerül a 

kérdés mi is az a bábjátszás, hogyan kerül ez egy előzetes letartóztatásban lévő fiúkkal 

foglalkozó intézmény szakmai eszköztárába. 

 

Az ember alapvető tulajdonsága a csodavárás. Ez kíséri végig a gyermekkorát, és ezt őrzi meg 

titkon felnőtt korára is. Erre épülnek a vallások, az ünnepek és a hétköznapok reményei. 

Ebből a csodavárásból született meg valamikor a bábjátszás műfaja is. 

A bábjátszás a legkomplexebb műfaj az előadó művészet területén. Komplex, mert sok 

művészeti ágat fog össze. Nézzük meg, melyek ezek. 

Addig, amíg eljutunk ahhoz, hogy egy bábelőadást meg lehessen jeleníteni, nagyon sokféle 

alkotási folyamatra van szükség, amelyek tulajdonképpen önállóan is művészeti 

tevékenységek. 

A bábjátszás nagyon szorosan kötődik a szépirodalomhoz. A darab kiválasztása, 

dramatizálása feltételezi azt, hogy a bábjátékkal foglalkozók olvasnak, búvárkodnak a 

szépirodalmi művek között és ezek közül választanak a bábjátszásra is alkalmas művet. Mint 

minden előadó művészetnél – ebből talán a színjátszás vagy a filmre történő adaptálás áll a 

legközelebb – a kiválasztott művet sokszor dramatizálni kell. Előfordul az is, hogy a bábjátszó 

saját önálló művet ad elő, a darabot maga írja.   
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A következő a bábjátszáshoz elengedhetetlen művészeti tevékenység a képzőművészet. Amíg 

egy jelenetet elképzelünk, esetleg le is rajzolunk, az olyan, mintha egy képet festenénk. Kép 

is. Színpadkép. Gondoljunk a bábjaink arcára: a kétdimenziójú portréból háromdimenziójú 

„szobor” lesz. A díszletek pedig már konkrét képek, zárt világú festmények.  

 

Majd elkövetkezik a nézők számára is látható eredmény, maga a színjátszás. A bábjátszás 

műfajában éppen úgy jelen vannak a tragédiák és komédiák, mint az élő színpadon. Éppen 

úgy végbemegy a metamorfózis, egy másik személy alakjába bújás, a jelen és távollevés 

egyidejűsége.  

Aztán a zene. Az aláfestő, vagy kísérő zenének fontos szerepe van a hangulat 

megteremtésében, a mondanivaló alátámasztásában. A zene ritmusa meghatározza az előadás 

ritmusát.  

Végül a táncművészet. Először ugyan furcsa elképzelni, hogy mi köze a bábnak a 

bábmozgatásnak a tánchoz, de hamar meg lehet érteni, ha belegondolunk, hogy csak az a báb 

tud tökéletesen táncolni, melynek mozgatója szívében, agyában és testében is ott lüktet 

minden lépés. Ezt a lüktetést adja át a kezében lévő bábnak.  

Megkoronázza mindezt a kézművesség, amely által létrejön, megvalósul az álom.  

 

Természetesen, amíg egy bábdarab eljut a bemutatásig, a rendező, a bábkészítő, a 

díszlettervező, a bábjátékos nem gondolja végig tudatosan, hogy ő most éppen melyik 

művészeti ágban kalandozik. A feladatok szabják meg érdeklődési területeit, a mindennapi 

munkában célorientáltan, szinte automatikusan választ a lehetőségek közül. Az amatőr 

bábjátszásban gyakran előfordul, hogy ugyanazok a személyek írják, dramatizálják a művet, 

készítik a bábokat, a díszletet, állítják vagy akár írják hozzá a zenét és végül ezt 

megkoronázva adják elő a bábjátékot. 

 

A bábjátszás csodás misztérium. Tele van váratlan, meglepő történéssel. A legmeghökkentőbb 

magának, a bábnak a születése. Holt, élettelen anyagból létrejön valami, ami egy óvatlan 

pillanatban valakivé válik. Megmozdul, gesztusai lesznek, és legfőképpen mondanivalója, 

amit feltétlenül közölni is akar. Egy jól sikerült darabnál elhisszük, hogy megtörtént a 

„teremtés”, lelket leheltünk a bábba, és nem csak egy előre megírt és bemutatott szöveget 

mond el, hanem ott és akkor, abban a pillanatban formálódik minden.  
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Ez a műfaj egész embert kíván, egyszerre hat minden érzékre. Ezért van az, hogy egyrészt ép, 

egészségesnek tartott felnőtteknek és gyermekeknek is nagyszerű lehetőség az 

önmegvalósításra, saját maguk megismerésére, az önkifejezésre, másrészt kiváló lehetőség a 

terápiára is. A paraván takarása, az „én vagyok, és mégsem én” attitűdje rengeteg gátlást 

szabadít fel az egyénben. Ugyanakkor a közös előadás figyelme, a figyelem tartósságának 

megkövetelése határozottan jót tesz a türelem fejlesztésének.  

 

Nézzük végig, hogy amíg egy darab elkészül, a bábosokat milyen fejlesztő és terápiás hatások 

érik.  

 

Szövegolvasás-szövegértés: A konkrét cél elérésének érdekében a bábosok rákényszerülnek, 

hogy nagyon sokszor olvassák el a szöveget. Ami az iskolában feladat, itt csak egy eszköz a 

szövegtanulás folyamatában. Amíg nem értik a szöveget, addig a tanulás is lehetetlen. Ezért 

segítséggel vagy a nélkül, el kell juttatni őket a megértés pillanatáig.  Erre kiválóan 

alkalmasak a csoportos beszélgetések.  

Memorizálás: Köztudott, hogy a memória javításának legjobb módszere a memoriterek 

megtanulása. Ebben a munkában a bábszöveg memoriterként való alkalmazása ismét könnyen 

felismerhető célként jelenik meg. Hiszen amíg nem tudja biztosan a szöveget, nem tud a 

bábjára koncentrálni, nem tudja megfelelően mozgatni.  

Beszédkultúra: A biztos szövegtudás megalapozása közben már figyelmünket a beszédre 

irányítjuk. Nem ritka a hadaró, szavakat elharapó, motyogó gyermek. Hogy az elmondott 

szöveg érthető legyen, nagyon sokat kell gyakorolni. Ráadásul a hangos beszédre is ügyelni 

kell, hiszen a paraván elnyeli a hangot. Ugyanerre az időre esik a szerep megformálása is. 

Eljutottunk a végére a szöveg biztos tudásához. De hol vannak még bábok?  

Kézművesség: A rajzolás, festés, ollóhasználat, varrás által a kéz finom mozgásai 

csiszolódnak. S mivel ezek a munkák hetekig tartanak, a monotónia tűrésre is jótékony 

hatással vannak.  

Mozgáskultúra: Az elkészült bábokat mozgatni kell. Minden báb a karakterének megfelelő 

mozgást igényel. S ezt sokszor nem csak a kézfej játékával, hanem az egész test mozgásával 

lehet elérni.  

Koncentráció: A darab előadásához hosszú, gyakran fél órát is meghaladó erős koncentráció 

szükséges. Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy ez milyen hatással van az egyébként 
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dekoncentrált, rövidtávú figyelemmel bíró gyerekekre. És mindez ismét nem erőszak hatására, 

hanem a közös cél érdekében történik, ezért belülről motivál.  

Tolerancia: A paraván mögött a bábosok sokszor képtelen helyzetben játszanak, hogy a 

színpadkép megfelelő legyen. Sokan zsúfolódnak össze nagyon kicsi helyen. Hamar meg kell 

tanulniuk a „békés egymás mellett élést” hiszen a tolakodásnak, lökdösődésnek nincs helye. 

Ugyanilyen megértéssel kell fogadniuk a lassabban tanuló, vagy ügyetlenebbül mozgó társaik 

hosszabb tanulási folyamatát. Gyorsan el kell fogadniuk, hogy mindez a közös eredmény, a 

siker előfeltétele.  

Közösségi élmények: Az egy csoportba tartozó gyerekek óhatatlanul közelebb kerülnek 

egymáshoz. Megértőbbek, megbocsájtóbbak lesznek társaikhoz. Ugyanakkor kritikájuk 

egymás irányába megerősödik, és ez bizony sokszor javít a munka minőségén.  

Sikerélmény: A jól befejezett munka eredménye a siker. Ezért dolgoztak, ezért törték magukat 

szabadidejükben is. Ez erősíti a lelküket, hogy megéri, hogy jót tegyenek.  

 

A Szőlőszem Báb Együttes  

 

Pillantsunk bele most a Szőlőszem Báb Együttes történetébe, munkájába.  

 A Budapesti „Szőlő utcai” Javítóintézetben vagyunk, előzetes letartóztatásban lévő 14-19 

éves fiúk között. A Szőlőszem Báb Együttes története nem a jelen pályázati programmal 

kezdődött. Az első bábdarabunkat körülbelül két és fél évvel ezelőtt rendeztük meg az 

Intézetben, ezt követte még két előadás. Mind a három darab árnyjáték volt.  

Ezek nagyon jó próbálkozások voltak, de nem jelentettek rendszeres munkát. A „Lépés-

Váltás” program támogatásának pontosan azt a lényegi részt köszönhetjük, hogy egy éven 

keresztül heti rendszerességgel folyhatott a munka az Együttesben. Ez alatt az egy év alatt 

három darabot készítettünk el, és mutattunk be. Így visszatekintve az egy évre elmondhatom, 

hogy kemény munka folyt, és sokszor éreztük - jól esően – nagyon fáradtnak magunkat.  

 

Furcsa dolog egy javítóintézetben dolgozni. Hozzánk különböző bűncselekményt elkövetett 

fiatalok kerülnek. Cél, hogy a bűncselekményt is figyelembe véve a fiatal fejlesztésére 

koncentráljunk és ezt minél differenciáltabb eszköztárral tegyük meg. A fejlesztésnek, 

terápiáknak meghatározó része a különböző művészetterápiák, illetve az egyes művészeti 

tevékenységeket felhasználó foglalkozások, melyeknek terápiás jellegűk is van.  
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A báb együttes is ezért jött létre. Az elmúlt egy évben a Lépés-Váltás programban részt vett 

fiatalok kerültek az Együttesbe, a 72 fiatalból kerültek kiválasztásra. Mivel a munka 

alapfeltétele a békés hangulat, ezért soha nem én döntök egy új tag felvételéről.  A csoport 

közösen határoz, annál is inkább, mert ők jobban ismerik egymást. Kizáró ok még, hogy 

bűntársak nem lehetnek együtt. Többször is előfordult már, hogy ügyes, rátermett fiút azért 

kellett elutasítani, mert a bűntársa már a csoport tagja volt.  

Az intézeti rend megszabja, hogy a csoporttagoknak a próbákon kötelező megjelenni. Így a 

kinti iskolával ellentétben hiányzásokkal nincsen gondom. A „kötelező” megjelenés 

könnyebbsége mellett természetesen itt viszont megjelenik az önkéntesség, nem önkéntesség 

kérdése, a belső szándék megléte vagy hiánya, a bevonhatóság és a motiváció tartós 

fenntartása.  

Az intézeti csoportoknak nehézsége még – mondhatni állandó rémálom – a váratlanul érkező 

rendőrségi kihallgatások, tárgyalások, „szabadítások”. Az előadások időpontját sokszor a 

tárgyaláshoz kell igazítanunk. Volt olyan előadásunk, amelynek dátumát azért kellett előbbre 

hoznunk, mert az egyik szereplőnk másnap tárgyalásra ment, és szabadlábra is került.  

 

A bábcsoportban lévők jellemzői: Javítóintézet lévén közös a fiatalokban, hogy valamilyen 

bűncselekményt követtek el és 14-19 éves kor között vannak. Ezen kívül nagyon vegyes 

képességű fiatalokkal találkozunk. Eltérőek az értelmi képességek, az iskolázottsági szint. 

Nem szabad elfelejteni, hogy hiába 14-19 éves fiúkról van szó, sokan még az 5. osztály 

követelményeit sem tudják teljesíteni. A csoportban feltételünk, hogy a tag megbízhatóan 

tudjon szöveget olvasni, és megtanulni.  

Ezen belül nagyon tágan határozzuk meg a felvételi lehetőséget, hiszen vannak kisebb és 

nagyobb szerepek, a sokféle munkafolyamat okán a gyengébb képességű, de a manuális 

munkákban ügyesebb gyerek is aktívan részt tud venni, csak meg kell találni a neki való 

feladatot.   

 

A fiúkkal együtt dolgozva elmondhatom, hogy köztük – ellentétben a kisiskolásokkal végzett 

munkával – a bábvezetői munka nem magányos. Sőt! Számtalan problémát közösen oldunk 

meg. Technikai megoldásoknál pedig egyenesen tőlük várom az ötleteket. Ma már az 

alaptagokkal gyakran vitatkozunk a megoldásokon, győzködjük egymást, és bizony sokszor 

előfordul, hogy az ő megoldásuk a jobb. Talán erre vagyok a legbüszkébb. Hiszen sikerült 

megtanítanom őket a „bábos látásmódra”. 
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A bábjátszás alkotó művészet. Alkotni pedig nem lehet bármilyen lelki állapotban. Ezért az is 

feladatom, hogy ha valakinek tényleg rossz napja van, toleráljam. Az is, hogy észrevegyem, 

ha csak hiszti, és kirángassam abból a lelki állapotból. Nagyon sokszor dicsérek, hiszek a 

pozitív megerősítés erejében. Ők pedig elviselik tőlem, ahogy közeledik az előadás pillanata 

én, aki egyébként nyugodt ember vagyok, egyre jobban kicserélődöm, kiabálok és izgága 

leszek. Ezek a kölcsönös megértések.  

Most nézzük meg hogyan zajlott konkrétan az alkotói folyamat ez alatt az egy év alatt. 

A munka a darab kiválasztásával kezdődik. Ez általában a bábvezető feladata. Az első 

darabunknál így is történt. Tamási Áron: A szegény ördög című darabját választottam. Ezt a 

darabot korábban már megrendeztem egy másik csoportomnál. Gyönyörű, de hosszú és nehéz 

darab.  Itt a szövegtanulással indult a dolog. Kesztyűsbábokkal játszottunk.  

A kesztyűsbábok készítésénél a fiúk csak részfeladatokban tudtak segítni. Pl.: Kezek, lábak, 

csizmák stb. varrása. De a két háttérdíszlet megfestése is az ő feladatuk volt.  

Ennél a darabnál szembesültek először azzal a ténnyel, hogy a bábjátszás nehéz fizikai 

munka. Erejük teljében lévő, rendszeresen kondizó fiúkról lévén szó, nagy döbbenet volt 

számomra az a tény, hogy fél órán keresztül magas tartásban tartani a kezüket nagyon fárasztó 

dolog. Új feladat volt a bábmozgatás megtanulása is, hiszen a régi tagok sem dolgoztak még 

kesztyűs bábbal.  

 

A második bemutatására szánt darabunk Andersen: Az ólomkatona című meséje volt. 

Árnyjátékban dolgoztuk fel. Ezt a darabot az elejétől a végéig közösen csináltuk. Ők 

választották a mesét, együtt dramatizáltuk, ők tervezték és készítették hozzá a bábokat. Együtt 

határoztuk meg a színpadképeket. Az egyetlen, amiben én döntöttem, az a zene volt. A zene 

időtartama határozta meg végül is a bábdarab hosszúságát. Szép, lírai darabbá sikeredett.  

 

Az első év utolsó hónapja a 3. előadás előkészítésével telt. A darabot én írtam, címe: Az 

álom. A két síkon játszódó történet feldolgozásához két különböző bábtechnikát 

alkalmaztunk. A jelenben történő dolgokat kesztyűs bábok, az álom történéseit marionett 

bábuk jelenítik meg. Ez a darab átlagon felül nehéz.  

A kesztyűs bábot már ismerték páran a régiek közül. Így csak az újabbaknak volt meglepetés 

a fárasztó kéztartás. Marionettel azonban még senki nem találkozott. Ráadásul a marionett 

báburól csak akkor derül ki, hogy mire képes, mikor már feldamilozva teljesen elkészül. 
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Bizony javítgattuk eleget őket, mire „hozták” a szerepüket. A marionett bábuk elkészítése 

talán a legnehezebb feladat, a munkafolyamatok nagy része rám hárult, de a részfeladatokban 

(kéz, kesztyű stb.) a fiúk is nagyon aktívan részt vettek. Ennek az alkotói folyamatnak a 

különlegessége, hogy az elkészült bábot mindenkinek magának kell életre kelteni. Amikor 

tulajdonosához kerül a báb, attól a pillanattól mindenki megpróbálja a maga képére formálni 

(damil újrakötése, rövidítés, toldás). A marionett számok apró kis jelenetekből állnak össze. 

Ezeket a bábmozgató fiúk 2-3 fős csoportja már önállóan tervezte meg, és adta elő. A 

jelenetekben nincs szöveg, a koreográfia megbeszélése és megtanulása volt az ő feladatuk. 

Mindenki megoldotta, bár eltérő minőségben.  

Az én növendékeim nem képzett bábszínészek. Nem tanultak beszédtechnikát, bábmozgatást, 

zenét. Sokszor kell ezt eszembe juttatnom, amikor a türelmetlenségem vinne már tovább, de a 

produkció még mindig nem az igazi.  

 

Mindhárom munka természetesen a darabok bemutatásával zárult, amelyen nem csak a 

programban részt vett növendékek voltak jelen, hanem láthatta az összes fiatal, a velük 

foglalkozó felnőttek, a vezetők, illetve több alkalommal külső meghívottak is voltak. 

Láthattuk, hogy az, amíg eljutottunk egy előadás megvalósíthatóságig, milyen hosszú, kitartó 

folyamaton kellett keresztül menni az Együttes tagjainak. Fontos volt, hogy az egyes fázisok, 

a részfeladatok (bábkészítés, díszletezés, stb.) egy teljes egésszé, egy alkotássá, egy művészi 

produkcióvá álljanak össze, amely a benne lévők mellett hatást gyakorol a nézőkre is.  

A munka vezetése közben mi látjuk, hogy az egyes fiatalok képességei hogyan fejlődnek a 

tevékenységek közben, kinek a szövegértése, kinek a tanulása vagy éppen a kézügyessége. 

Számukra a közös munka öröme mellett meghatározó, hogy az előadás alatt 

megtapasztalhatják, közvetlen élményük van arról, hogy miért volt fontos a kitartás, a pontos 

munka, egymás segítése, a türelem. A nézők tapsa és elismerése biztos és egyértelmű 

visszajelzés, ami motivációt adhat a következő előadásra vagy más munka-folyamatokban 

való hasonló részvételre. 

 

Végig gondolva az elmúlt évet, úgy vélem, termékeny időszakot zártunk. Reméljük, hogy egy 

kis pihenő után újra összejön a csapat, lesznek újabb lehetőségeink, hogy következő álmot 

megvalósíthassuk.  

 



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

Budapesti Javítóintézete 

 

 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.      Telefon: (+36)(1) 368-9012, 388-7103      FAX:(+36)(1) 388-6540 
 

e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu     

 

 

A beszámolót Pados Eszter készítette 

 

Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) területén  

Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

I. Nemzetközi Tréning 

 

 
Az Erasmus+ Nemzetközi szociodráma pályázat következő tréning állomása 

Portugália – Lisszabon volt. 2017. január 10-15 között a konzorcium partner Magyar 

Pszichodráma Egyesület projekt stábtagjai mellett három hazai javítóintézet és egy speciális 

gyermekotthon munkatársai működtek közre a külföldi továbbképzésen.  

A fő partner, EMMI Budapesti Javítóintézet munkatársai közül Gergely Judit 

pszichológus, Lipka Péter, terapeuta és a projekt lokális koordinátori teendőit ellátó Pados 

Eszter vettek részt. A projekt lehetővé tette, hogy egyes társintézmények további résztvevői is 

együttműködjenek, így az Aszódi Javítóintézetből Puskás Andrea, a személyiségvizsgáló 

csoport tagja és Kerényi Norman nevelő, az EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Központi 

Speciális Gyermekotthonból Kövessi Johanna pszichológus és Vizvári Fanni kriminológus, az 

EMMI Esztergomi Speciális Gyermekotthonból pedig Temesi Dóra pszichológus 

munkatársak vehettek részt a külföldi munkában. 

A nemzetközi tréning minden napja öt hangsúlyos téma köré épült. A témákat a 

korábban megrendezésre került, novemberi stábtalálkozó megbeszélése és a fent említett, 

hazai, gyerekvédelmi szakemberek kérdései, mindennapi kihívásai alkották meg.  

9:30 – 18:00-ig nagy-és kiscsoportos munkaformában a nap fő témája került 

kidolgozásra a szociodráma eszköztárával.  

A workshopok angol nyelven zajlottak. 

 

Fő témák: 

 

1. Bizalom/Bizalmatlanság (trust/distrust) 

2. Valahova tartozás (belonging) 

3. Támogatás, védelem (support/protection) 

4. Jövő, jövőkép (vision) 
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A portugáliai szakmai út lehetőséget biztosított arra, hogy a hazai intézmények 

munkatársai közösen gondolkodhassanak mindennapi kihívásaikról, problémáikról hasonló 

célcsoporttal és problémakörrel dolgozó, külföldi szakemberekkel, a pszicho- és szociodráma 

neves képviselőivel. Tapasztalatot szerezhettek a szociodráma specifikumairól és új, 

dramatikus gyakorlatokat tanulhattak, amivel bővülhetett módszertani eszköztáruk.  

A projekt keretein belül, a 2017-es évben továbbra is folytatódik nemzetközi és hazai 

szinten is a külföldi szakemberekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, valamint a 

szociodráma mindennapi munkába való implementálhatóságának kidolgozása. 
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A tréning 30 órás nemzetközi továbbképzésnek megfelelő elismervényt adott a 

résztvevőknek. 

A továbbiakban lokális tréningeken folytatódik a szociodráma módszerének 

alkalmazhatóságának és implementálhatóságának tesztelése, valamint a szakemberek közös 

munkája, együtt gondolkodása. 

 

A projekt honlapja:  

http://sociodramanetwork.wixsite.com/mysite-copy 

és 

https://www.facebook.com/performers.sociodrama/?fref=ts 

 

Nemzetközi publikáláció a FEPTO - Federation of European Psychodrama Training 

Organisations - 2016. decemberi online számában (http://www.fepto.com/newsletter/fepto-

news-16-3): 

 

http://www.fepto.com/wp-content/uploads/European-projects.pdf 
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Beszámoló 
 

a Tánc-mozgás-zene szakköri foglalkozásról 
 
 
Nagyon örültünk, amikor arról kaptunk értesítést, hogy lehetőségünk nyílik a NEFMI 
Budapesti Javítóintézetében egy év időtartamban szakkört tartanunk a „tánc-mozgás-zene” 
témában. A javítóintézeti keretek között elhelyezett fiatalkorúak számára tartandó autentikus 
roma tánc, zene foglalkozás, és a hagyományos roma kultúra megismertetése nem volt 
számunkra idegen, mivel a korábbiakban már hosszabb ideje tartottunk hasonló 
foglalkozásokat a Rákospalotai Javítóintézet fiatalkorú lányai, továbbá az Aszódi 
Javítóintézetben jogerős javítóintézeti nevelés alá helyezett fiatalkorú fiúk számára. 
Mindemellett előzőleg a Bp-i Javítóintézetben is dolgoztunk már, az ide helyezett előzetesen 
letartóztatott fiatalkorú fiúkkal, amiről jó tapasztalatot szereztünk. 
 
Az intézet szakmai vezetői korábban ismertették a növendékekkel a foglalkozások célját, 
várható tartalmát és ennek megfelelően elvégezték a toborzást. A fiúk kiválasztása önkéntes 
alapon történt, ami jelentősen befolyásolta a motiváltságukat. Az intézet vezetőivel történt 
egyeztetést követően, abban állapodtunk meg, hogy a foglalkozások hétfőnként 14:00 órai 
kezdettel kerüljenek megtartásra. Az első foglalkozásra 16 fiatal jött el. Lelkesedésük nagy 
volt, többségében roma származásúnak vallották magukat, akik a családból, környezetükből 
már hoztak magukkal a roma hagyományt, táncot, zenét érintő tudást.  
 
A foglalkozások megtartására az intézet dísztermében, annak foglaltsága esetén ritkán, a 
tornateremben került sor. Az intézet jellegéből adódóan a fiatalkorúakat a rendészeti csoport 
munkatársai szedték össze a csoportokból, és kísérték át őket a foglalkozás helyszínére. 
Rendfenntartási problémánk az év során nem volt. Ennek ellenére az intézet házirendjéhez 
igazodóan a rendészeti szolgálat egy munkatársa minden alkalommal jelen volt a 
foglalkozásokon.  
 
Korábbi tapasztalatainkból tudtuk, hogy az „előzetes ház” jellegéből adódóan a fiataloknál 
erőteljes fukturáció lesz megfigyelhető, vagyis nem tudjuk egy kezdő csoporttal végig vinni 
az egész évet. Ez így is történt, amely átgondoltabb munkát és többlet feladatot eredményezett 
részünkre. Ebben a munkában nagy segítségünkre voltak azok a növendékek, akik a kezdeti 
lépésektől az egy év során végig a szakkörben tudtak maradni.  
 
Az egyes foglalkozások felépítése többnyire azonos módon történt, mindemellett a fiatalok 
aznapi hangulata, problémái rugalmasságot is igényeltek tőlünk. A foglalkozások dinamikáját 
nem csak a jelen lévő fiatalkorúak aznapi hangulata befolyásolta. Jelentős különbséget lehet 
tenni a szakköri foglalkozások beindításakor, majd a későbbi szakaszokban tapasztalható 
nyitottság között is. A fiatalok bizalmát viszonylag könnyen sikerült megszerezni, hiszen 
velük azonos kultúrából jöttünk. Sok tekintetben az életünket meghatározó problémák is 
azonosak. Ennek megfelelően a fiatalok nyitottabbá válásával a foglakozások elején általában 
a napi problémák, örömök kaptak teret, de beszámoltak a látogatások, levelezések kapcsán 
otthonról kapott információkról, nehézségekről és örömökről is. 
 
Korábbi tapasztalataink abban erősítettek meg bennünket, hogy családom tagjainak jelenléte 
jó hatással van a roma közösségekből jövő fiatalkorúakra, hiszen két gyermekünket (6 és 13 
éves) férjemmel házasságban neveljük. Ez a családi minta többük számára szokatlan, de 
mindenképpen követhető mintaként szolgál. Családtagjaim magas szinten művelik a roma 
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táncot, mindemellett férjem gitáron tudja kísérni asz éneket, illetve táncot, valamint 
gyerekeim is kiválóan használják a különböző, kultúránkra jellemző ritmus hangszereket 
(kanál, szájbőgő, kanna). Érdekes és egyben jó érzés volt látni, hogy a korábban 
bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak hogyan figyelnek, sok esetben hallgatnak 
gyermekeink előadására, javító szándékú instrukciójukra.  
 
Kiemelkedően fontosnak tartottuk, hogy a fiatalokat megismertessük a roma kultúra, 
hagyomány, ünnepek, étkezések szokásaival. Így a foglalkozások legtöbbjén szóba kerültek 
ezek a témák, amelyhez az ország különböző részéről érkezett fiatalok is hozzá tették az 
általuk otthon tapasztalt és még élő hagyományokat. Ezek a beszélgetések oldottak voltak, 
nagymértékben hozzájárultak egymás megismeréséhez, kölcsönös elfogadásához, tolerancia 
szintjük emeléséhez. A feltáró önismereti beszélgetések alkalmasak voltak arra, hogy a 
fiatalok felismerjék, hogy melyik roma közösséghez (beás cigány, magyar cigány-romungro, 
oláh cigány) tartozik.  
 
Az ének tanulás tekintetében elhatározott szándékunk volt, hogy nem a modern kori roma 
dalokat hozzuk be a foglalkozásokra, hanem autentikus cigány dalokra tanítjuk meg őket. A 
dal tanulásánál kezdetben több fiatalnál problémát jelentett a megfelelő artikuláció hiánya, 
valamint hangképzési problémák. Ezek folyamatos javítása mellett ritmusérzékük erősítésével 
is foglalkoztunk, amelyhez szintén felhasználtuk a hagyományos értelemben vett és ritmust 
adó eszközöket (kanál, kanna). A foglalkozásokon mindemellett lehetőséget biztosítottunk a 
gyerekek többsége számára ismert jelenkori roma dalok közös éneklésére is.  
 
A tánc tekintetében elmondható, hogy, valamennyi szakkörre jelentkező fiatalnak volt érzéke 
hozzá. Igazából az jelentett problémát, hogy a szakkör keretében azt tűztük ki célul, hogy egy 
autentikus, nagyecsedi roma táncot tanítunk meg számukra. Ez azt jelentette, hogy nem 
elegendő csak a ritmusra mozogni, járni a táncot, hanem kötött szabályok, lépések szerint kell 
a zenére táncolniuk. Természetesen lehetőséget biztosítottunk a cigány táncra jellemző 
improvizációs képességek egyéni és csoportos bemutatására is.  
 
A tánc területén igyekeztünk bővíteni a fiatalok tájegységekre jellemző tánckultúráját. Ennek 
keretében az időszakban a szatmári cigányos csárdás, a szatmári cigány botoló és az erdélyi 
csingerálás koreográfiájával, lépéseivel ismerkedtek a szakkör résztvevői. A szatmári táncokat 
filmvetítés keretében is prezentáltuk. A botolós táncot a „ház” előzetes jellege miatt csak a 
megismertetés szintjén mutattuk be. A két szatmári tánc alap lépéseit tanultuk, de végül 
visszatértünk a gyerekek által már megkedvelt nagyecsedi tánchoz. 
 
A TÁMOP keretében megtartott „tánc-mozgás-zene” szakkör elindításánál tervbe vettük, 
hogy a fiatalok által tanultakat bemutatjuk az intézet munkatársainak és többi letartóztatott 
fiataljának. Erre az intézet dísztermében került sor 3 alkalommal, melyek közül az egyik a 
karácsonyi ünnepséghez, a harmadik alkalom pedig a tanévzáró ünnepséghez kötődött. Jó volt 
látni, hogy a fiatalok az egyes negyedévekben tanultakat, milyen nagy lelkesedéssel adják elő. 
Érezhető volt, hogy a foglalkozások során összecsiszolódtak, jelentősen nőtt az 
együttműködésük, az autentikus, szabályhoz kötött tánc előadásával még a szabálykövetésük 
is. A műsorban szereplő gyerekek örültek a sikernek, ami új erőt, lendületet adott a további 
munkájukhoz. Teljesítményükért az intézet vezetőjétől oklevél elismerésben részesültek, 
illetve rendkívüli látogatási lehetőséget kaptak.  
 
Budapest, 2013. június 27. 
         Balogh Zsoltné 



 

„Bűntudatt

című pályázati program

Az EMMI Budapesti Javítóintézet

a BM-15-MI-0150 számú pályázat

Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsa

 

Mottó: 
 
 „Sosem tudhatod, milyen eredm
eredményük sem lesz. „  
                                                                                                                 
 
 

Bevezetés 
 
A pályázatot Szász Mária nevelőtanár,

írta meg és adta be elbírálásra. 

helyi adottságait és sajátosságait figyelembe 

 

 12 fiatal részére, egyénre szabott

 12 fiatal részére, pszichiáter által vezetett konfliktuskezelő,

  minimum 12 fő, intézményi dolgozó bevonásával

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása

  minimum 12 fő részvételével

traumafeldolgozást segítő 

lebonyolítása 

 
 
A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács támogatásával, 
 

az EMMI Budapesti Javítóintézetben 
megvalósított 

 
 

„Bűntudattól az öntudatig” 
 

című pályázati program szakmai tartalma
 
 

Az EMMI Budapesti Javítóintézetben, 2016. január 15 -2016. május 08. között valósított

pályázatot, melynek kiírója és támogatója a Belügyminisztérium 

ési Tanácsa volt. 

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 

                                                                                                                 (Mahatma Gandhi)

nevelőtanár, projektmenedzser, a program résztvevőinek bevonásával 

. A pályázat kiírója által megadott lehetőségek közül

helyi adottságait és sajátosságait figyelembe véve, az alábbiak megvalósítását vállaltuk: 

egyénre szabott, pályaorientációval egybekötött munkaerő

pszichiáter által vezetett konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő program

ézményi dolgozó bevonásával, a kiégést lassító

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása

észvételével, biblioterápiás elemekre épülő, rap és versíró szakkör

 - pszichológus és művészetterápiás szakember vezetésével

A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács támogatásával,  

az EMMI Budapesti Javítóintézetben 
 

szakmai tartalma 

május 08. között valósítottuk meg 

támogatója a Belügyminisztérium 

ényei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, 

(Mahatma Gandhi) 

program résztvevőinek bevonásával 

által megadott lehetőségek közül, intézményünk 

ak megvalósítását vállaltuk:  

munkaerő-piaci tréning  

életkészségeket fejlesztő program   

a kiégést lassító-megelőző céllal, 

konfliktuskezelő, életkészségeket fejlesztő, stresszcsökkentésre orientált tréning lebonyolítása  

rap és versíró szakkör, 

és művészetterápiás szakember vezetésével történő- 



 minimum 12 fő részvételével, egy – a biblioterápiás szakkörben megírt, irodalmi alkotásokat 

felhasználó – zenés produkció színpadra állítása 

  minimum 10 fő részvételével kézműves kreatív műhely létrehozása, amelynek fókuszában a 

szimbolikus - társadalmi jóvátételre alkalmas- ajándéktárgyak készítése (cérnakép)  

  A projekt zárásaként egy szimbolikus társadalmi jóvátételi nap megszervezése az intézmény 

kerületében élő, az idős-ellátás keretein belül gondozott idős emberek számára.  

 

A pályázat lebonyolításában résztvevő fiatalok főbb jellemzői, a bűnmegelőzés fontossága  

 

Növendékeink normaszegő, deviáns viselkedésük jogi következményeként - bűncselekmény (ek) 

elkövetésének alapos gyanújával- kerülnek beutalásra intézményünkbe, ügyük rendőrségi vagy 

bírósági szakaszában. A javítóintézetben végrehajtott előzetes letartóztatás, - mint egy személyi 

szabadságot korlátozó kényszerintézkedés – a fiatalkorú 12 éves korától alkalmazható.  

 

Az élethosszig tartó tanulás - az Európai Unió által is felhangosított-, a munkavállalás és a 

mentális jólét szintjén egyaránt megjelenő társadalmi elvárás, igény. Hogy mennyire lesz sikeres 

- a társadalomba beilleszkedni tudó, a társadalmi normákat elfogadó - felnőtt egy fiatalból, az 

azon is múlik, hogy felnevelkedése során milyen mennyiségű és minőségű odafordulást, 

figyelmet kapott a felnőttektől.  

A fiatalok többsége diszfunkcionálisan működő családból került hozzánk, ismeri a tudatmódosító 

szerek hatását, sok esetben ki is próbálta azokat, esetenként szenvedélybeteg környezetben 

szocializálódott. A bűncselekmények elkövetésének hátterében gyakori ok a tudatmódosító szer 

(ek) megszerzésére irányuló bűnelkövetés.  

A növendékek előéletét rejtő dokumentumokat olvasva látható, hogy a fiatalok többsége 

korábban kliensként megjelent a gyermekvédelmi rendszer különböző színterein, az alap, illetve 

szakellátásban. 

A diszfunkcionális családokban felnevelkedett fiatalok segítség nélkül a felnőttkorba érve, nagy 

valószínűséggel elszigetelődve élnek, idős korban gyakrabban jelenik meg náluk a haláltól való 

félelem, a kétségbeesettség, az élet értelmének ambivalens verbális megjelenítése, a tanult 

tehetetlenség érzése.  

 



Összességében megállapítható, hogy fiataljaink nem kapták meg azt a szükséges figyelmet 

közvetlen környezetüktől, amely a társadalomban elvárt viselkedés kialakításához elegendő lett 

volna. 

 

Janett G Woititz, amerikai pszichológus az 1970-es években kutatta az alkoholbetegek felnőtt 

gyermekeinek populációját és 13 olyan jellemvonást írt le, amelyet jellemzőnek talált.  A későbbi 

évek kutatásaiból az is kiderült, hogy vizsgálati eredményei nem csak az alkoholbeteg családokra, 

hanem valamennyi diszfunkcionális családra igazak. 

 

Woititz szerint a diszfunkcionális családok gyermekei 

 

 Találgatják, mi a normális (autonómia helyett kétségek) 

 Nehezen visznek véghez egy tervet az elejétől a végéig (autonómia hiánya) 

 Akkor is hazudnak, ha ugyanolyan könnyű lenne igazat mondani (kisebbségi érzés 

palástolására alkalmas csúsztatások, szépítések, bagatellizálások, melyek mögött a megrekedt 

személyiség áll) 

 Kíméletlenül ítélik meg önmagukat (az ősbizalom hiánya, kétségek) 

 Nehezen szórakoznak (hiányzó korai fejlesztések, a játék képességnövelő funkcióinak hiánya 

a szocializációs környezetben) 

 Nagyon komolyan veszik önmagukat (kétségek, bűntudat, kisebbségi érzés) 

 Nehézségekkel küszködnek a bensőséges kapcsolatok területén (elégtelen szülői minta, korai 

elszigetelődés) 

 Túlzott mértékben reagálnak olyan dolgokra, amit nem tudnak irányítani (bizalmatlanság, 

kétségek, kisebbségi érzés palástolása) 

 Állandó elismerésre és megerősítésre vadásznak (kisebbségi érzés) 

 Úgy érzik, mások, mint a többi ember (ősbizalom hiánya) 

 Vagy nagyon felelősségteljesek, vagy nagyon felelőtlenek (bizonytalan éntudat helyett 

konfúzió a problémamegoldásban) 

 Rendkívül hűségesek, akkor is, ha szembesülnek annak bizonyítékával, hogy hűségüket nem 

érdemlik meg (kisebbségi érzés, tanult tehetetlenség) 



 Impulzívak. Hajlamosak a nélkül cselekedni, hogy komolyan megfontolnának más 

viselkedésformákat, vagy a lehetséges következményeket. E viselkedés zavarodottsághoz, 

önutálathoz, és a környezetük felett gyakorolt irányítás elvesztéséhez vezet. Ennek 

eredményeképp több energiát használnak fel a zűrzavar megszüntetéséhez, mintha először 

megfontolták volna választási lehetőségeiket és következményeiket (konfúzió okozta 

zavarok, szenvedélybetegségek, kodependencia, stb.) 

 

A bűnelkövetés leleplezése után a rendőrségi – bírósági szakaszban különválik a tettes és az 

áldozat. Növendékeink valamennyien tettes minőségben meggyanúsított fiatalok, ugyanakkor a 

fent leírt személyiségfejlődési keretben maguk is szocializációs környezetük áldozatai. A 

gyermekvédelembe, a javítóintézetbe került gyermekek gondozását, nevelését-oktatását ellátó 

szakmai közösségeknek, szinte utolsó esélyként, korrekciós neveléssel lehetősége van kialakítani, 

fejleszteni azokat a készségeket, amelyek szükségesek a társadalomba való eredményes 

reintegrációhoz.  

 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázata ehhez a törekvésünkhöz 300 órányi alternatív 

lehetőséget biztosított, amellyel a fiatalok fakultatív formában élhettek. A pályázat elnyerésével 

szakemberek által vezetett munkaórák keretében, a hagyományosnál intenzívebb fejlesztésre volt 

lehetőségünk, valamint a pályázati tevékenység fejlesztő hatásait a javítóintézeti nevelés 

többleteként vihetik tovább a megvalósítás időszakban-intézményünkben tartózkodó növendékek 

és munkatársak.        

                                 (Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával). 

 

A pályázat elemeinek lebonyolítása 
 

1. 2016. január- február hónapban került sor Dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter vezetésével, 

a Williams életkészségfejlesztő (WÉK) program megvalósítására. 

 

A gyermekek számára indított tréning célja az empátiakészség növelése, hatékony 

konfliktuskezelési technikák tanulása volt. A pályázatban vállalt 12 gyermek helyett 16 

főt vontunk be a programba a nagy érdeklődésre való tekintettel. Szabadlábra helyezése 

miatt 2 növendék morzsolódott le, 14 fő sikeresen elvégezte a tréninget. A fiatalok 



élvezték és szerették a játékokkal tűzdelt, őszinte beszélgetéseket. A tréningen való 

eredményes részvételért 14 tanúsítványt osztottunk ki a tréning végén. 

 A szakemberek számára meghirdetett tréningen 16 fő vett részt, 100%-os volt a 

részvétel, a 4x5 órás munkaidőn túli alkalmakon. Projektmenedzserként Szász Mária is 

fontosnak tartotta a tréningen való aktív részvételt, amit szakmai fejlődési lehetőségként 

élt meg. A tréningeken felhangosított igény volt a kollegialitás növelése. Az egyéni 

érzések kimondása, megnevezése során a tréner eleinte ellenállásba ütközött. A tréning 

végére alakult ki az a bizalom, ami szakmai stáb közösségfejlesztéséhez elengedhetetlen. 

A közösségfejlesztés iránti igényt valamennyi résztvevő kihangsúlyozta a tréning 

zárásakor. 

 (Készült: Szász Mária beszámolójának felhasználásával).  

         

2. Februárban indult a munkaerő-piaci tréning is, ahol Arany Ágnes munkaerő-piaci 

tanácsadó 12 fő számára tartott 4×5 órában, egyénre szabott pályaorientációs és munkaerő-

piaci alapismereteket.  

 

A tréning során a fiatalok bepillantást nyerhettek az önismeret, és a sikeres munkavállalás 

fontosságába, az önéletrajzírás rejtelmeibe, az állásinterjúk etikettjébe. Az állásinterjúk 

szimulálása során átérezhették a kommunikáció fontosságát, annak célszerű elsajátítását. A 

fakultatív programok közül ez a csoport volt az, ahol a fiatalok a leginkább elfáradtak. A tréner 

igyekezett oldani a téma „reál”, kevésbé játékos elem alkalmazási lehetőségei miatti 

nehézségeket rajzos és relaxációs feladatok beillesztésével, ahol a fiatalok “kikapcsolódhattak” 

egy kicsit. A tréning a nagykorúság közelében lévő fiatalokat szólította meg, akik a szabadulásuk 

után szükséges élményként kell, hogy megtapasztalják a munkaerő-piaci próbát. A tréning 

megerősítette bennük azt is, hogy az intézményen belüli iskolai oktatással, valamint a 

munkaterületeken való szorgalommal olyan tudással bővülhetnek egyéni képességeik, amelyek 

pozitív haszonnal bírhatnak a szabad életben. Egy önéletrajzírás esetén például beírhatják 

munkatapasztalatként azokat a tevékenységeket, amelyekben foglalkoztatva vannak intézményi 

életszakaszukban. A tréninget 14 fő kezdte el, 12 fejezte be. Kettő fő szabadult a tréning vége 

előtt.  

(Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával). 



 

 

3.Lipka Péter művészetterapeuta és Tóth Andrea pszichológus biblio-terápiás elemekkel 

végzett művészetterápiás csoportot vezettek. A fiatalok verseket, és rap dalszövegeket is 

írtak, saját élményeikből.  

 

A csoportfoglalkozások célja volt, hogy a résztvevő fiatalok szókincsük bővítésével, 

beszédtechnikai - logopédiai támogatásnyújtással, verbális kommunikációjuk fejlesztésével, 

képesek legyenek  rapszövegben megfogalmazni, életük fontos eseményeit és az azokat kísérő 

érzéseket. A pszichológusi támogatás lehetőséget nyújtott a versbe írt sorok mögötti traumák 

feldolgozására is.  

“A projekt keretében készült verseket, dalokat hangzóanyagként dokumentáltuk, ezek egy részét 

a készülő színházi produkcióba integráltuk. A foglalkozáson résztvevő növendékekből többen az 

elkészült színházi produkcióban szereplőként is részt vettek, amiről videó felvétel készült az 

intézet számára. 

Azt tapasztaltuk, hogy a célkitűzéseken túl a csoportfoglalkozások jó lehetőséget teremtettek arra 

is, hogy aktuális kérdéseket, nehézségeket, akcidentális kríziseket megbeszéljenek a fiúk 

egymással és velünk, melyeket egy bizalmi légkörben, konstruktív megoldási alternatívák 

felvetése követett az egyes alkalmakon. Ez a kompetenciák fejlődésén túl egy járulékos haszna 

volt a foglalkozásoknak. A speciális, bizalmi légkörben számos barátság szövődött, illetve a 

vezetők és a növendékek között is teremtődött egy olyan bizalmi kapcsolat, mely a továbbiakban 

nagymértékben megkönnyíti az intézetben végzett segítő munkát. A záró foglalkozások keretében 

fontosnak tartottuk, hogy a fiúk láthassák, hogy milyen módon sikerült rövid és hosszú távú 

céljaikat elérni és megvalósítani, értéket és közösséget teremtve.”  

(Részlet:Lipka Péter és Tóth Andrea beszámolójából) 

 

A biblioterápiás csoport tapasztalatait a mindennapi életben, -pl. egy állásinterjún, hivatali 

ügyintézés alkalmával,- közvetlenül hasznosíthatják fiataljaink. A foglalkozásokon 13 gyermek 

vett részt, 9 fiatal munkáját ítélték meg úgy a szakemberek, hogy emléklappal jutalmazták őket. 

A szakemberek a közös munkát rap szakkör formában, a pályázatzárás után, minimum fél évig 

folytatják.                    (Készült:Szász Mária beszámolójának felhasználásával)  



4. Orbán Béla nevelőtanár, a Szertelen-kék Alapítvány munkatársa és Lipka Péter 

terapeuta rendezésével valósítottuk meg a „Börtönszínház” projektelemet. Ennek keretében 

bemutatásra került egy 40 perces rap musical, „Így megy egy nap a Szőlőben” címmel. 

 

A zenés színpadi produkció forgatókönyvét a Lipka Péter-Tóth Andrea által vezetett 

biblioterápiás csoportban írt dalszövegek felhasználásával Orbán Béla készítette. A versek 

megzenésítésével az intézmény életét bemutató musical készült  A Szertelen-kék Alapítvány 

munkatársai 2016. január végén a saját tehetséggondozott fiataljaikkal bemutattak egy musicalt, 

melyet korábban a „Dal a Tiéd” címmel ismerhetett meg a közönség. A kedvcsináló bemutató 

után toborzás kezdődött, ami a 2016. március 11-én megrendezett intézményi “Ki mit tud?” 

megszervezésével folytatódott. A tehetségkutató versenyen 24 fiatal vett részt, a szereplésért 5 

emléklapot és 19 oklevelet osztottunk ki. A verseny után került kiválasztásra az a 15 fiatal, aki 

később részt vett az előadásban előadóként és/vagy szerzőként. A “Ki mit tud?” színpadi díszlet 

készítésében részt vett 9 fő oklevél dícséretben részesült.  

A legtehetségesebb szerzőkből és előadókból hívta életre Orbán Béla és Lipka Péter a 

Börtönszínház csoportot. “Egyéni és csoportos foglalkozásokon, próbákon készültünk fel az 

előadásra, a művészetpedagógia és az élménypedagógia eszközeivel. A színházi bemutatkozásra 

szakmai és technika felkészítést folytattunk, egymásra épülő rendszerben. Elkészítettük a műsor 

hanganyagát, a stúdiófelvételeket, a zenei alapot. A 7. nevelési  csoport tagjai, egy óriási fehér 

anyagra, Kőszegi Julinna nevelőtanár irányításával megfestették az első jelenet “szobabelső” 

díszletét.”                                                                               (Részlet:Orbán Béla beszámolójából) 

“A színpadi kellékek elkészítésében Szőnyi Zoltán nevelőtanár irányításával vettek részt a 

fiatalok. Az intenzív felkészülés, a csoportban való megmaradás igénye megfelelési kényszert, 

feszültséget generált a csoporttagokban. A Börtönszínház foglalkozásain résztvevő növendékek 

megsegítése céljából ezért, az egyéni szükségletekhez igazodó együttműködési technikák, 

probléma megoldási és konfliktuskezelési módszerek megismertetésével adaptívabb 

viselkedésmintázat kialakításában támogattuk a fiatalokat, egyéni és csoportos formában, az 

előadásra való felkészülés időszakától a színpadi produkciót követő záró szakasz végéig.”  

(Részlet: Gelb Beáta oktatási szakmai vezető és Pados Eszter gyógypedagógiai csoportvezető 

beszámolójából)  



A musical nyilvános főpróbája 2016. április 26-án 11órától került megrendezésre. Az intézmény 

valamennyi növendéke és az érdeklődő felnőttek megnézhették, együtt örülhettek a fiatalok 

sikerének. A nyilvános főpróba után került sor az oklevelek, tanúsítványok átadására.  

                                           

5. A kézműves kreatív műhelyt pályázatíróként és pályázatfelelősként Szász Mária vezette.  

 

“A legtöbb fiatalt bevonó foglalkozássá vált a cérnaképkészítés, melyet korábbi munkahelyemen, 

egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben tanultam meg a klienseimtől (a TÁMOP 5.6.3. 

projektjében). A kézműves tevékenység több képesség fejlesztésére alkalmas. Növendékeink 

között gyakori a függőség határára került, tudatmódosítószert használó fiatal. A velük való 

foglalkozásban a kamaszkorral összekapcsolható indulatkezelési problémák megsokszorozódnak 

a tudatmódosítószerek okozta idegkárosodások miatt. A kézműves foglalkozások az 

indulatkezelési nehézségek csökkentésében olyan hatást értek el, hogy a fiataloknál 

magatartásszabályzó eszközzé válhatott, beindult a szakkörön való részvételért folyó verseny. 

Gelb Beáta oktatási szakmai vezető megszervezte, hogy ügyeleti napokon, szabadidőben, 

szombaton és vasárnaponként is, jutalomként részt vehessenek a növendékek a tervezett 80 órán 

felül a képek készítésében. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy a jóvátételi nap minden résztvevő 

intézményét meg tudjuk ajándékozni, ezen felül egy kiállításnyi képet a saját környezetünk 

díszítésére is fel tudtunk használni. Több, mint 150 kisebb-nagyobb kép készült el. A 

legnagyobbak mérete A/3 nagyságú. A fiatalok körében máig nagyon népszerű kézműves 

tevékenység fejleszti a türelmet, a kitartást, a koncentrációt. Javítja a szín és szépérzéket, a 

finom-motorikát, miközben munkára nevel. A foglalkozások interaktív mentálhigiénés 

beszélgetések is voltak egyben, ahol a társadalmi jóvátétel fogalmán túl az adni tudás öröméről, a 

drogprevencióról, vagy akár a párkapcsolati dilemmákról, szerelmi csalódásokról, családi 

gyászokról is szó esett. A tabuk nélküli, őszinte beszélgetések teret adtak a sorstársi kapcsolatok 

megélésének, elfogadóbbá váltak a fiatalok. Számomra meglepő volt, hogy a csoportban 

leginkább megmaradók az iskolai közösség két végletéből jelentkező fiúk lettek. A hiperaktív, 

vagy a korábbi szerhasználat okozta magatartászavaros, indulatkezelési problémákkal rendelkező 

fiatalok, és az áldozattá válásra hajlamos, speciális nevelési igényű, illetve tanulásban 

akadályoztatott fiatalok csoportjából került ki a legtöbb olyan növendék, aki végig kitartóan 

dolgozott velem”. 

 (Részlet: Szász Mária beszámolójából)  



 

A csoport azóta is folyamatosan működik. Pedagógusnapra minden munkatársunk számára 

egyedi, személyre szóló képet készítettek a csoporttagok, amit a tanévzáró ünnepélyen adtak át. A 

fiatalok a számukra kedves személyeknek, családtagoknak az “Iskola másképp” időszakában 

készíthetnek cérnaképeket. 

 

6. A pályázat hetedik eleme, egyben a pályázat záró rendezvénye 2016. április 27.-én került 

megrendezésre, egy szimbolikus társadalmi jóvátételi nap keretein belül.  

 

A rendezvényre az Óbudai Szociális Szolgáltató Központ idősgondozásban tevékenykedő 

szakembereit és időseit hívtuk meg a szimbolikus társadalmi jóvátétel jegyében. Az intézmény 30 

fővel képviseltette magát. A programra természetesen meghívtuk a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács munkatársait, az alapító és fenntartó szervezetünk vezetőit és munkatársait, a velünk 

együttműködő partnerszervezeteink, a társintézmények, a gyermekvédelemben tevékenykedő 

szervezetek, a rendőrség, az igazságszolgálatási szervezetek vezető munkatársait, a velünk 

rendszeres kapcsolatban álló felsőoktatási intézmények oktatóit és diákjait, valamint a kerületi 

Polgármesteri Hivatal vezető munkatársait. Örömmel tapasztaltuk, hogy ünnepélyes projektzáró 

rendezvényünkre közel 100 fő fogadta el meghívásunkat és tisztelt meg bennünket a jelenlétével. 

 

Azért választottuk az időseket a  szimbolikus társadalmi jóvátétel alanyainak, mert 

 

 A gyermekek és az idősek a két leginkább veszélyeztetett populáció a magyar társadalomban. 

 Fiataljaink bűncselekményeiben gyakorta jelennek meg áldozatként idős emberek, így a két 

korosztály közötti érzékenyítést fontosnak tartottuk, ugyanúgy ahogy a 

 generációk közötti híd építését is, a családon belül és a társadalmi környezetben egyaránt.  

 Növendékeinket gyakorta sújtja előítélet, és megvetés, választásunkkal az előítéletesmentes 

gondolkodást szerettük volna segíteni. 

 

A jóvátételi napon, Szász Mária projektmenedzser prezentációjában bemutatta a pályázat elemeit, 

ismertette a megvalósítás folyamatát, a projektelemek vezetőinek és csoportjainak munkáját, a 

felmerülő problémákat, az eredményeket. Ezt követte  az „Így megy egy nap a szőlőben ”című 



rapmusical előadás, 15 fiatal részvételével, Orbán Béla és Lipka Péter rendezésében. A zenés 

produkció nagy sikert aratott, vendégeink elismerően nyilatkoztak az előadásról.  

 „Az előadás után az először az idősellátásból érkezett vendégeket ajándékozták meg a fiatalok a 

cérnaképekkel. A pályázat ideje alatt, nagy mennyiségű és kiváló minőségű képek készültek, így 

lehetőségünk volt valamennyi rendezvényen megjelenő vendégünket is megajándékozni egy-egy 

cérnaképpel. A záró rendezvény szendvicsebédjét az iskolaépületben fogyaszthatták el a 

vendégek, az eseményt az iskolában megrendezett cérnakép kiállítás megtekintésével tettük 

hangulatosabbá. A nap végén a vendégek intézménylátogatáson ismerkedhettek mindennapi 

munkánkkal. 

 

A „Bűntudattól az öntudatig” projekt utóélete 
 
A jóvátételi nap olyan átütő sikerű volt, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

jelenlevő főigazgatója, Bátori Zsolt úr javaslatára egy következő előadás megtartását is 

meghirdettük azok részére, akik egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak jelen lenni. Az 

intézményezetőkkel, a társintézmények igazgatóival történténő egyeztetések után 2016. május 

17-én került újra bemutatásra a rapmusical. A májusi rendezvényen az ország javítóintézeteit 

képviselő növendékek is részt vehettek nevelőikkel.  

A növendékek számára az előadás és a cérnaképkiállítás mellett, a legnagyobb meglepetést 

Molnár Ferenc Caramel jelenléte okozta. Caramel, Dr. Farkas Johanna egyetemi adjunktustól 

hallott a Budapesti Javítóintézetben előadott “Így megy egy nap a Szőlőben” című rapmusicalról. 

A tanárnő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóival részt vett április 27.-én, a pályázat záró 

rendezvényén. Ő mesélt az előadás után Caramelnek arról, hogy milyen nagy hatással volt rá és 

tanítványaira az egész program és különösen a az előadás szereplői.  

 

CARAMEL koncert a Budapesti Javítóintézetben  

 

Az előadást követően meglepetés vendégként a Megasztár-győztese, a Fonogram díjas Molnár 

Ferenc “Caramel” adott koncertet. A fiatalok nem csak a színvonalas zene és remek énektechnika 

miatt kedvelik az előadót, hanem azért is, mert Caramel ki tudott törni tehetségével, 

akaraterejével, betegségét is legyőzve, ezért példaképként tekintenek az énekesre, akit komolyan 

meghatott a műsor és a növendékek szeretetteljes fogadtatása. Az előadás után egy kis 



beszélgetésre is sor került intézményünk vezetőivel és a darab előadóival, majd közös 

fényképezéssel és autogramok kiosztásával ért véget a rendezvény.  

 

“ Megnéztem a gyerekek előadását és  énekeltem is nekik pár dalt. Nagyon tanulságos volt ez a 

lehetőség számomra. Bízom benne, hogy mindegyik gyerek kap egy új lehetőséget az élettől, és 

remélem esélyt kapnak a boldogságra és boldogulásra. Szorítok értük!”  

(Részlet Molnár Ferenc Caramel facebook bejegyzésből, 2017.05. 17.) 

 

Élő rádióriport a RÁDIÓ Q (99, 5) adásában 

 

„Így megy egy nap a Szőlőben” címmel rapmusical született az EMMI Budapesti 

Javítóintézetében, egy bűnmegelőzési pályázat keretében. A növendékek kreatív munkájával és 

szereplésével Orbán Béla és Lipka Péter állította színpadra a darabot. Az előadást megtekintette a 

budapesti Rádió Q egyik munkatársa, és stúdióbeszélgetésre invitálta az intézet igazgatóját, 

Juhász Pétert, valamint az előadás szerző-rendezőjét Orbán Bélát. A beszélgetésre a Rádió Q 

Mediátor című műsorában került sor június 16-án, csütörtökön 11 órától, a szerkesztő Nyári Juli 

vezetésével. A riport első részében Juhász Péter elmondta, hogy a javítóintézetek a 

gyermekvédelmi rendszer részeként működnek, a nevelőtestület célkitűzéseit padagógiai- 

pszichológiai módszerekkek valósítja meg a fiatalok bevonásával, majd kitért arra is, hogy 

milyen programokat, lehetőségeket kínálunk növendékeknek ittlétük idején a szellemi, fizikai és 

lélektani fejlődéshez. Szóba került egy esetleges „börtönrádió” megszervezése és létrehozása az 

intézményen belül, a források és infrastruktúra megteremtéséhez kerestünk ötleteket a 

szerkesztőkkel. A beszélgetés második felében, szó esett az intézeten belüli értékteremtésről, a 

manuális, kulturális- és munkafoglalkozásokról, a tanulmányi fejlődés lehetőségeiről.  

 

A sikeres színpadi darab jelentőségéről Orbán Béla elmondta, hogy a műben a gyermekek saját 

maguk fogalmazták meg kortársaiknak a javulás, a pozitív személyiségváltozás igényét, s 

kiemelte, hogy az előadás létrehozásának munkálataiban a részt vevő növendékek megtanultak 

egymásért küzdeni, komolyan és fegyelmezetten dolgozni, az utasításokat maradéktalanul 

betartani, saját ötletekkel alkotni a közös siker érdekében. A riport végén még maradtak 

megválaszolatlan kérdések és témák, ezért ígéretet kaptunk egy esetleges újabb interjúra. 



Reményeink szerint, abban hanganyagokat is be tudunk majd mutatni a rapmusical szerplőinek 

részvételével, természetesen a személyiségi jogok betartásával. 

                    (Készült: Orbán Béla beszámolója alapján) 

Intézetünk képviselői arra is ígéretet kaptak, hogy az adásról készült hangfelvételt CD 

formátumban, a szerkesztő rendelkezésünkre bocsátja. 

 

 

Összegzés 

  

“A „Bűntudattól az öntudatig” pályázat megvalósításával, elősegítettük a fiatalok szociális és 

mentális deficitjeinek csökkentését, képességeik, készségeik fejlesztésével, tehetségük 

kibontakoztatásával. A pályázatban résztvevő 67 fiatal számára a különböző programokon 

összesen 120 elismerő oklevelet adtunk át, több növendék 2-3 programban is sikeresen teljesítette 

a tanúsítványhoz, oklevélhez, emléklaphoz való jogosultság feltételeit.  

A projektben vállalt indikátorokat sikeresen teljesítettük, ami a növendékek nyitottságának, 

kitartásának, a “külsős” és a “belső” szakemberek sikeres munkájának is köszönhető. A pályázat 

megvalósításának folyamatában, az intézmény szinte valamennyi munkatársa jelentős részt 

vállalt támogatóként.   

 

Juhász Péter igazgató, az intézményi infrastruktúra és humán erőforrások rendelkezésre 

bocsátásával lehetőséget biztosított a pályázat lebonyolítására, személyes támogatásával segítette 

az eredményes projektmunkát.  

 

Hegedűs Sándor általános igazgatóhelyettes, a Budapesti Javítóintézet és a pályázatot kiíró 

Belügyminisztérium Bűnmegelőzési Tanácsa közötti kapcsolatot tartotta, a pályázat kiírásától a 

pályázatot záró rendezvény lebonyolításig. Kosztolányi István gazdasági koordinátor a projekt 

pénzügyeit kezelte, a gazdasági elszámolást végezte. Gelb Beáta oktatási szakmai vezető 

koordinálta a programok résztvevőinek tevékenységét, megszervezte a növendékek és 

szakemberek találkozásait, a jóvátételi nap és második előadás programját. 

 



A Belügyminisztérium Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósított pályázatunk 

lehetővé tette, hogy intézményünkben 300 órában, szakemberek irányításával, fakultatív 

programok során, növendékeink megtapasztalják saját értékeiket, és hogy ezeket az értékeket 

indikátorokkal számszerűsítve láthatóvá tegyük mindenki számára.  

 

A színházi csoportot illetve a cérnakép készítő kézműves műhelyt az „Iskola Másképp”, a rap 

szakkört a „Szőlő Szünet” program részeként továbbra is működtetjük intézményünkben a nyári 

időszakban tartandó foglalkozásokon, ősztől pedig szakkörök formájában.  

 

A projekt bemutatása a pályázatban részt vevő programfelelősök beszámolójának illetve a 

megadott forrásokban található anyagok felhasználásával készült. 

 

Budapest, 2016. 06. 28.  
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Hazai kriminál-
statisztikai adatok

A gyermek- és fiatalkorú
bűnelkövetők száma a
hazai kriminálstatisztikai
adatok
szerint az elmúlt években
csökkent.

DE – figyelembe kell venni
e két korcsoport
demográfiai változásait is!!!

A gyermek- és fiatalkorúak hazai
kriminálstatisztikai adatainak forrása:
Tájékoztató a gyermekkorúak és a
fiatalkorúak bűnözésével összefüggő
egyes kérdésekről 2011 – Legfőbb
Ügyészség



- számuk 2006-ban 3565, 2010-ben 2607; csökkenő tendenciát
mutat

- 2010-ben számuk területi megoszlás szerint B-A-Z megyében 355
(13,62%) a legmagasabb, ezt követi Sz-Sz-B megye 292 (11,20%),
valamint H-B megye 235 (9,01%)

- a nemek szerinti megoszlás 2010-ben 80,78–19,22% volt a fiúk
„javára”

- a bűncselekmény elkövetésének módjánál a csoportos jelleg a
leggyakoribb

- családi környezet (2010)
- a szülők közösen nevelik - 76,72%
- egyedülálló szülő neveli - 11,55%
- nevelőotthonban, intézetben él – 7,9 %
- nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál – 2,61%
- egyéb helyen – 1,04%

morális

morális



A hagyományos igazságszolgáltatás 
és az új megközelítés



Fiatalkorú elkövetők

- számuk 2010-ben 11 248

- a 100 000 fiatalkorú lakosra jutó bűnelkövetők gyakorisága 2010-ben
2440,67 volt.

- területi megoszlásukat tekintve 2010-ben B-A-Z megyében a
legmagasabb az arány (10,94%), igen magas volt még a fővárosban
(10,56%), Pest (9,15%) és Sz-Sz-B megyében (7,67%)

- a nemek szerinti megoszlás 2010-ben 81,93–18,07% volt a fiúk „javára”

- jellemző a csoportos elkövetés

- családi környezet (2010)
- a szülők közösen nevelik - 70,23%

- egyedülálló szülő neveli - 15,36%

- nevelőotthonban, intézetben él – 8,53%

- nevelőszülőnél, nagyszülőnél, gyámnál – 2,78%

- egyéb helyen – 2,52%



- A bűnelkövetésben közrejátszó oksági tényezők

- alkohol hatása (6,93%)

- kábítószer hatása (3,48%)

- kábító hatású anyag hatása (0,28%)

- több együtt (0,42%)

- egyik sem (88,9%)

Fiatalkorú elkövetők





- a gyermek- és fiatalkori bűnözés körében a bűncselekmény
rejtve maradásának lehetősége magas

- a bűnelkövetés általában nem előzmények nélküli
(szabálysértések, egyéb deviáns, prekriminális
cselekmények, pl. iskolakerülés)

látenciavizsgálatok
2008 – ISDR
- 12-17 év közötti iskolába járó diákok vizsgálata
- az eredmények szerint a diákok csaknem ötöde (19,3%)

eddigi élete során semmilyen deviáns magatartást nem
tanúsított.

- akik deviáns magatartást tanúsítottak, az életkor mellett a
kortárscsoport és az alkoholfogyasztás volt a meghatározó
tényező



Erőszakos bűnözés – erőszak fogalma

büntetőjogi értelemben:

fizikai ráhatás a passzív alanyra vagy az elkövetési 
tárgyra

típusai: mértéke szerint (vis absoluta – vis compulsiva)
tárgya szerint (személy vagy dolog elleni)

 kriminológiai értelemben:

a büntetőjogi megítélésen alapszik, de attól tágabb 
illetve szűkebb:

embertől eredő és közvetlenül emberre ható fizikai 
vagy pszichikai erőszakban megnyilvánuló szándékos 

magatartás



 Csoportosításuk

 erőszak formája alapján (pl.: spontán)

 erőszak mértéke alapján (pl.: pl.: akaratot törő)

 sértettek köre alapján (pl.: hivatalos személy)

 felhasznált eszközök alapján (pl.: fegyveresen)

 elkövető jellemzői alapján (pl.: fiatalkorú)

 oka alapján:
 szükségletkielégítő 

(erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, rablás, 
zsarolás, kifosztás)

 konfliktusfeloldó
(szándékos emberölés, erős felindulásban elkövetett 
emberölés, szándékos testi sértés, hivatalos és 
közfeladatot ellátó személy és támogatójuk elleni 
erőszak, garázdaság)



Fiatalkorúak és erőszak 

(Kerezsi-Parti 2008):

I) devianciák, kisebb súlyú bűncselekmények, erőszakos
magatartások a 12-17 év közötti iskolába járó diákok közt
gyakoriak! (80%-20%)

II) a fiatalok mindennapjainak egyik állandó kísérőjelensége 
az erőszak! 

Formái:
- szórakozási forma
- cél elérésének eszköze, a tisztelet, a hírnév megszerzésének 
lehetősége
- konfliktus-feloldási eszköz



Az erőszak, mint szórakozási forma
a) TV, mozi, PC, PSP, X-Box, ..

(EU kutatás, 2007): 
- egy gyerek 18 éves korára (átlagos TV-nézési szokás 

mellett) 200.000 erőszakos cselekményt lát, beleértve 40.000 
emberölést
- 8-18 év közötti gyerekek több időt töltenek a PC, TV, PSP, 

X-box .. előtt (44,5 óra/hét, 6,5 óra/nap), mint bármely más 
tevékenységgel (kiv. alvást)

(Pfeiffer, 2007): 
- gyerekek fele az erőszakos játékokat kedveli
- a kedvelt játékok 80%-a tartalmaz erőszakot
-10 éves fiúk fele olyan játékokkal játszik, amit csak 16 éves 

kor felett szabadna megkapniuk!
-15 éves korban: 80% 18 éven felülieknek szólóval
(Sindelyes): 8-15 éves korosztály játszik legtöbbet 



szexualitás és erőszak megjelenése (Vajda G.:):
- ú.n. lopakodós-megerőszakolós ("stalking and 

raping") (pl.: Biko 3)
-testvérszerelem
-ú.n. kardozós-megerőszakolós (Battle Raper)



Probléma: 
- média erőszak-ábrázolása egyoldalú, 

következmények nélküli, gyakran feldicsőített 
(videoklipek, játékreklámok, ..) 
- kegyetlen videójátékok agresszív gondolatokat, 

viselkedés, együttérzés csökkenése
-az erőszak (pl.: gyilkosság, öngyilkosság) vezető 
halálok a gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek közt

Hatások: 
- média-erőszaknak van hatása! (értékrend-

változás)
- főként kisgyermekkorban, 8. életév alatt 
(befolyásolhatók, valóság fantázia közti 
különbségtétel nehézsége 



Eltérő elméletek

(Csendes L.: - katarzis elmélet – az erőszak bemutatása 
csökkenti az erőszakot,

- stimulációs elmélet – utánzásra ösztönöznek a 
látottak, (Bobo-baba modell)

- habituációs elmélet – a többszöri ismétlés 
közömbösséget eredményez,

- inhibíciós elmélet –gátlást, tilalmat eredményez a 
látvány)

Eltérő kutatási eredmények (Zipfel 2004., Ortega 2007.)

- nem tesznek agresszívvé, viszont függőséget 
okozhatnak 

- nagyobb agressziót okoznak, könnyen erőszakossá, 
agresszívvé válnak

DE! rövid távú memória törlése ("erőszak-orgia„)



Az erőszak, mint szórakozási forma

b) Állatokkal szembeni erőszak

M.S.P.C.A.:
1. Az állatokkal szembeni erőszak és egy bűncselekmények 

közötti kapcsolat nem csak az erőszakos 
bűncselekményekre, de sok egyéb jellegű antiszociális 
bűncselekményre is kiterjed.
2. Az állatokat bántalmazók 70%-a követett el legalább egy 

egyéb bűncselekményt is. Az állatokat nem bántalmazók 
csoportjában ez az arány 22%.
3. Az állatokat bántalmazók 38%-a követett el emberekkel 

szembeni erőszakos bűncselekményeket, míg az állatokat 
nem bántóknak csak 7%-a.



Az erőszak, mint szórakozási forma

b) Személlyel szembeni erőszak

Formái:
- Iskolai vagy azon kívüli
- Kortáscsoport, felnőttek,
- internet, mobil, stb. felhasználásával

Már nem csak szórakozás, sokszor a konfliktusos helyzetből 
ered, annak következménye, „rendezése” 

(Kerezsi-Parti) devianciák, kisebb súlyú bűncselekmények, 
erőszakos magatartások a 12-17 év közötti iskolába járó 
diákok közt gyakori! (80%-20%)



Erőszak az iskolában

- szóbeli, fizikai és szexuális erőszak és ezek speciális formái

- a tanulók közötti, a tanárok, iskolai dolgozók elleni gyerekek által elkövetett
agresszió

- a tanárok, iskolai dolgozók egymással szembeni cselekményei

- a felnőttek közötti, a gyerek családtagjai ellen irányuló agresszív magatartások

+ morális agresszió (idegengyűlölet, rasszizmus, kirekesztés, megkülönböztetés)
(Herczog)

Hazai vizsgálatok (Sallai, Figula, Herczog, ..):
Formái: verbális (sértegetés, leszólás, viccelődés, fenyegetés, kritizálás, szidás), 
fizikai (szexuális), érzelmi (pl.: kirekesztés, közönyösség) 
Arányok: fizikai 20%, verbális a leggyakoribb
Áldozatok: védekezésre képtelen (50,7%), a félénk (25,0%), a magára maradt 
(11,4%)
Helyszín: osztálytermek szünetben (áldozatok 97,7%, támadók 100%) és tanórán
(áldozatok 21,2%, támadók 29,2%), iskola udvara, folyosója





passzív áldozat (szorongó, nem érzi magát 
biztonságban az iskolában, érzékeny, csendes, 
önbecsülése alacsony, szégyenlős. Általában 
fizikai gyengeség) → viselkedése és attitűdjei 
olyan bizonytalan és értéktelen személyiségről 
szólnak, aki nem fogja megtorolni a támadást.

provokatív áldozat (irritáló viselkedés, koncentrációs 
zavarok, hiperaktivitás)

Az áldozati helyzet következményei: nagyobb esély 
a depresszióra; alacsony önértékelés (mély 
nyomok).



általában két típus; közös jegy az erőszak elfogadása

- aktív zaklató (alacsony mértékű szorongás,
impulzivitás, hajlam a dominanciára és hatalomra,
ellenséges érzelem a családi környezettel szemben,
általában erősebb fizikum)

- passzív zaklató, követő, csatlós (heterogén csoport;
alacsony biztonságérzetű és szorongó egyaránt)

A zaklatás az antiszociális és szabályszegő viselkedési
formák egyike, amely léte összefüggést mutat az
otthoni környezettel és viselkedésmintákkal.



- aktív zaklatóknál ellenséges érzelem a családi környezettel
szemben

- gondviselőkkel szembeni negatív érzelmek, melegség, kötődés
hiánya

- autoriter nevelési módszerek (→ agresszívebb viselkedés a
gyermekeknél, erőszak elfogadása)

- apai deviancia, családon belüli erőszak, viktimizáció

- rossz nevelési elvek/szubkulturális hatások - tolerancia a
gyermek agresszivitásával szemben

- aktív, lobbanékony természet (szerepe csekélyebb)

- fiúk magasabb aránya a zaklatók közt - a fiúk közötti
kapcsolatok általában ridegebb, durvább jellege (biológiai,
társadalmi-környezeti hatások)



(EU 2006):„School Bullying and Violence”: iskolai terrorizálás, erőszak új 

formái:

-cyberbullying: új technikai eszközök zaklatás céljából történő alkalmazása

Több formája is ismert:

-égetés („Flaming”): on-line harc, dühös, fenyegető, vulgáris üzeneteket 

tömege

- ismétlődő, folyamatos zaklatás („Harassment Repeatedly”):  anonim; 

durva, sértő üzenetek küldése

- befeketítés („Dissing”): online üzenetek küldése, amelyek alkalmasak az 

áldozat jóhírének megsértésére (pl: szexuális képességei gyalázása)

- megszemélyesítés („Impersonation”): célja, hogy az áldozat nevében (pl.: 

jelszavát kifigyelve) üzeneteket, sms-eket, stb. küldve tegyék tönkre baráti, 

szerelmi, társas kapcsolatait és ezen keresztül (is) rontsák megítélését

-(„Outing and Trickery Sharing”): az áldozat titkát, kínos információit, titkolt 

jellemzőit szerzi meg csalárd módon és osztja meg másokkal

- szándékos kirekesztés („Exclusion Intentionally”)

-az áldozat folyamatos, ismétlődő követése, becserkészése a szájbertérben 

(„Cyberstalking Repeatedly”): on-line tevékenység, mely sérti vagy 

veszélyezteti az áldozat biztonságát



Tényállás
B.N. vádlott 2009 december hó 21. napján - pontosan meg nem határozható időpontban
- a jelszavak feltörését követően jogosulatlanul belépett az Sz.R. által használt iwiw,
myVip és MSN oldalakra, illetve a szintén Sz.R. által használt my Vip közösségi oldalon,
a személyes adatlapjára az alábbi - mindenki által megtekinthető - szöveget írta be:
„Ezt csinálom most: „épp szoptam egy jót! Finom kis geci, jajj, de szeretem nyelni”
Hobbi: ”imádom, ha seggbe kúrnak, és közbe szopogatok egy másik faszt”
Bemutatkozás: „EGY ÍRÁSTUDATLAN, MÁSOK ÉLETÉT MEGKESERÍTŐ BÜDÖS
CIGÁNY KURVA VAGYOK! JÓ NAGY PICSÁVAL! KIFEJEZETTEN A NŐS VAGY A
PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ FÉRFIAKRA IZGULOK! IMÁDOK SZOPNI ÉS EZZEL
PÉNZT KERESNI! A Henessyben GYAKRAN MEGTALÁLHATÓ VAGYOK! SIESS,
MERT FASZHIÁNYOM VAN!! 0620XXXXXXX EZEN A SZÁMON BÁRTAN HÍVJATOK
ÉS BELÉM VERHETITEK HATALMAS FARKATOKAT!”
Ezt meghaladóan a gyanúsított Sz.R. által használt iwiw közösségi oldalon, a személyes
adatlapjára az alábbi - mindenki által megtekinthető – szöveget helyezte el:
„Magamról: „EGY ÍRÁSTUDATLAN, MÁSOK ÉLETÉT MEGKESERÍTŐ BÜDÖS
CIGÁNY KURVA VAGYOK! JÓ NAGY PICSÁVAL! KIFEJEZETTEN A NŐS VAGY A
PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ FÉRFIAKRA IZGULOK! IMÁDOK SZOPNI ÉS EZZEL
PÉNZT KERESNI! A HILLBEN GYAKRAN MEGTALÁLHATÓ VAGYOK! SIESS, MERT
FASZHIÁNYOM VAN!! 0620XXXXXX EZEN A SZÁMON BÁTRAN HÍVJATOK ÉS
BELÉM VERHETITEK HATALMAS FARKATOKAT! PUSZIKÁLLAK R. A JÓ KURVA ”
Sz.R. sértett a nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége vonatkozásában
joghatályos magánindítványt terjesztett elő, amelynek vonatkozásában a vád
képviseletét az ügyész átvette. B. N. vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte.



Az erőszak, mint konfliktus-feloldási eszköz

otthoni minta; 
magasabb a családi devianciák, a családon belüli 

erőszak és az alkoholizmus aránya 



törődés hiánya

Az elhanyagolás generálta spirál.

A családban figyelemhiány, az iskolában kudarcélmények→ hiányzás az 
iskolából→ társaság→lopás, éjszakai élet, újabb veszélyeztető 
tényezők, drog, illegális pénzszerzés

• különféle okok (pl.: munka, szülők közötti konfliktusok, rossz anyagi
helyzet, alacsony iskolai végzettség, alkoholproblémák és/vagy
pszichés betegségek – feszültségek)

• iskola: újabb kudarcélmények – okok:
– új elvárások – DE! otthon nem sajátít(hat)ta el

– megpróbálja pótolni a figyelmet, a sikerélményt, az elismerést – DE! rossz
formákat választ

– a szülőt nem pótolja az iskola („tanít/büntet de nem dicsér, nem szeret”)!

– egyedül a kudarcélményekkel → teljesítményromlás → újabb
kudarcok → elidegenedés → csavargás → szubkultúra: pozitív
élmények → még akkor is vállalja a normákat, ha nem ért velük
egyet



„az agresszív, erőszakos család” 

A gyermek- és a partnerbántalmazás párhuzamosan van jelen.

iskola – egy hely erőszak, bántalmazás, lelki terror nélkül
DE! tele van feszültséggel és elfojtott haraggal – agresszív a társaival és a 
tanáraival 
A viselkedése az otthoni példától függ:  

- az erősebb bántja a gyengébbet → iskolai zaklatásainak 
célpontjai főként a kisebbek, védtelenebbek

- bántalmazott a felelős mindenért – a fiatal is ezt követi (ő 
„provokálta” ki, magának köszönheti)

 rossz kortárskapcsolat + gyenge eredmény  kudarcélmény  
- elidegenedés az iskolától → csavargás DE!

- erőszakos + elhanyagoló szülők: „a történet vége” – erőszakos 
bandák – bűnözés

- erőszakos DE  odafigyelő szülők: szigorú, durva retorzió → vissza 
az iskolába (minden kísérlet megtorolva)



„mélyszegénység”

- megélhetési gondok - komoly problémák a 
családon belül - feszültség a szülők között –
gyerekek iránti figyelem csökkenése – érzelmi 
elhanyagolás

- iskola: erőszakos, sokszor agresszív magatartás
oka: otthonról hozott elfojtott feszültség + teljes 
érdektelenség miatti elkeseredettség

→ odafigyelés, segítség nélkül nem tud talpra állni –
szülői érdektelenség - kudarcélmény – elfordulás az 
iskolától



Az erőszak, mint a hírnév elérésének eszköze

többségük számára fontos az előrejutás, az adott közösségen 
belüli vezető szerep vagy magasabb pozíció megszerzése 

otthoni minta; magasabb a családi devianciák, a családon belüli 
erőszak és az alkoholizmus aránya 

Erőszak elfogadása – még ha az dolog ellen irányul is –
könnyebben toleránssá teszi a fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



A mobiltelefon fényképezőgépként való, nem megengedett célú 

használata: (testnevelési órák – képek – internet)

„Happy Slapping”: (vidám/boldog ütés/csapás) védtelen áldozat eredetileg 

megalázó tevékenységekre való kényszerítésének, ma már inkább a 

megütésének/megverésének és megrugdosásának mobiltelefonnal történő 

lefényképezése, lefilmezése, barátoknak vagy netre feltétele Halálos 

eredmény! (London, „Most egy dokumentumfilmet készítünk, úgyhogy légy 

szíves, nézz a kamerába!”)

„Snuff Videos” : „to snuff out” (kinyiffan, kiköhögi a lelkét); videófelvételek az 

áldozat testi vagy lelki megalázását, megerőszakolását, megverését, vagy 

pl.: a hullagyalázást örökíthetik meg (haldoklás, Sydney erőszak, München, 

Melbourne) 

(Bécs: 80 alkalom, 8+1 sértett, 267 fotó, 100 videó)

A speciális szükségletű gyerekek elleni támadás: elsősorban verbális jellegű

Homofóbia, valamint a lányok kukkolása, a portyázás, és a sérelmükre 

elkövetett erőszak. (Anglia: megduplázódótt a leszbikus illetve homoszexuális 

diákok sérelmére elkövetett zaklatások száma; 1145 ilyen orientációjú diák 

közül 41% szenvedett már el fizikai támadást, 17% élt meg halálfélelmet és 

12%-ukat molesztálták szexuálisan) .



Az erőszak, mint konfliktusfeloldási eszköz



Erőszak, mint feszültség-levezető, -feloldó eszköz!

Eltérő tünetek, jelzések, magyarázatok, megoldások

!
-Intézményi erőszak
- rendszerabúzus
- társadalmi erőszak
- …

Család hatása – közvetett befolyásoló tényező!



Szülői/családi minta
Fontos! Különösen stressz/konfliktushelyzetekben

Lehet: tudatos/ösztönös reakció

DE! az egyén viselkedése gyakorolt hatása számos 
körülménytől függ. 

Általánosságban egy modellkövetés valószínűségét fokozza:
-ha a modell hatalommal és presztízzsel rendelkezik,
-ha „fogyasztója” bizonyos vonzó javaknak,
-ha a modell gondoskodó,
-ha ügyesebb, jobb készségekkel rendelkezik, mint a 
megfigyelő,
-ha a megfigyelőt a modellhez erős érzelmi vagy 
dependencia-motívumok kötik. (Vajda–Kósa, 2005)



Konfliktuskezelési stílusok (Barczy-Szamos, 2000):

 Cápa (erőszakos) - lehengerel, kényszerít; a cél a fontos, nem a 

kapcsolat; vannak győztesek és vesztesek, de: vereség = gyengeség, 

alkalmatlanság

 Plüssmaci (elsimító) - a kapcsolat fontosabb, mint a saját cél; nem 

akarnak ártani + konfrontálódni, hogy az ne veszélyeztesse kapcsolataikat

 Róka (kompromisszumkereső) - középút-keresés; a cél és a 

kapcsolat közepesen fontos, ezért ő is felad és a másiktól is ezt várja; cél: a 

közjó, a „béke”

 Teknős (visszahúzódó) - tehetetlennek, reménytelennek érzi a 

helyzetet, ezért céljait és kapcsolatait is feladja, s kimenekül

 Bagoly (együttműködő) - mind a cél, mind a kapcsolat fontos, meg 

kell védeni = a problémát meg kell oldani DE a célok fennmaradása mellett; a 
konfliktus a kapcsolat kiterjesztésének egy módja



(Harris) OK-elmélet

ÉN + TE +

ÉN + TE –

ÉN – TE +

ÉN – TE –

Jelentős hatás a konfliktuskezelési technikákra!



Driverek

7/9 éves korig

Mi kell ahhoz, hogy a szüleimet túléljem?

Mi kell ahhoz, hogy a külvilágot túléljem?

Zsigeri/ösztönválaszok, reakciók

Driverek:

- Siess!

- Erőltesd meg magad!

- Légy tökéletes!

- Légy erős!

- Úgy csináld, hogy másnak is jó legyen!



Hiedelmek

Monty Lefkoe: „a történelem átírása”

Hiszem, ha látom; hiszem, ha hallom  hallom/tapasztalom

DE! üzenet tartalma, célja, jelentősége MÁS volt  ÁT KELL ÍRNI

Sorskönyv (script)

Nem élhetsz csak a „driver”-eid szerint!

3 féle sorskönyv:

- No mind (nem tudok dönteni, nem vagyok képes rá  felelősség 
elhárítása)

- No love (nehezen kapcsolódhat máshoz, mert nem szerethető/meg 
kell küzdenie a szeretetért)

- No joy (mindenért megharcol, küzd, de nem élvezheti; mire eléri, 
kifárad)



4) KONFLIKTUSKEZELÉSI 
STÍLUSOK

Kényszerítés
Közös
megoldás

Önérvé-
nyesítés

Kompromisz-
szum

Elkerülés
Alkalmaz-
kodás

Együtt-
működés

Ken Thomas féle modell

igény egy más 

konfliktuskezelési megoldásra!

KAPCSOLAT-ORIENTÁLTSÁG, ALÁVETÉS
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Az erőszak, mint a hírnév elérésének eszköze

többségük számára fontos az előrejutás, az adott közösségen 
belüli vezető szerep vagy magasabb pozíció megszerzése 

otthoni minta; magasabb a családi devianciák, a családon belüli 
erőszak és az alkoholizmus aránya 

Erőszak elfogadása – még ha az dolog ellen irányul is –
könnyebben toleránssá teszi a fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



A mobiltelefon fényképezőgépként való, nem megengedett célú 

használata: (testnevelési órák – képek – internet)

„Happy Slapping”: (vidám/boldog ütés/csapás) védtelen áldozat eredetileg 

megalázó tevékenységekre való kényszerítésének, ma már inkább a 

megütésének/megverésének és megrugdosásának mobiltelefonnal történő 

lefényképezése, lefilmezése, barátoknak vagy netre feltétele Halálos 

eredmény! (London, „Most egy dokumentumfilmet készítünk, úgyhogy légy 

szíves, nézz a kamerába!”)

„Snuff Videos” : „to snuff out” (kinyiffan, kiköhögi a lelkét); videófelvételek az 

áldozat testi vagy lelki megalázását, megerőszakolását, megverését, vagy 

pl.: a hullagyalázást örökíthetik meg (haldoklás, Sydney erőszak, München, 

Melbourne) 

(Bécs: 80 alkalom, 8+1 sértett, 267 fotó, 100 videó)

A speciális szükségletű gyerekek elleni támadás: elsősorban verbális jellegű

Homofóbia, valamint a lányok kukkolása, a portyázás, és a sérelmükre 

elkövetett erőszak. (Anglia: megduplázódótt a leszbikus illetve homoszexuális 

diákok sérelmére elkövetett zaklatások száma; 1145 ilyen orientációjú diák 

közül 41% szenvedett már el fizikai támadást, 17% élt meg halálfélelmet és 

12%-ukat molesztálták szexuálisan) .



DE!

Erőszak elfogadása – még ha 
az dolog ellen irányul is –

könnyebben toleránssá teszi a 
fiatalt más erőszakformák 

vonatkozásában is!



„Mindannyian kis királylányoknak és 
királyfiaknak születünk, de a szüleink 

csókjai békásítanak minket.”



Az erőszakos viselkedést elősegítő veszélytényezők 

  előrejelző szituációs gyorsító 
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Szegénység Fizikai állapot 
Társadalmi 
válságok, 
változások 

Esélyegyenlőtlenség Rutincselekvés  

Közjavak csökkenése 
Fegyverviselés 
engedélyezése 

 

Ellenkultúrák 
Egészségügyi ellátás 

engedélyezése 
 

M
ik

ro
tá

rs
ad

lm
i  Közösségi szervezetek Részvevők kapcsolata 

Résztvevők 
kommunikációs 

kapcsolata 

Feketepiac 
Beavatkozók 
cselekménye 

 

Galerik Fegyverhasználat  

Családi diszfunkciók   

B 
I 
O 
L 
Ó 
G 
I 
A 
I 
 

T 
É 
N 
Y 
E 
Z 
Ő 
K 
 

Ps
zi

ch
os

zi
ci

ál
is  

Temperamentum Érzelemkitörés Impulzivitás 

Szociális tanulás 
Alkohol-, 

drogfogyasztás 
Lehetőségek 
felismerése 

Az erőszakos viselkedés 
elfogadottsága 

Szexuális problémák  

Kommunikációs minták Előre kiterveltség  

B
io

ló
gi

ai
 

Idegrendszeri zavarok 
Átmeneti idegrendszeri 

problémák 
Ingerküszöb 

felemelkedése 

Életkori sajátosságok 
(pl.: pubertás, szenilitás) 

Pszichoaktív anyagok 
aktív hatása 

 

Drog-, alkohol-, 
gyógyszerfüggőség 

  

 



összbűnözés

gyermek- és fiatalkori bűnözés

m a k r o s t r u k t u r á l i s    h a t á s o k

iskola

család
fk. szub
kultúrák egyéb 

devianciák

vikti
mizáció

életkori sajátosságok

erőszakos bűnözés



gazdaság, szociálpolitika, szociális 
ellátórendszer

város, szűkebb környezet 
(szomszédság), iskola (→ szegregáció)

egyéni életesélyek, alkalmazkodás, bűnözői 
életvitel elfogadása (→ bűnelkövetői 

magatartás)

Forrás: Bronfenbrenner (1979)

Az okok rendszere II.



szerző, 
kutató

év, 
ország

minta, 
időtar

sérelem rizikófaktorok

Woodward 
L.J.

2000, 
Új-

Zéland,

1265,

8 év
vegyes koncentrálási nehézségek

Loeber R.
1999, 
USA

506, 

5 év

testi 
(lőtt) 

korábbi bűnelkövetés, 
bandaharc, fegyvertartás, 
szegényes szülői ellenőrzés 
és kommunikáció, alacsony 
iskolázottság, viselkedési 

problémák

Sege Rx.
1999, 
USA

438, 
átlag 5 

év

erőszakos 
jellegű

nem (lány), alkohol/drog-
használat, szegényes szülői 
kapcsolatok, iskolakerülés, 

iskola hiánya, 

Scholer SJ
1999, 
USA

18,6 M 
(‘85-91) 

1 év
vegyes

20 évesnél fiatalabb anya, 
alacsony iskolázottság, 

több, mint 2 gyerek



szerző, 
kutató

év, 
ország

minta, 
időtar

sérelem rizikófaktorok

Martin J.
1998, 
Új-

Zéland,

944,

21 év
testi

nem, bűnelkövetői 
karakterjegyek

Rasanen P.
1999, 
Finno.

12058, 
27 év

testi, 
öngyilk. 

pszichózis, személyiség-
zavarok, bűnözés

Skuse DH
1995, 
Anglia

2609, 

4 év

gykbántal
mazás,elh
anyagolás

korai, születés utáni nem 
szervi jellegű elégtelenség, 

szegény szülők, 
elhanyagolás

Alexander CS
1992, 
USA

758 
(12-14 

éves), 3 
év

vegyes

korábbi sérülések, bűnözés, 
alkohol/drog-használat, 
magatartásbeli rizikó-

faktorok, ..

Bijur P.E.
1991, 
USA

8231 
(fk), 
15-17 

év

vegyes
szülő-gyerek konfliktus, 
szülők közötti konfliktus, 

gyakori stressz-hatás





(Solt Á) Miért viselkednek eltérően a fiatalok?

Reziliencia – traumafeldolgozó-képesség eltérő jellege

Jogelhagyó/bűnelkövető halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatal:

- mert mások így cselekszenek velem (múltbeli sérelmek)

- nem hagyom magam!! (ellenállás = érték)

ERŐSZAKKÖZPONTÚ – függetlenség iránt vágy

Jogkövető halmozottan hátrányos helyzetű fiatal:

- a cselekedetem nem válasz valamire, hanem egy 
kísérlet, egy kezdeményezés valamiért (jövőbeli célok, 
remények, lehetőségek)

- el tudom viselni!! (alkalmazkodás = érték)

ÉRZELMI KÖZPONTÚ – elfogadás iránti vágy



Komplex válaszok, egyedi megoldások, 
alternatív lehetőségek, technikák ..

és megfelelő minta!



„Most kimegy az ember innen… Én mindent meg fogok 
csinálni, amiért nem tudnak leültetni……   Szóval 

ilyen… eltorzult a személyiségem végül is. Ez nagyon 
egyszerű. A személyiségtorzulás…… 

Meg fog változni, csak egy idegroncs fog kimenni a 
börtönből, akivel végképp nem fognak tudni mit 

kezdeni………… 
…………….. félek magamtól. Mert még tudom is magam 
kontrollálni, érted, mert kell. Mert tudom azt, hogy 
az ajtó előtt ott áll egy őr. Egy rendőr. De kint nem 

lesz rendőr az ajtó előtt………… 
……. öt év, öt év lesz az agyamban, öt év semmittevés, 

öt év ideg……………..…”

Jóska, 19 éves



Köszönöm a figyelmet!



Zárt intézményi ártalmak, 
letartóztatási sokk 
és ellensúlyozásuk 

Dr. Fliegauf Gergely PhD 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

„Nem számít, majd biztos elüt egy autó.” – Mike Muir 



Zárt intézményi ártalmak 

Letartóztatási sokk 

A beavatkozás célja 

re.re.re. logika 

Egyéniesítés 

Csoportos foglalkozások 

Személyzet és kliensek 

 



Zárt intézményi ártalmak 

Személyiség 

Mindenütt: Közeg 
Társak: Többiek 

Segítők: Korlátoz 
Kényszer 

Múlt 
Vagányság 

Kiesés 
Többi ártalom 

Jövő 
Szelídség 

Visszailleszkedés 
Többi ártalom 

Csak bent tudunk igazán hatni, 
a múlttal nem vehetjük fel a versenyt, 

a jövőt nem tudjuk kiszámítani. 



Letartóztatási sokk 

Személyiség 

Többiek 
Hipervigilencia 

„Geng” identitás 
Titok / szégyen 
verbális / fizikai 

krízis 
(para)szuicídium 

következő 
állomások 

Bűncselekmény 
Társak 

Kinti értékek 
Család 

Félelem 
Kilátástalanság 

Információhiány 
Önismeret / 

cinizmus 

egyensúly, szerepek, társas közeg, idő 



A beavatkozás célja 

tudat 

önirányítás önvezérlés 

önismeret hatékonyság 

reszocializáció 

reintegráció 

rehabilitáció 

öröm 



letartó
ztatási so

kk 

Az intézetben  tartózkodás ideje 

Reszocializáció 

Rehabilitáció 

Reintegráció 

re.re.re. logika 
cél 

lehetőség 
együttműködés 



Egyéniesítés = inkább rehabilitáció 

Igények 

Mentális állapot 

Kockázatok 

Kínálat 

Egyensúly 



Csoportfoglalkozás = 
inkább reszocializáció 

Együttműködés 

Énfeladás 

Önismeret 

Kitárulkozás 

Identitás 



Személyzet és kliensek 

kiégés / cinizmus 

elimerés hiánya 

adminisztrációs teher 

viszonyítás 

megszokás 

elkerül / fél 

megvet 

kihasznál 

követel 

megszokás 



Köszönöm figyelmüket! 
fliegauf.gergely@chello.hu 

Zárt intézményi ártalmak = egyedül csak rehabitálni tudunk, szövetkezni kell  

Letartóztatási sokk = ismétlődik, személyiséget rombol, ellen kell súlyozni 

A beavatkozás célja = tudatosság, mindenkinek „jó” lesz 

re.re.re. logika = átfedések, szabványosítani kellene 

Egyéniesítés = szükséges a rehabilitációhoz 

Csoportos foglalkozások = a reszocializáció elemi része 

Személyzet és kliensek = a személyzet képzése (tréningje) kiemelkedően fontos 



Gazdálkodj okosan 

„Gazdálkodj okosan” pályázat – 2016. év 

  

A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére 

meghirdetett projektjére sikeres pályázatot nyújtott be a Pénzügyi Ismeretterjesztő 

és Érdek-képviseleti Egyesület, így az elmúlt évben megkezdett “Gazdálkodj 

okosan” elnevezésű pályázat intézetünkben négy alkalmas gyakorlati képzéssel 

folytatódhatott 2016. februárban. 

  

A pályázatban 15 fő fiatalkorú vehetett részt. A projektet a Down Alapítvány által 

kifejlesztett Pénzügyi társas- és szituációs játék segítségével bonyolították le az 

alapítvány munkatársai, az alábbi struktúrában: 

1. alkalom: az előző 5 részes előadás ismétlése, nyitó és záró teszt készítésével, az aktuális 

tudásszint felmérése. A játék felvezetése, bemutatása, a 3 csoport tagjainak kiválasztása a 

következő alkalomra. 

2. alkalom: a társasjáték használatának megkezdése 

3. alkalom: a társasjáték használatának folytatása és befejezése 

4. alkalom: az elmúlt három alkalommal történtek megbeszélése, a játék által szerzett 

ismeretekről, tapasztalatokról egy visszaigazoló teszt készítése, melyet a lebonyolításért 

felelős alapítvány kérésre, a Down Alapítvány részére is továbbít. 

A kiválasztott fiatalkorúak a foglalkozásokon aktívak voltak, a projekt sikeresen 

zárult. 

 



Nehéz ügyfél-e a fiatalkorú?



 Fegyelmi eljárások

 Elhúzódhat

 Kérdéses a 
hatékonysága

 Büntet

 Tanult tehetetlenség

 „Alternatív költsége 
van”

 Elkerülés

 Nem oldódik meg a 
konfliktus

 A probléma megmarad
 Esetleg tovább 

súlyosbodik
 Erőforrásokat emészt 

fel
 Időt pazarolunk vele



 Önkéntes folyamat

 A felek maguk oldják meg a konfliktust

 Harmadik fél segíti őket a mindenki számára 
elfogadható megoldás megtalálásában

 A mediátor feladata a folyamat irányítása és a 
felek segítése



 A vádakat szükségletekké, érdekekké fogalmazza 
át.

 Egymás legyőzése helyett az érdekek kerülnek 
előtérbe.

 Konstruktív kommunikációt alakít ki.

 Jövőre fókuszál.

 Bizalmat épít.



 Információs alapú

 Kapcsolati alapú

 Értékalapú

 Strukturális alapú

 Érdekalapú

 Szituatív

 Szükséglet-alapú



 Jelzés

 Vita

 Polarizáció

 Szegregáció

 Destrukció

 Kimerülés



 Kommunikáció nehézségei

 Részvétel foka gyenge

 Együttműködés hiánya

 Empátiás készség hiánya
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„Képtelen Képeslapok” 

pályázati program megvalósulása az EMMI Budapesti Javítóintézetben  

 

              Jelképek                                                                      (H. István, 2014) 

 

  A „Magyar Holokauszt Emlékév- 2014” keretében, a FICE és a javítóintézetek közös 

pályázata, a „Képtelen Képeslapok” a Holokauszt zsidó, a Pharrajimos roma származású 

áldozatairól való méltó megemlékezésre adott lehetőséget, a Budapesti Javítóintézet 

növendékei, valamint munkatársai számára.  

A „Képtelen képeslapok” című program lebonyolításával megláttattuk növendékeinkkel 

az egyes emberek, különösen a gyermekek fájdalmát, személyes életutak, történelmi 

források elemzésén, kulturális emlékek megismertetésén keresztül, az alkalomhoz méltó 

alkotások készítésével és kiállításával.  

Emlékeztünk a holokauszt zsidó és roma származású áldozataira, a munkaszolgálatok, a 

deportálások, a halálmenetek, az auschwitzi gázosítások, a tömeges kivégzések, a 

koncentrációs táborok embertelen körülményei következtében meghalt emberekre.  

Emlékeztünk Radnóti Miklós életének, költészetének, verseinek megismerésével, a költő 

halálának 70. évfordulójára.  

 

Fédération Internationale des Communautés Educatives 
Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen 
International Federation of Educative Communities 

ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE 
NEVELŐ OTTHONOK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE 

MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE 
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165. 1281 Budapest 27, Pf. 22. 

www.fice.hu  E-mail: fice@ficeme.axelero.net 
/ FAX: (36-1) 200-79-61 :392-79-88 
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.                 Kapu                                                                  H. Tamás, Budapesti Javítóintézet 2014 

 

A program megvalósítása pályázati támogatással és saját erőforrások felhasználásával 

történt. A projektelemek lebonyolítása, a különböző kreatív tevékenységekhez szükséges, 

eszközök biztosítása a pályázati kereteken túl, jelentős intézményi segítséget is igényelt. A 

szakkörök nagyobb létszámmal és a pályázatban előírtnál többszöri alkalommal történő 

működtetése, intézményünk humán erőforrásainak aktivizálásával, érdeklődő-támogató 

munkatársainkkal közösen történt. 

A pályázat meghirdetésekor, a résztvevők kiválasztásánál azt tapasztaltuk, hogy a legtöbb 

növendék szeretne így vagy úgy részt venni a projektmunkában. 

A nagy érdeklődés egyrészt a témának szólt: tanulóinkkal tanítási órákon és tanítási órákon 

kívül, pedagógusaink által szervezett-irányított foglalkozások keretében feldolgoztuk a 

vészkorszak eseményeit, érintve a napjainkban is jelenlévő előítéletesség, negatív 

diszkrimináció jelenségét is, amely jelenségekkel ők is találkoznak. Másrészt azért is 

jelentkeztek nagy számban a fiatalok, mert ezt megelőzően is több alaklommal vettünk részt 

különböző pályázati tevékenységekben, ismerték a módszerrel, a projekttevékenységgel járó 

közös munka örömét. 

Intézményünk 100 férőhelyes, a bent lévő növendékek létszáma naponta változik. Az újonnan 

érkező fiatalok számára is biztosítottunk bekapcsolódási lehetőséget az érdeklődésüket 

felkeltő projektrészekbe, így nem csak a huzamosabb ideje bent lévők, hanem az újak is 

részt vehettek, a tevékenységelemek megvalósításában.  

Résztvevők  

A projekt megvalósításának folyamatát mindvégig nagy érdeklődés kísérte. Az előkészítő 

munka és a programtevékenységek érzelmileg nagyon megérintették a fiatalokat is és a 

felnőtteket is. A fiatalok és a szakkörvezetők, valamint a támogató felnőttek is a pályázatban 
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előírt alkalmak többszörösét igényelték a holokauszt, a kirekesztettség, a negatív 

diszkrimináció témájának feldolgozásához.  

 

Szakkörök Résztvevők 
száma/fő 

Alkalmak Produktum 

 
Interaktív 
foglalkozás  

115, Bp. javító 
intézeti 

növendék 
3Haver 

Alapítvány 
+10 támogató 

felnőtt 

4pályázati 
forrásból 

4 támogatásként 
a nagy 

érdeklődésre 
való tekintettel 

1.Csoportfoglalkozások a Haver 
Alapítvány munkatársainak 
irányításával 
2. Film, PPP, leírások,  
beszámolók 

 
Rajzszakkör 

 
115 

5pályázati 
forrásból, 

14 saját forrásból 

1. Rajzok 
2. Kiállítás helyi rendezésben 

 
Művészeti 
szakkör 

 
12 
40 

5pályázati 
forrásból, 

10 saját forrásból 

1. Leporellók: Kapu, „Képtelen 
képeslapok” 

Budapest, 
Dohány utcai 

zsinagóga 
látogatása 

 
10 

 
1 

 
1. Beszámoló+ PPP 
2. Film és képanyag 

 
 

Művészeti 
találkozó 
Debrecen 

 
10 

 

 
1 

1. Rajz és képzőművészeti 
alkotások 
2. „ El nem küldött képeslapok” 
című árnyjáték filmes 
változatban,  
3. work film az 
alkotófolyamatról  

 
Vándorkiállítás 

Budapesti 
Javítóintézet 

115 Bp. javító 
intézeti 

növendék 
+ 

112érdeklődő 
felnőtt 

1 hónap A pályázatban résztvevő négy 
javítóintézetben 
 készült rajz és műalkotások 
közül, a kiválasztottak   

 
Irodalmi 
szakkör  

 

 
80 

 
12 

10 
sajáterőforrásból 

5pályázati 
forrásból 

1. Rendhagyó történelem és 
magyar órák 
2. Szavalóverseny, selejtező és 
döntő 
 

 

 

Radnóti Miklós 

Emléknap 

 

 

10 

 

 

1 

1. Emlékezzünk Radnóti 
Miklósra!  című árnyjáték, 
filmes összeállítás a költő 
verseiből 
2.A szavalóversenyen, a 
Budapesti Javítóintézetben 
I-II-III. helyezést elért fiatal 
filmen, 3 Radnóti Miklós verssel  
 

 

 

A forrásanyagok felkutatásában intézményünk pedagógusai, könyvtárosa, a technikai 

személyzet segítettek, a pályázat lebonyolításában kisebb nagyobb részben 115 fiatal és 

25 felnőtt, szakkörvezető és támogató vett részt. 
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Interaktív foglalkozások  

 

 

 

 

 

A Haver Alapítvány foglalkozásai,               Budapesti Javítóintézet 2014. 

 

A Haver Informális Zsidó Oktatási Közhasznú Alapítvány munkatársai interaktív formában, 

a növendékek bevonásával dolgozták fel a Holokauszt és a Pharrajimos témáját, arra 

helyezve a hangsúlyt, hogy a gyermekek közben megismerjenek emberi sorsokat, 

gondolkodjanak el és fogalmazzák meg érzéseiket a történelmi események 

felelevenítésével. Célja volt még a foglalkozásoknak az egykori és a mai zsidó közösségek, 

mindennapi, vallási életének bemutatása, párhuzamosan a roma közösségekével.  

Szilágyi Sára és Tordai Bence szakkörvezetők foglalkozásain szívesen vettek részt 

tanulóink és a felnőttek közül is többen. Egyrészt a téma vonzotta őket másrészt pedig a 

csoportvezetők felkészültsége, módszerekben gazdag előadásmódja. A foglalkozásokon 

növendékeink megtapasztalhatták az előítéletes gondolkodás veszélyeit, szembesültek, azzal 

hogyan válhat valaki kirekesztetté, üldözötté a bőrszíne, a vallása miatt. A javítóintézetekben 

élő fiatalok maguk is elszenvedői a társadalomban jele lévő diszkriminációnak, ugyanakkor 

ők maguk is gyakran határolódnak el vallási, származási alapon másoktól. Ennek az 

ellentmondásos viselkedésnek az okaival való feltárásával, hiányos ismereteik pótlásával 

elfogadóbbá váltak más társadalmi státuszú csoportok képviselőivel.
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 Jó lenne a Haver Alapítvány munkatársaival később is kapcsolatban maradni, mert 

mindig jönnek új növendékek az intézményünkbe, akik szívesen hallgatnák hiteles 

előadásukat, vennének részt esemény dús interaktív foglalkozásaikon.  

Dohány utcai Zsinagóga meglátogatása 
 
A Zsinagóga látogatásán a felnőttek vehettek részt a Budapesti Javítóintézetből. A templom 

megtekintése a többi pályázóval közösen, nagyon szép élményt volt. Kísérőink sok értékes 

információt átadva, vezettek végig az épületegyüttesen. 

Az intézményünkben filmek segítségével és a szórólapok átnézésével igyekeztünk pótolni 

növendékeink részére a Zsinagóga meglátogatását, hiszen ők az előzetes letartóztatásuk miatt 

nem tudtak csatlakozni a külsős programhoz. 

Felejthetetlen élmény marad mindannyinknak a Holokausztot túlélők személyes beszámolója. 

Ennek megszervezéséért külön szeretnénk köszönetet mondani. Benedek István író 

gyermekkori élményeinek el nem múló hatásairól beszélt, visszaemlékezése megrendítette 

a hallgatóságot. 

A látogatás során találkoztunk, az időközben tőlünk Aszódi Javítóintézetbe került 

növendékekkel is. Jó volt velük is beszélgetni, többen közülük nálunk is állandó résztvevői 

voltak rendezvényeinknek.   

 
 

A Rákospalotai Leánynevelő                                                  Gelb Beáta programkoordinátor 
              képviselői                                                                         Budapesti Javítóintézetből                                      
                                                                                                            régi növendékekkel  
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Rajzszakkör  

 
           Rajz szakköri foglalkozáson                                          H. Szilveszter, Budapesti Javítóintézet, 2014 

 
 

Iskolai munkarend keretében, rendhagyó rajz és művészeti órákon, vizuális 

foglalkozásokon ki-ki a maga módján elkészíthette „pályaművét". 80 kép, alkotás 

született. 

A legjobb művek alkotói a téma iránt a leginkább érdeklődést mutató fiatalok közül a 

szakkör tagjainak kiválasztásában az intézményünkben működő rajzszakkör vezető és a 

nevelőtestület tagjai is segítettek. A kiválasztást a közös zsűri végezte, növendékek 

képviselőivel közösen kiválasztottuk a rajzszakkör tagjait, akikkel együtt dolgoztunk tovább a 

holokauszt témájában, immár a pályázati keretből megvalósított szakköri 

foglalkozásokon.  

A rajzszakkörön több kiállításra alkalmas képet készítettek, mint amennyit Debrecenbe 

elküldhettünk, összesen 26 darabot. A nagy érdeklődésre való tekintettel ezért a helyi 

kiállításunkon minden arra érdemes képet kiállítottunk a díszteremben, amit növendékek és 

felnőttekből álló zsűri megtekinthetett. Az így kiválasztott képeket elküldtük Debrecenbe, a 

művészeti találkozón első ízben bemutatkozó vándorkiállításra. A rajz és műalkotások 

készítésekor Kőszegi Julianna kreatív foglalkozásokat vezető pedagógus, fejlesztő 

pedagógus segített a szakkör tagjainak, aki technikai tudásával, a növendékek motiválásával, 

folyamatban tartásával mind végig irányította és támogatta a szakkörvezető és a rajzszakkör 

munkáját. Szőnyi Zoltán és Faragó Sándor a kiállítási anyag szerkesztésében, az 
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intézményünkben tartott házi kiállítás valamint a kiválasztott képek, a vándorkiállítás 

anyagának keretezésében vállalt munkát. 

Művészeti találkozó Debrecen, 2014. augusztus 2. 

 

              „El nem küldött képeslapok”  című árnyjáték Budapesti Javítóintézet, 2014.   

 

A Pharrajimos, a vészkorszak roma származású áldozatainak napján rendeztük meg a 

pályázatban részt vevő fiatalok közösségi találkozóját, a Debreceni Javítóintézet 

rendezésében. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Javító intézet növendékei személyesen 

nem jelenhettek meg a rendezvényen, olyan bemutatkozási formát kerestünk, amivel 

felkelthetjük érdeklődését a többi pályázatban résztvevő fiatalnak és felnőtt munkatársaiknak. 

Így gondoltunk az árnyjáték filmre vitt változatára. 

Intézményünkben az Agócs Attiláné által vezetett bábszakkör már több éve működik, 

mindig nagyon színvonalas produkcióval mutatkoznak meg az intézményi rendezvényeken.  
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Agócs Attiláné, művésztanár rendezés közben 
 

Az árnyjáték homokba rajzolt gyermek rajzai, a ki nem mondható bánatot érzékletesen 

jelenítik meg, emlékeztetve minket azokra, sorsokra, holokauszt áldozatokra, amelyek 

azokban a vészterhes időben megtörténhettek. 

A holokauszt fogalmát az előzetes foglalkozások során részletesen megismerhették tanulóink. 

Agócs Attiláné, Ibolya az érzelmi megközelítést tartotta nagyon fontosnak, ezért választott 

olyan jelenetsort feldolgozásra, amely minden fiatal számára érzelmileg is befogadható. 

Az „El nem küldött képeslapok" című árnyjáték főhőse egy 4-5 éves kisfiú, akit 

elszakítottak szüleitől, és nem kerülhetett haza, vissza a családjához. A darabnak egy 

látható szereplője van, de az árnyjáték elkészítésében 12-en vettek részt.  

 

 

„El nem küldött képeslapok”, B. Ferenc            Budapesti Javítóintézet, 2014.   

 

A címadó, „El nem küldött képeslapok” olyan homokba írt gyermekrajzok, amiket egy 

kéz, egy embertelen hatalom képviselője elsöpör minden jelenet után. Az írásvetítőn az 

abban a pillanatban készülő rajzokkal a ki nem mondható bánatot jelenítik meg a szereplők, 

átélve az áldozatok és saját maguk gyermeki létének szomorúságát. 

A nézőkkel közösen élhetik meg az alkotásban részt vevők az elhagyatottságot, a 

kiszolgáltatottságot, a kirekesztettség érzését.  

A felnőttek közül többen is segítették a munkát, Faragó Sándor és Birtalan Szabolcs vették 

filmre a produkciót. Kőszegi Julianna a darab színrevitelében és zenei anyagának 

összeállításában, Szőnyi Zoltán a technikai feltételek kialakításában segédkezett. 
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„El nem küldött képeslapok” próbáján, B. Ferenc               Budapesti Javítóintézet, 2014.   

 

Pharrajimos, a cigány holokauszt napján, augusztus másodikán, a művészeti szakkörök 

pályaműveinek kiállításának, előadásainak, filmjeinek megtekintésével a projekt 

közösségépítő szándéka mellett a közösségben rejlő erőforrások megélését célozták meg a 

pályázat készítői. A kiállított művek, a kiállítási anyagok és abban rejlő szellemiség így 

válhatott regionális méretűvé.  

 

 

Vándorkiállítás 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     A kiállítás képeiből: Budapesti Javítóintézet, 2014.október 
 

                          1. Halálgyár                   2.Félelmetes utazás                 3. A „fürdő”              
                    Készítette: Sz. Balázs          Készítette:H .Norbert         Készítette: H. Szilveszter  
 
 
 

Debrecenben a Kapu c. alkotás, H. Tamás készítette, különleges technikai alkalmazásaival, 

a nézőkre gyakorolt nagy hatásával elismerést váltott ki a nézőkből. Mivel csak mi, felnőttek 
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vehettünk részt az ünnepélyes megnyitón és művészeti találkozón, növendékeink később 

kapták meg az elismeréseket. A Debrecenben kapott oklevelek és tárgyjutalmak 

Rendkívüli Iskolanap keretében kerültek átadásra, ahol levetítettük a helyszínen készült 

felvételeket is, ahol minden növendék és felnőtt munkatárs jelen voltak. 

A serleget intézményünk igazgatója, Juhász Péter adta át a szakkörtagjainak, 

elismerését és egyben örömét is kifejezte a pályázati program készítőinek, a FICE 

munkatársainak, a program felnőtt és növendék lebonyolítóinak. Külön öröm volt 

számunkra, hogy rajzaink és a „Képtelen képeslapok” című árnyjátékunkról készített filmünk 

elismerést váltott ki a rendezőkből és a többi pályázó részéről is. A Művészeti Találkozóra, 

és Vándorkiállítás megnyitójára tíz felnőttel, a szakkörvezetőkkel, és az érdeklődő 

munkatársakkal érkeztünk, Juhász Péter igazgató és Hegedűs Sándor általános 

igazgatóhelyettes urakkal, a programon vezetői szinten képviseltük intézményünket.  

 

 
 
 

Irodalmi szakkör 

 

 

 

 

 

 

 

                Radnóti Miklós: Levél a hitveshez                                  Elmondja:B. Attila 
                                                                               Budapesti Javítóintézet 

                                                                                I. helyezett 2014. 
 

A Roma Holocaust emléknapján, 2014. augusztus másodikán hirdettük meg növendékink 

részére az irodalmi szakkörbe kerülés feltételeit. Agócs Attiláné és én körbejártunk minden 

nevelési csoportot, hogy a nevelőkkel közösen segítsünk verseket választani a fiataloknak. 
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Az érdeklődők könyvtári foglalkozások keretében elmélyülhettek a Holocaust témakörében, 

Radnóti Miklós életével és verseivel ismerkedhettek. A kiválasztott verseket első körben 

csoportjuk előtt adták elő a fiatalok. A nyolc nevelőotthoni csoportból 8o növendék közül 22 

tanuló került kiválasztásra, ők indulhattak az elődöntőben. Az elődöntőn 15 növendék jutott 

tovább a 2014. o9.o2-án megrendezésre került döntőbe. Az intézmény igazgatóhelyettesének, 

Hegedűs Sándornak irányításával döntött a szakmai zsűri az első tíz helyről. 

Az első tíz helyezést elért tanuló az irodalmi szakkörben Agócs Attiláné, T. Ibolya 

szakkörvezető irányításával készült a Radnóti Miklós Emléknapon, Aszódon, 

megrendezésre kerülő szavalóversenyre. 

 

Radnóti Emléknap, Aszód 2014 

 

 

 

 

 

 

 

A Holokauszt Emlékévet záró egyik fejezet Radnóti Miklóshoz, a nevével fémjelzett 

szavalóversenyhez, és a róla szóló emlékműsorhoz kapcsolódott. Több hónapos munkát 

ölelt fel ez az időszak, mert az egész Holocausthoz kapcsolódó rendezvénysorozatot egységes 

egészként is kezeltük, mind amellett, hogy részekre is bontottuk a pályázatnak megfelelően. 

Úgy gondoltuk, hogy a szavalóverseny az intézmény minden növendékét érintheti, ezért az 

intézet mind a nyolcvan fiataljával beszéltünk, felmértük a program iránt érdeklődők 

körét. Felkerestük őket nevelési csoportjukban délután, verseket mondtunk, 

beszélgettünk Radnóti Miklósról, és a tervezett szavalóversenyről.  

A zsűri által kiválasztott tíz növendékkel ezután egyénenként foglalkoztunk négy héten 

keresztül, majd október elején felvétel készült versmondásukról. Az irodalmi szakkör tagjai 
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5 alkalommal találkoztak, saját erőforrásból biztosítottuk a segítséget igénylők részére, 

hogy többször is összeülhessenek a kiválasztott versek gyakorlására Agócsné T. Ibolya 

szakkörvezetővel.  

A házi szavalóversenyt az intézmény összes növendékének részvételével rendeztük meg, 

külön az erre az alkalomra összegyűlt zsűri döntött a helyezésekről:  

I. helyezés B. Attila, Radnóti Miklós: Nem tudhatom, 

II. helyezés T. Patrik, Radnóti Miklós: Sem emlék, sem varázslat, 

III. helyezés Orsós Géza László, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez c versével értek el. 

A verseket Faragó Sándor és civil támogatónk Birtalan Szabolcs vette filmre. Az első 

három helyezett fiatallal készült felvételt elküldtük Aszódra, ők képviselték a Budapesti 

Javítóintézetet.  

Ezzel a rendezvénnyel a szavalóverseny részt lezártuk. Nagyon sok gyermeket mozgattunk 

meg: sok verset hallgattunk meg közösen, és sok verset meg is tanultak a fiúk, eközben 

megismerkedtek Radnóti Miklós életével, költészetével, és tragikus halálával. 

Eredményes, jó programrészként zártuk az irodalmi szakköri foglalkozásokat. 

 

Emlékezzünk Radnóti Miklósra. Árnyjáték 

Előttünk volt azonban a még nagyobb feladat, hogy mindebből a felhalmozott tudásból méltó 

megemlékezést formáljunk Radnóti Miklós halálának hetvenedik évfordulójára, Radnóti 

Miklós költő emlékére. Azt már tudtuk, hogy a korábbi árnyjátékunk sikerét szeretnénk 

legalább is elérni, ugyanakkor szinte megoldhatatlan technikai nehézségek tornyosultak elénk. 

Közben ugyanis megszokott „próbatermünk”, és előadótermünk, a díszterem szétbontásra 

került, ami a jövőre nézve nagy öröm, hiszen egy megnagyobbított nézőtér és egy új színpad 

lesz az építkezés végén, jelen pillanatban azonban azt jelentette, hogy nincs próbahelyünk, 

nincs, ahol a felvételt elkészítsük. Voltak pillanatok, amikor lehetetlennek tűnt a megoldás, 

már-már feladtuk, de mindig volt valaki a csapatban, aki továbblendítette a szekeret. 

Kitaláltuk, hogy az egyetlen, zavartalan és könnyen elsötétíthető helyiség a tornaterem 

szertára. Megkaptuk az engedélyt ideiglenes kiürítésére. Szőnyi Zoltán kollégánk egy délelőtt 

kiürítette a fiúkkal. Ez persze jóval kisebb helyiség, mint a színpad volt, 6 x 2,8 méteres kis 
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terem. Ide az eddig használt, rögzített vászon természetesen nem fért be. Varrodás 

kolléganőink, Sommerné Marika és Piroska új vásznat varrtak, ami kisebb méretű és így jól 

illeszkedett a falak méretéhez. A TMK-n kikönyörögtünk egy méretes zászlónyelet 

merevítőnek. Szőnyi Zoltán felszerelte, - majd újra szerelte, - mert a kigondolt távolság nem 

volt jó az írásvetítő képéhez. A vászon mögötti játéktér így két méterre szűkült, ahová a 

reflektort is el kellett helyezni és a tizenkét szereplő fiút is.  

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 

kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. 

belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága” 

                                                                                 (Radnóti Miklós: Nem tudhatom, részlet) 

 

Közben elkészítettük a forgatókönyvet. Igyekeztünk azokból a versekből válogatni, amelyeket 

már hallottak, megszerettek. A Radnóti Miklós emlékének ajánlott filmben szereplő verseket 

úgy válogattuk össze, hogy a költő egész életét fogja összeválogatni, amik a szavalóversenyen 

már elhangzottak. Kőszegi Julianna kolleganőnk letöltötte, és cd-n szállította a megálmodott 

zenéket. A fiúkkal festettük a fóliákat, terveztük a látványt, puskákat gyártottunk 

söprűnyélből és kartonból. Gelb Beáta programkoordinátor, aki a versek 

szerkesztésében, a felvételek vágásában, és a film szerkesztésében velünk együtt 

dolgozott, segített, hogy a kitűzött célnak leginkább megfelelő verseket és beállításokat 

vegyük be a végső műsorba. 

Aztán megkezdődtek a próbák, és jó volt próbálni. A gyerekek nem csak fegyelmezettek 

voltak, hanem alkotók is, társak a létrehozásban. Akkor sem zúgolódtak, ha az ünnepnapi 

pihenőjüket, játékukat kellett félbehagyni egy-egy felvétel kedvéért, és akkor sem, amikor a 
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vasárnap délutánjuk ment el a filmforgatással. Csinálták, rengeteg ötlettel, lelkesen. Az 

operatőrök a forgatásnál forgatták a fejüket. Nem volt tér, ahol mozoghatnak, kicsi volt a 

távolság, és satöbbi, satöbbi… Aztán mégis sikerült.  Aszódon, amikor a filmbemutatásán ott 

voltunk örömmel hallgattuk az elismerő szavakat. 

Másnap elmeséltem a fiúknak, hogy sikerült elérnünk, amit szerettünk volna: a filmünket 

megtapsolták, méltó volt Radnóti Miklóshoz.   Ez a produkció a gyermekek és a 

projektben részt vevő felnőttek jutalomjátéka volt. 

                                                                            (Agócs Attiláné szakkörvezető beszámolójának felhasználásával) 

 

 

„Bolond, ki földre rogyván fölkél és újra lépked, 

s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, 

de még is útnak indul, mint akit szárny emel, 

s hiába hívja árok, maradni úgyse mer 

                                           

                                                                                                                               (Radnóti Miklós: Hetedik eclóga, részlet) 

 

 

A második közösségi rendezvényen a projektben részt vevők irodalmi alkotásokat, 

szavalatokat hallhattak Radnóti Miklós verseiből válogatva. Megismerkedhettünk neves 

roma származású költők élményeivel, a projekt témájával kapcsolatban. 

A program egyik koordinátoraként,   

Irányítottam a projektben résztvevők munkáját, biztosítottam a szervezeti kereteket, amelyek 

a feladat ellátásához szükségesek. A lebonyolítással kapcsolatos szervezési feladatok, a 

projekt elemek ellenőrzése, az adminisztráció elvégzése mellett a többi résztvevővel is 

rendszeresen tartottam a kapcsolatot, a kapcsolattartás minden lehetséges eszközét 

felhasználva. A szervezési feladatokban az internet segítségével napi kapcsolatban voltunk 
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így, a nagy földrajzi távolságok ellenére is, jól sikerült megoldanunk a kiállításokat, közös 

szerepléseket igénylő projekt elemeket. 

A programok több száz fiatalt szólítottak meg, ami szintén nagy összefogást, komplex 

feladatkezelést igényelt minden részt vevőtől. Különösen a közös produktumok szervezésekor 

érezhettük, hogy számíthatunk egymásra.  

Minőségi alkotások készültek a szakköri foglalkozásokon, melyeket a téma iránt 

érdeklődők is megtekinthettek például a Múzeumok Éjszakának rendezvénysorozat 

keretében Rákospalotán, a művészeti találkozón Debrecenben, vagy a Radnóti Miklós 

emlékének szentelt szavalóversenyen Aszódon. 

A rendezvények programját közösen alakítottuk ki, melyben a projekt elvárásait, a téma 

iránti tisztelet által megkövetelt igényeket összehangoltuk a résztvevők igényeivel 

lehetőségeivel. A meghívók elküldésével, a vendégek fogadásával, a rendezvények, a projekt 

elemek szélesebb körben történő megismertetésével a médián keresztül lehetővé vált, hogy 

sokunk közös élménye legyen az embertelen bánásmód, a kirekesztettség elleni harc.  

350 növendék mellett, a gyermekvédelem képviselőin kívül mások is 

megtapasztalhatták, hogy a Holokausztra, áldozataira emlékezve jobban 

megismerhetjük ennek a történelmi időszaknak, a vészkorszaknak, az okait, ezeknek az 

eseményeknek a napjainkig ható következményeit. 

Történelem tanárként nagyobb rátekintésem van a témára, az összefüggésekre, amivel 

segíthettem a résztvevőket a történelmileg hiteles megismerésben.  

A ma is élő, koncentrációs tábort megjárt Benedek Istvánnal közösen elevenítettük fel 

egy gyermek szemszögéből, visszaemlékezve, hogy ő hogyan élte túl azokat a 

borzalmakat. Nagy hatással volt mindenkire az ő és sorstársainak élete, az élmény 

feldolgozása többszöri megbeszélést igényelt. 

A csoportos és egyéni formában lebonyolított beszélgetéseken pszichológiai munkában 

való jártasságom, képzettségem is segítségemre volt.   

A budapesti javítóintézet növendékei nem lehettek jelen személyesen a kihelyezett 

rendezvényeken, ezért arra gondoltunk, hogy a filmes módszert alkalmazva közvetetten 

bár, de még is mindenki ott lesz az ünnepi eseményeken. A bábozást, árnyjátékot 

ötvöztük az élőhanggal, új módszert próbáltunk ki, a filmezést. A műsor szerkesztésében, a 
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versek kiválogatásában is többen részt vettünk, ami új lehetőségek, új tevékenységi formák 

felé irányította a figyelmünket.  

 
A projekt készítői azt a célt tűzték ki a programban részt vevők számára, hogy segítsék 

feloldani a javítóintézetekben, gyermekotthonokban élő fiatalokkal szembeni előítéletes 

viselkedést, rasszista megnyilvánulásokat, akik alkotásaikkal elismerésre méltóak, a 

szűkebb közösség és a többségi társadalom részéről. 

Eredményes projektet zártunk, köszönjük a pályázat készítőinek, a pályázatban részt 

vevőknek. 

 
A beszámoló a projektben részt vevő a fiatalok élményei, elbeszélései, a szakkörvezetők 

beszámolói és saját tapasztalataim alapján készült.  

 
Budapest, 2014. 11. 29.                                                 Gelb Beáta 
                                                                                programkoordinátor                        
 
 
 
 

 
 
.                  Kapu                                                               H. Tamás, Budapesti Javítóintézet 2014 
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Pszichoaktív szerhasználó 
fiatalok: tünetek és intervenciók

Rácz József



Kábítószer: 2005. évi XXX. tv.

ENSZ Egységes Kábítószer Egyezmény 1961. New York, I., II. jegyzék
ENSZ Pszichotróp Egyezmény 1971. Bécs, I., II. lista
ENSZ kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott forgalma 1988. Bécs

A 2005 óta betiltott szerek (idetartoznak a betiltott dizájner drogok is)
A jegyzék: elismert gyógyászati hatással nem rendelkezik (pl. mefedron, JWH-k)
B jegyzék: elismert gyógyászati hatással rendelkezik (pl. GHB)
C jegyzék: ideiglenes lista (pl. MDPV): március 1-jétől, forgalmazás

A kábítószerek hatályos listáját a 142/2004. évi XXX. törvény és 
az 1998. évi XXV. törvény melléklete tartalmazza.

Drog, kábítószer, pszichoaktív-anyag, illegitim szer…



Hatás
az intenzív eufória másodpercek-percek alatt létrejön és percek alatt múlik el. Más hatások 

elhúzódóbbak .
• fokozzák a pszichés aktivitást, növelik az erő és energetizáltság érzését, 
• kialakítják a kontroll, a győzelem és a sebezhetetlenség tudatát 
• mániás állapothoz hasonló érzések („pörgés”) a világ és a személyiség feletti mágikus 

kontroll, erőteljes fantáziálás: amfetamin-pszichózis
• nő az asszertivitás, az önértékelés, a szociábilitás, a kommunikáció (fokozott 

beszédkényszer) 
• néha rohamokban (binge) 
• erőszakos cselekményekhez is  vezethet
• a cselekedetek ismétlődőek és kényszeresek. 

Az állapotot hosszú alvás, majd depresszió és elszórt fájdalmak zárják (rebound).

Kokain és amfetamin-használók gyakran alkalmaznak valamilyen más szert a hatás
moderálására, a kellemetlen tünetek (szorongás, paranoiditás) kivédésére: heroint, alkoholt,
marihuanát, depresszánsokat.

Stimulánsok – Hallucinogén hatású stimulánsok



Túladagolás/toxikus tünetek

Az intoxikációra az idegrendszer fokozott működése jellemző: gyors pulzus, gyorsult légzés,
emelkedett testhőmérséklet, majd nagyrohamok jelentkezhetnek, a vérnyomás emelkedik, ami
kardiovaszkuláris sokkot okozhat.

Túladagolásnál nagyrohamok, légzésdepresszió, szívritmus-zavarok, koronáriaartéria görcsök,
koponyán belüli vérzések és aritmiák, akut szívműködési zavarok, szívizom infarktus fordulhatnak
elő. A rohamok és a  légzésdepresszió a kokain helyi érzéstelenítő hatásával áll összefüggésben, a
kardiovaszkuláris hatás pedig a  perifériás idegrendszer szimpatomimetikus befolyásolásával.
Kialakulhat életveszélyes hőmérsékletemelkedés  is.

Pszichésen paranoia, fokozott éberségi állapot, a taktilis hallucinációk jellemzők (pl. a bőr alatt
férgek mászkálnak). Előfordulhatnak ismétlődő, sztereotip magatartások (ismétlődő érintések, a
test egyes részeinek  vagy tárgyaknak a fogdosása), fogcsikorgatás.

Terápia

A túladagolás életveszélyes állapot is lehet, a megfelelő intézkedéseket kell megtenni (elsősegély,
orvost/mentőt  hívni). 

Pszichotikus tünetek

Időleges, de drámai kép alakulhat ki, mely a skizofréniára emlékeztethet (stimuláns pszichózis). 
Tiszta szenzórium mellett gyanakvásos, paranoid téveszmék, hallucinációk. Az állapot napok -
hetek alatt feltisztulhat, de reziduális tünetek egy évig vagy tovább is fennmaradhatnak.

A kezelésben fontos az erőszakos cselekményekre figyelni.



Energiaitalok

Hatásban szerepet játszik:

•placebó

•koffein + glükóz (figyelem, memória)

•koffein: 50-500 mg/doboz (kávé: 77-150 mg)

•guarana (Paullinia sorbilis): antidepresszáns-szerű hatás 
patkányoknál

•taurin?

•taurin + koffein (+glucuronolactone)  (Red Bull): csak 
szívfrekvencia csökkenés + vérnyomás emelkedés; reakcióidő 
csökkenés, memória és koncentráció javulás; fokozottabb 
ébrenlét.

az alkohol hatását nem befolyásolják 



A válaszadók 86%-a ivott már energiaitalt, annak ellenére, hogy hallott a túlzott fogyasztás 
veszélyeiről. Az energiaitalt kipróbálók több mint harmada (39%) 11-12 éves kora között 
fogyasztott először a termékből, hogy 9%-uk már 6-8 éves korában megtette ezt.

A válaszadók legnagyobb része iskolában (19%), interneten (19%) és televízióban (2%) hallott 
az energiaitalok veszélyeiről. Az energiaital-fogyasztás leginkább szívproblémákat, például 
szívritmuszavart, infarktust, valamint egyéb szívbetegséget, továbbá hányingert és hányást 
okoz, károsítja a májat a vesét és az agyat is. Ennek ellenére a válaszolók 21%-a jónak tartja 
a termék fogyasztását. 

A válaszadók majdnem felének családjában fogyaszt valaki energiaitalt, egyharmaduknál 
pedig a termék otthon is elérhető. Szintén egyharmaduk gondolja azt, hogy az energiaitalok 
– hasonlóan az üdítőitalokhoz – alkalmasak a szomjúság oltására, 16% szerint pedig a 
sportital és az energiaital ugyanaz.

Kétharmad (64%) gondolja magáról, hogy rendszeres energiaital-fogyasztó. 
A rendszeres fogyasztók fele havonta 1-2 kis dobozzal, ötödük hetente 1-2 kis dobozzal 
fogyaszt energiaitalt. 

Energia ital fogyasztás a 10-18 éves korban 
(n=6386)(ÁNTSZ, 2012)



Hatás

elsősorban az LSD alapján: 

• a bevétel után kb. 20 perccel pupillatágulat, vérnyomás-emelkedés, tachikardia, tremor 
lép fel, majd hangulatváltozás következik be és vizuális illuziók, hallucinációk és más 
észlelési változások történnek (pl. mikropszia, szinesztézia).

• az énhatárok elvesztésével egységérzés alakul ki a kozmosszal vagy az emberiséggel, 
vagy akár a partin táncoló tömeggel. 

• a szerhasználat megszabadít az unalomtól, az üresség és az értelemnélküliség, 
illúziótlanság érzésétől. 

• félelemmel telt érzés lehet az ego „felolvadása” és fragmentációja. A megváltozott 
időészlelés következménye lehet a szorongás, hogy a hatásnak soha nem lesz vége. 

• 4-5 óra után a pszichedélikus hatás („trip”) véget ér, majd a második fázis következik, 
további 6-8 órán keresztül: a belső pszichológiai folyamatok iránti fokozott nyitottság és 
érdeklődés, a mágikus kontroll érzése.

• az Ecstasy hatása 2-6 órán át tart. Nincsenek valódi hallucinációk, az észlelés és az 
érzékelés megváltozása a domináns. A kommunikáció növekedése és a kapcsolatok 
felértékelődése: béke, szabadság érzés, szeretet az egyén közelében levők iránt, vágy az 
érintésre, a közelségre. 

Hallucinogének – disszociatív szerek



Túladagolás/toxikus tünetek

• pánik reakció, fokozott szorongás, valódi hallucinációkkal 
(melyek általában fenyegetőek) 

• énkontrollvesztéssel jelenik meg („bad” vagy „horror trip”), 
• deperszonalizációval, paranoid tünetekkel, konfúzióval.
• fokozott szívműködés (pulzus, vérnyomás), 
• testhőmérséklet emelkedés,
• kardiovaszkuláris kollapszussal és konvulziókkal. 

Krónikus használóknál amotivációs szindróma jelentkezhet. 

Terápia

Megnyugtató környezet biztosítása; az egyént nem szabad magára hagyni 
vagy sötét helyiségben hagyni (a hallucinációk felerősödnek). 
A testhőmérséklet emelkedés és a kiszáradás kezelése. 
Súlyosabb esetekben orvosi kezelésre van szükség.

Pszichózis

Átmeneti pszichózist okoznak: hetekig - hónapokig. Flashback



Gombák

Légyölő galóca (Amanita muscarina): (szibériai sámánok) 

Hatása: sajátságos részegség, hallucinációkkal és víziókkal, pszichomotoros

nyugtalanság  alvás és pszichomotoros nyugtalanság. 

Pszilocibin (pszilocin bomlásterméke): „mágikus gombák” (mexikói indiánok használták) 

Hatás: az LSD-vel szemben inkább komplex, hosszantartó, „valósághűbb”

„utazásélmény”. Bevétel után 10-20 perccel „kilő” a  hatás, színes hallucinációk

formájában (akár hat órán keresztül is).

A gombák okozta spirituális élmény („közvetlenkapcsolat a földanyával”) jelentős

szerepet játszik (lásd internet!).  



Szerves oldószerek
Túladagolás/toxikus tünetek

Kettős látás, fülzúgás, szem-irritáció jelentkezhet, amit orrfolyás, szédülés, köhögés, hányinger, hányás,
hasmenés,  mellkasi, hasi és izomfájdalmak egészíthetnek ki. Koordinációs zavarok, elkent beszéd,
pszichomotoros retardáció és  tremor jelentkezhet. A kép részegséghez hasonlít.

Életveszélyes állapotban légzésbénulás és szívarritmia alakulhat ki, következményes gyors
tudatvesztéssel és hirtelen halállal. A halál másik oka a fulladás lehet. 

A megváltozott észlelés fokozott kockázatvállaláshoz vezethet, ami a konfúzióval és téveszmékkel
együtt (pl. valaki azt hiszi, hogy tud repülni) súlyos baleseteket okozhat.

Organikus agyi szindróma

Dezorientáció és a konfúzió. Hosszú távon: strukturális agy- és kisagykárosodás valószínűsíthető, 
gondolkodászavarral, demenciával, esetleg pszeudodemenciával, mozgáskoordinációs zavarokkal. A
memória- és a kognitív működések szintén - általában átmeneti – zavart szenvedhetnek.

Egészségügyi problémák

Szívműködési zavarok, arritmiák, krónikus használóknál májműködési zavarok, hepatitisz, 
veseelégtelenség (az acidózis és az izomkárosodás miatt), tüdő működési zavarok, a vérképzőszervek 
zavara anémiáig fokozódóan, a harántcsíkolt izmok gyengesége és károsodása, gasztrointesztinális
problémák, perifériás neuropátiák. 



Lufi és popperek

Kéjgáz (nitrogénoxidul): „lufizás”, habszifon-patron; 
hatás: egy-két perc alatt lezajlik, eufóriás, bódult állapot alakul ki, előfordulhatnak 
dezorientáció,

Pulzáló hallási és látási hallucinációk, a fájdalomküszöb emelkedik (anesztéziás hatás).

Nitritek: „rush”, „popper”: a szexuális vágy és a teljesítmény fokozására; gyakran 
kockázatos szexuális magatartásokkal párosulva (magasabb a HIV/AIDS 
veszélyeztetettség). Állatkísérletekben az immunrendszer szupressziója. 



Hatás

A marihuánás cigaretta elszívását követően 20-30 perc múlva alakul ki a hatás és
általában 2-3 órán át tart:

• eufória,
• relaxáltság érzése, aluszékonyság, 
• fokozott szexuális arousal, 
• időészlelési zavarok (az idő lelassul), 
• az ingerek észlelése fokozódik, 
• előfordulhat indokolatlan nevetgélés
• a problémamegoldó-képesség csökken, 
• felléphet akut szorongás, sőt pánik reakció és paranoid gondolatok.

Túladagolás/toxikus tünetek
A negatív pszichés tünetek (szorongás, paranoid gondolatok) mellet
szájszárazság, belövellt konjunktíva, fokozott étvágy, tachikardia jelentkezik.

Pszichotikus tünetek és flashback

Átmeneti pszichotikus állapotok megjelenhetnek, paranoid tünetekkel és
hallucinációkkal (konfúzió nélkül). 

Flashback: időpercepcióval kapcsolatban: lassuló idő, lassú gondolkodás.

Kannábisz-származékok



GHB (GINA)

„Folyékony Ecstasy”, „rape drug”: urban legend…
eufóriás, szedatív (nagyobb dózisban), anabolikus (lásd body building-célú, izomtömegfejlesztő
felhasználás) „tisztító alvást” okozó hatás, 
hatás 1-1,5-2 g-tól, de 2 g már túladagolást okozhat!
kisebb dózisban relaxáló, a gátlásokat csökkentő, eufórizáló hatása dominál, 
nagyobb dózisban gyorsan kialakuló kómát, légzési elégtelenséget, bradikardiát és hipotermiát,
illetve epilepsziás rohamokat okozhat, alkohollal együtt gyors tudatvesztést okoz (lásd „date rape”
drog) hatása a bevételt követő 10-20 perc múlva jelentkezik, és a dózistól függően kb. 4 órán
keresztül tart. Elvonási tünetek léphetnek fel (inszomnia, szorongás, tremor, izzadás). 

Tünetek
•Gyors bealvás (5-15 perc)
•4-6 órás mély alvás
•Gyors ébredés
•Ébredést követően 1 óra alatt a beteg állapota rendeződik
•Ritkán elvonási tünetegyüttes

–Elhúzódó zavartság
–Az alkoholelvonás mellett ez az egyetlen, amibe bele lehet halni

Zacher, 2011

Kezelés
•Néhány órás lélegeztetés
•Tüneti terápia
•Fontos kriminális esetben a primer vér és vizelet mintavétel!

•Szükség esetén nőgyógyászati vizsgálat!



Ketamin (ICA)

Magyarországon érzéstelenítőként használják (Calypsol) , illetve az 
állatgyógyászatban a „disszociatív érzéstelenítők” közé sorolható (a PCP-
vel):

nem a hallucináció dominál (vagy nincs is), hanem a megváltozott, a 
környezettől és az éntől eltávolodott, disszociatív tudatállapot;

nagy dózisban delíriumot, kómát, amnéziát, motoros zavarokat, 
hipertenziót, depressziót és potenciálisan halálos légzési zavarokat okoz. 

A londoni üzletemberek között 2012-ben átvette a vezetést a kokaintól!



Dizájner drogok – „Research chemicals” –
Legal highs

Főbb hatóanyagok előfordulása lefoglalt mintákban (THC nélkül)



2010-ben azonosított új hatóanyagok

2011: MDPV: metilén-dioxi-pirovaleron



Szintetikus katinonok klinikai hatása (Spiller sé mtsai, 2011)

Klinikai hatás Kliensek aránya (%)
agitáció 82%
erőszakos viselkedés 57%
tahikardia 56%
hallucinációk 40%
paranoid gondolatok 36%
konfúzió 34%
mioklúnus 19%
mellkasi fájdalom 17%
midriazis 31%

MDPV (metilén-dioxi-pirovaleron)

Klinikai kép: fokozott energetizáltság, empátia, nyitottság, libidófokozódás, de adverz 
klinikai tünetek is (Prosser és Nelson, 2011) 

Amfetamin-szerű hatások, szerotonin-szindróma (Mugele, Nanagas, Tormoehlen, 2012)

Súlyos népegészségügyi veszély (Coppola és Mondola, 2012)

Paranoid pszichózis (Antonowicz és mtsai, 2011)



Amfetamin
(N=142)

MDPV
(N=3)

Ópiátok
(N=24)

Egyéb
(N=14)

MDPV
(N=88)

Egyéb
(N=3)

Amfetamin
(N=84)

Ópiátok
(N=8)

Elsőként rendszeresen injektált drog Jelenlegi elsődlegesen injektált drog

113

10

10

4

3

71

64

43

Drogváltók a Kék Pont tűcsere-programjában 
(n=183)



Szintetikus kannábisz-származékok herbál-termékekben



Szintetikus kannábiszok – „műfüvek”

K1: mennyire CB1 kannabinoid receptor agonista. 
Minél inkább agonista, annál erősebb hatás. A THC csak részleges agonista.



A fogyasztáshoz kapcsolódó egészségügyi kockázatok a kannábiszhoz
hasonlóak: szív és érrendszeri problémák, a pszichológiai problémák (pl.: pánik 
roham). 

Nem ismertek a hosszútávú kockázatok, nem tudjuk, hogy hosszútávon milyen 
hatással vannak a szervezetre maguk a szintetikus anyagok, illetve az anyagcsere 
során létrejövő bomlástermékeik. Bár jelenleg nincs megbízható információ az 
élettani ártalmaikról, de vannak bomlástermékek amelyek rákkeltőek lehetnek.

A molekula struktúra minimális megváltoztatása is óriási különbségekhez 
vezethet az anyag tulajdonságaiban, így a szintetikus kannabinoidok jelentősen 
eltérőek „erősség” tekintetében. 

Míg a kannábisz növény viszonylag ritkán okoz mérgezést, addig a szintetikus 
kannabinoidok túladagolása súlyos, akár életveszélyes mérgezést is okozhat. 
Ebben különösen azok az anyagok lehetnek veszélyesek, amik a CB1 kannabinoid
receptor teljes agonistái, azaz a CB1 receptorokra tapadva, azokból a maximális 
hatást tudják kiváltani (a THC maga csak részleges agonista, azaz nem képes a 
maximális hatást kiváltani az idegsejtre tapadva). 

A szintetikus kannabinoidok hatása



Herbál készítmények – online shop-ok

Salvia: látnokzsálya

Pszichedélikus hatás , disszociatív ---- rettegés, pánik

Kratom: mitragyna

Kokain-szerű hatás ------- Morfin-szerű hatás

???



Online shop-ok



„Új” dizájner drogok

Potpuorri: „műfű”

Pentakristály: 
pentilone

Emma: 4-etil-metkatinon

Blue spider???



Sárga propeller
(vagy cseresznye)

Piros puma

Zöld alma

Tibi

stb.

???



???



Dizájner drog 
vásárlás
(metilon)



Droghasználók kezelése; következtetések

A kezelésben töltött idővel arányos a kezelés eredményessége: minél hosszabb időt

tölt valaki (bármilyen említett) kezelésben, annál eredményesebb kimenetre lehet

számítani. 

Az eredmények általában 3 hónapos kezelés után kezdenek mutatkozni.

(6 hónaposnál pedig már jelentős eredményekről beszélhetünk mind a droghasználat,

mind pedig a kriminalitás tekintetében).

A drogdependencia krónikus, visszaesésekre hajlamos (kór)lefolyást mutat, aminek

megfelelnek a többszörös kezelési epizódok.

A felépülés kezelési epizódok során át, ciklikusan történik (tehát nem „egyből”, nem

„azonnal”, egy kezelést követően).

A terápiás epizódot követően eredménytelen kezelések hosszú távon összeadódó

pozitív hatást fejtenek ki.



A viselkedésváltozás transzteoretikus modellje

Visszaesés

Elszánás-előtt

Elszánás

Döntés

Akció

Fenntartás

Kimenet: hosszú távú viselkedésváltozás

Bemenet: nemkívánatos viselkedés



A segítő feladatai

A kliens stádiuma

Elszánás előtt

Elszánás

Előkészület

Akció

A segítő motivációs feladata

A kételkedés felkeltése: növelni a kliens kockázatészlelését és a jelenlegi 

viselkedésével kapcsolatos problémáit

Az egyensúly felborítása: hangsúlyozni a változáshoz szükséges okokat, a 

nem-változás kockázatait, megerősíteni a kliens jelenlegi viselkedésével 

kapcsolatos változtatási képességeit

Segíteni a klienst abban, hogy a számára legmegfelelőbb akciót válassza 

ki a változás-keresése során

Segíteni a klienst, hogy a változás irányába lépéseket tegyen



A segítő feladatai

A kliens stádiuma

Fenntartás

Relapszus

A segítő motivációs feladata

Segíteni a klienst, hogy meghatározzon és használjon olyan stratégiákat, 

melyek megelőzik a visszaesést 

Segíteni a klienst, hogy újrakezdje a kontemplációt, az előkészületet és 

az akciót, anélkül, hogy „beragadna” valamelyik stádiumba vagy 

demoralizálódna a relapszus miatt



Motivációs interjú

1. Az empátia kifejezése

2. Diszkrepancia kialakítása: 

• a droghasználat előnyei („mi a jó abban?”) és hátrányai („mi a 
rossz abban?”) 

• mennyire elégedett a kliens jelenlegi életével, hogyan látta magát 
a múltban, hogy szeretné látni magát a jövőben

• a diszkrepanciát a kliens, és ne a terapeuta fogalmazza meg.
Miller és Rollnick (1991)



3. A vitatkozás elkerülése

• A vitatkozás a várthoz képest ellentétes hatású.
• A védekezés védekezést szül.
• Az ellenállás annak a jelzése, hogy válts stratégiát.
• Nem szükséges címkézni.

4. Játék az ellenállással

• Az ellenállást alakítsd az előnyére.
• Változtasd meg az értelmezési kereteket.
• Kínálj új értelmezési perspektívákat.
• A kliens értékes forrás a problémák megoldásában.

5. A változtatás képességének támogatása

• A változás lehetőségébe vetett hit fontos motiváló tényező.
• A kliens a felelős azért, hogy válasszon és a változást végrehajtsa.
• Mindig van remény, hogy van alternatív lehetőség.



Köszönöm a figyelmet!

racz.jozsef@ppk.elte.hu
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Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan 

nemzetközi pályázatban, amelyben a drámaterápia egy speciális területe, a szociodráma kerül 

fókuszba.  

A szakmai cél egy egységes, európai képzési rendszer hosszú távú kifejlesztése, akkreditálása, 

illetve specifikusan egy területen való továbbfejlesztése és a módszer implementálása. Ez a 

terület az ifjúsági terápiás és szociális munka. A módszer e területen való 

felhasználhatóságának, alkalmazásának helyi kereteit szeretné kialakítani a Pszichodráma 

Egyesület hosszú távú együttműködésben hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportjával 

foglalkozó intézmények szakembereivel. 

 

A pályázat kiírója:  

A pályázati program neve: Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) 

területén 

A pályázat kiírója: Európai Bizottság. 

A magyarországi végrehajtó ügynökség: Tempus Közalapítvány 

A pályázat időtartama:  

2017. október 16. – 2018. január 16. (15 hónap) 

 

Összesen négy ország (Magyarország, Portugália, Svédország, Görögország) 7 szervezete 

vesz részt a partnerségben. A konzorcium úgy épül fel, hogy minden országból részt vesz egy 

pszichodráma képző szervezet és egy ifjúsági szociális területen dolgozó intézmény. 

A konzorcium vezetője a Magyar Pszichodráma Egyesület.  

A magyarországi partner - hátrányos helyzetű, fiatalokkal foglalkozó intézményként - az 

EMMI Budapesti Javítóintézetet, amely viszont nem egyedül, hanem az EMMI többi javító és 

speciális nevelő intézeteit bevonva csatlakozott a projekthez.  

A javítóintézet hivatalos képviselője a projektben Juhász Péter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézetet igazgatója. Az intézmény pszichopedagógus, kriminológus munkatársa Pados 

Eszter, aki a Magyar Pszichodráma Egyesületnél képződik, látja el a lokális koordinátori 
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teendőket az intézmény részéről, feladata, a projektben a hazai intézmények közötti 

kapcsolattartás biztosítása, egyidejűleg részt vesz a Magyar Pszichodráma Egyesület 

stábjának szakmai munkájában is.  

A Budapesti Javítóintézet mellet az EMMI egyes társintézményei (Aszódi Javítóintézet, 

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) is 

bevonódnak a projektbe oly módon, hogy szakembereiket delegálják a javítóintézeti stábba, 

így nekik is lehetőségük van részt venni a szociodráma módszerének e területre történő 

adaptálásában. A program tehát lehetőséget biztosít a partnerintézmények munkatársainak 

szakmai együttműködésére, elősegítve az élőbb, professzionális kapcsolat kialakítását 

formálását. 

 

Az Erasmus+ program keretei úgy vannak kialakítva, hogy a projekt pénzügyi és szakmai 

lebonyolításáért, a vállalások teljesítéséért a konzorciumvezető (jelen esetben a Magyar 

Pszichodráma Egyesület) vállalja a teljes felelősséget. A partnerek (így az EMMI Budapesti 

Javítóintézete is) a projektbe bekapcsolódó munkatársaik hazai és nemzetközi 

stábtalálkozókon és tréningeken való részvételét vállalják, amelyeken a szakmai munka 

folyik.  

Az EMMI Budapesti javítóintézet vállalta, hogy: 

- a projekt keretében megrendezésre kerülő, a stábtagok részvételével megvalósuló hazai 

tréningeknek és workshopoknak helyszínt biztosít.  

- mint hátrányos helyzetű, kriminalizálódott, marginalizálódott célcsoporttal foglalkozó 

speciális szervezet, szakmai támogatást nyújt a terület specifikumairól a Magyar 

Pszichodráma Egyesület kiképző szakemberei részére, a módszer kifejlesztésének 

hatékonysága érdekében.  

- lehetőség képen, betekintést enged az intézmény épületeinek, materiális környezetének, 

szervezeti struktúrájának, szakmai, pedagógiai, terápiás munkájának megismerésébe a 

partnerségben résztvevő többi stáb dolgozóinak, szakértőinek.  

 

A projekt első állomásaként 2016. október 27-én a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzői 

és stábtagjai (8 fő) és a társintézmények (Aszódi Javítóintézet, Rákospalotai javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) delegáltjai (5 fő) szakmai 

műhelymunkán vesznek részt az EMMI Budapesti Javítóintézetben, amelyen először nyílik 
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lehetőség a szakmai kapcsolatteremtésre és a szociodráma módszereinek, alapjainak 

megismerésére. 

 

Pénzügyi háttér: 

A javítóintézetnek semmiféle önerőt nem kell biztosítania a projektben. A pályázati forrás 

biztosítja a projekt megvalósulásához szükséges feltételeket. A projekt lebonyolítására, 

adminisztrációs feladatainak, koordinációjának, menedzselésének teljesítésére az intézetnek 

15 hónapon keresztül havonta 250 Eurót (összesen 3750 Eurót) biztosít a projekt, amelyet a 

Magyar Pszichodráma Egyesület utal majd át az intézménynek. 

A pályázati keret lehetőséget biztosít, hogy az intézmény által delegált munkatársak részt 

vegyenek a külföldi és hazai tréningeken/workshopokon, amelyen a szociodráma 

technikáinak megismertetése, képzése és módszertanának átadása történik. Ez számukra 

teljesen térítésmentes. Az utazásokra szánt keretösszeget szintén a Magyar Pszichodráma 

Egyesület utalja tovább a javítóintézetnek.  

 

 

Külföldi tréning helyszínek: 

Portugália – Liszabon, 2017. január 11-15 között, a társintézmények munkatársai közül 6 fő 

mehet. 

Görögország – Thesszaloniki, 2017. május 19-23 vagy május 26-30 között, a társintézmények 

munkatársai közül 3 fő mehet. 

 

Az említett tréningeken az intézmények munkatársai közösen gondolkodhatnak arról, hogy 

saját intézményi környezetük specialitásait figyelembe véve, miként tudnák hatékonyan 

alkalmazni a módszert. A külföldi továbbképzéseken pedig külhoni, hátrányos helyzetűek 

célcsoportjával foglalkozó szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat és ismerhetnek meg 

új gyakorlatokat.  

A projekt során a részt vevő intézmények munkatársai részletes betekintést nyerhetnek 

egymás intézményeinek munkamódszereibe. A külföldi partnerek megismerhetik a hazai 

munkakörülményeket, a magyarországi szakemberek pedig a külföldieket. Információkat 

oszthatnak meg kollégáikkal és lehetőség nyílik az új, innovatív, nemzetközi színvonalú 
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módszerek beáramlására, melyek hatékonyabbá tehetik intézményeink terápiás és pedagógiai 

munkáját.  

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakembereivel való munka hosszú távú kapcsolatépítés 

és kooperáció kezdete lehet. Ennek jelentősége a mindennapi szakmai munka támogatásában, 

munkatársak képzésében, általuk pedig a hatékonyabb mindennapi terápiás és pedagógiai 

munkában mutatkozhat meg. Továbbá célkitűzés a szociodráma módszereinek e speciális 

területre való adaptálása is. 

 A pályázat teret ad a nemzetközi kapcsolatépítésnek is, hiszen az itt kialakult partneri, 

intézményi kapcsolatok a jövőben is hasznos csatornái lehetnek a nemzetközi szakmai 

kommunikációnak, együttműködésnek és partnerségnek. 

 

 

 



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
Budapesti Javítóintézete 

 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.      Telefon: (+36)(1) 368-9012, 388-7103      FAX:(+36)(1) 388-6540 
 

e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu     
 

 

Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan 

nemzetközi pályázatban, amelyben a drámaterápia egy speciális területe, a szociodráma kerül 

fókuszba.  

A szakmai cél egy egységes, európai képzési rendszer hosszú távú kifejlesztése, akkreditálása, 

illetve specifikusan egy területen való továbbfejlesztése és a módszer implementálása. Ez a 

terület az ifjúsági terápiás és szociális munka. A módszer e területen való 

felhasználhatóságának, alkalmazásának helyi kereteit szeretné kialakítani a Pszichodráma 

Egyesület hosszú távú együttműködésben hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportjával 

foglalkozó intézmények szakembereivel. 

 

A pályázat kiírója:  

A pályázati program neve: Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) 

területén 

A pályázat kiírója: Európai Bizottság. 

A magyarországi végrehajtó ügynökség: Tempus Közalapítvány 

A pályázat időtartama:  

2017. október 16. – 2018. január 16. (15 hónap) 

 

Összesen négy ország (Magyarország, Portugália, Svédország, Görögország) 7 szervezete 

vesz részt a partnerségben. A konzorcium úgy épül fel, hogy minden országból részt vesz egy 

pszichodráma képző szervezet és egy ifjúsági szociális területen dolgozó intézmény. 

A konzorcium vezetője a Magyar Pszichodráma Egyesület.  

A magyarországi partner - hátrányos helyzetű, fiatalokkal foglalkozó intézményként - az 

EMMI Budapesti Javítóintézetet, amely viszont nem egyedül, hanem az EMMI többi javító és 

speciális nevelő intézeteit bevonva csatlakozott a projekthez.  

A javítóintézet hivatalos képviselője a projektben Juhász Péter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézetet igazgatója. Az intézmény pszichopedagógus, kriminológus munkatársa Pados 

Eszter, aki a Magyar Pszichodráma Egyesületnél képződik, látja el a lokális koordinátori 



 
 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.      Telefon: (+36)(1) 368-9012, 388-7103      FAX:(+36)(1) 388-6540 
 

e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu,     novendekugy@bpjavito.hu,     gazdvez@bpjavito.hu 
 

2 

teendőket az intézmény részéről, feladata, a projektben a hazai intézmények közötti 

kapcsolattartás biztosítása, egyidejűleg részt vesz a Magyar Pszichodráma Egyesület 

stábjának szakmai munkájában is.  

A Budapesti Javítóintézet mellet az EMMI egyes társintézményei (Aszódi Javítóintézet, 

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) is 

bevonódnak a projektbe oly módon, hogy szakembereiket delegálják a javítóintézeti stábba, 

így nekik is lehetőségük van részt venni a szociodráma módszerének e területre történő 

adaptálásában. A program tehát lehetőséget biztosít a partnerintézmények munkatársainak 

szakmai együttműködésére, elősegítve az élőbb, professzionális kapcsolat kialakítását 

formálását. 

 

Az Erasmus+ program keretei úgy vannak kialakítva, hogy a projekt pénzügyi és szakmai 

lebonyolításáért, a vállalások teljesítéséért a konzorciumvezető (jelen esetben a Magyar 

Pszichodráma Egyesület) vállalja a teljes felelősséget. A partnerek (így az EMMI Budapesti 

Javítóintézete is) a projektbe bekapcsolódó munkatársaik hazai és nemzetközi 

stábtalálkozókon és tréningeken való részvételét vállalják, amelyeken a szakmai munka 

folyik.  

Az EMMI Budapesti javítóintézet vállalta, hogy: 

- a projekt keretében megrendezésre kerülő, a stábtagok részvételével megvalósuló hazai 

tréningeknek és workshopoknak helyszínt biztosít.  

- mint hátrányos helyzetű, kriminalizálódott, marginalizálódott célcsoporttal foglalkozó 

speciális szervezet, szakmai támogatást nyújt a terület specifikumairól a Magyar 

Pszichodráma Egyesület kiképző szakemberei részére, a módszer kifejlesztésének 

hatékonysága érdekében.  

- lehetőség képen, betekintést enged az intézmény épületeinek, materiális környezetének, 

szervezeti struktúrájának, szakmai, pedagógiai, terápiás munkájának megismerésébe a 

partnerségben résztvevő többi stáb dolgozóinak, szakértőinek.  

 

A projekt első állomásaként 2016. október 27-én a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzői 

és stábtagjai (8 fő) és a társintézmények (Aszódi Javítóintézet, Rákospalotai javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) delegáltjai (5 fő) szakmai 

műhelymunkán vesznek részt az EMMI Budapesti Javítóintézetben, amelyen először nyílik 



 
 

Cím: 1032 Budapest, Szőlő utca 60.      Postacím: 1300 Bp. Pf.: 23.      Telefon: (+36)(1) 368-9012, 388-7103      FAX:(+36)(1) 388-6540 
 

e-mail:     titkarsag@bpjavito.hu,     novendekugy@bpjavito.hu,     gazdvez@bpjavito.hu 
 

3 

lehetőség a szakmai kapcsolatteremtésre és a szociodráma módszereinek, alapjainak 

megismerésére. 

 

Pénzügyi háttér: 

A javítóintézetnek semmiféle önerőt nem kell biztosítania a projektben. A pályázati forrás 

biztosítja a projekt megvalósulásához szükséges feltételeket. A projekt lebonyolítására, 

adminisztrációs feladatainak, koordinációjának, menedzselésének teljesítésére az intézetnek 

15 hónapon keresztül havonta 250 Eurót (összesen 3750 Eurót) biztosít a projekt, amelyet a 

Magyar Pszichodráma Egyesület utal majd át az intézménynek. 

A pályázati keret lehetőséget biztosít, hogy az intézmény által delegált munkatársak részt 

vegyenek a külföldi és hazai tréningeken/workshopokon, amelyen a szociodráma 

technikáinak megismertetése, képzése és módszertanának átadása történik. Ez számukra 

teljesen térítésmentes. Az utazásokra szánt keretösszeget szintén a Magyar Pszichodráma 

Egyesület utalja tovább a javítóintézetnek.  

 

 

Külföldi tréning helyszínek: 

Portugália – Liszabon, 2017. január 11-15 között, a társintézmények munkatársai közül 6 fő 

mehet. 

Görögország – Thesszaloniki, 2017. május 19-23 vagy május 26-30 között, a társintézmények 

munkatársai közül 3 fő mehet. 

 

Az említett tréningeken az intézmények munkatársai közösen gondolkodhatnak arról, hogy 

saját intézményi környezetük specialitásait figyelembe véve, miként tudnák hatékonyan 

alkalmazni a módszert. A külföldi továbbképzéseken pedig külhoni, hátrányos helyzetűek 

célcsoportjával foglalkozó szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat és ismerhetnek meg 

új gyakorlatokat.  

A projekt során a részt vevő intézmények munkatársai részletes betekintést nyerhetnek 

egymás intézményeinek munkamódszereibe. A külföldi partnerek megismerhetik a hazai 

munkakörülményeket, a magyarországi szakemberek pedig a külföldieket. Információkat 

oszthatnak meg kollégáikkal és lehetőség nyílik az új, innovatív, nemzetközi színvonalú 
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módszerek beáramlására, melyek hatékonyabbá tehetik intézményeink terápiás és pedagógiai 

munkáját.  

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakembereivel való munka hosszú távú kapcsolatépítés 

és kooperáció kezdete lehet. Ennek jelentősége a mindennapi szakmai munka támogatásában, 

munkatársak képzésében, általuk pedig a hatékonyabb mindennapi terápiás és pedagógiai 

munkában mutatkozhat meg. Továbbá célkitűzés a szociodráma módszereinek e speciális 

területre való adaptálása is. 

 A pályázat teret ad a nemzetközi kapcsolatépítésnek is, hiszen az itt kialakult partneri, 

intézményi kapcsolatok a jövőben is hasznos csatornái lehetnek a nemzetközi szakmai 

kommunikációnak, együttműködésnek és partnerségnek. 

 

 

 



EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 
Budapesti Javítóintézete 
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Partnerség nemzetközi szociodráma programban való részvételre 

 

A Magyar Pszichodráma Egyesület 2016 augusztusában sikeresen pályázott egy olyan 

nemzetközi pályázatban, amelyben a drámaterápia egy speciális területe, a szociodráma kerül 

fókuszba.  

A szakmai cél egy egységes, európai képzési rendszer hosszú távú kifejlesztése, akkreditálása, 

illetve specifikusan egy területen való továbbfejlesztése és a módszer implementálása. Ez a 

terület az ifjúsági terápiás és szociális munka. A módszer e területen való 

felhasználhatóságának, alkalmazásának helyi kereteit szeretné kialakítani a Pszichodráma 

Egyesület hosszú távú együttműködésben hátrányos helyzetű fiatalok célcsoportjával 

foglalkozó intézmények szakembereivel. 

 

A pályázat kiírója:  

A pályázati program neve: Erasmus+ Stratégiai partnerségek pályázat a szakképzés (VET) 

területén 

A pályázat kiírója: Európai Bizottság. 

A magyarországi végrehajtó ügynökség: Tempus Közalapítvány 

A pályázat időtartama:  

2017. október 16. – 2018. január 16. (15 hónap) 

 

Összesen négy ország (Magyarország, Portugália, Svédország, Görögország) 7 szervezete 

vesz részt a partnerségben. A konzorcium úgy épül fel, hogy minden országból részt vesz egy 

pszichodráma képző szervezet és egy ifjúsági szociális területen dolgozó intézmény. 

A konzorcium vezetője a Magyar Pszichodráma Egyesület.  

A magyarországi partner - hátrányos helyzetű, fiatalokkal foglalkozó intézményként - az 

EMMI Budapesti Javítóintézetet, amely viszont nem egyedül, hanem az EMMI többi javító és 

speciális nevelő intézeteit bevonva csatlakozott a projekthez.  

A javítóintézet hivatalos képviselője a projektben Juhász Péter, az EMMI Budapesti 

Javítóintézetet igazgatója. Az intézmény pszichopedagógus, kriminológus munkatársa Pados 

Eszter, aki a Magyar Pszichodráma Egyesületnél képződik, látja el a lokális koordinátori 
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teendőket az intézmény részéről, feladata, a projektben a hazai intézmények közötti 

kapcsolattartás biztosítása, egyidejűleg részt vesz a Magyar Pszichodráma Egyesület 

stábjának szakmai munkájában is.  

A Budapesti Javítóintézet mellet az EMMI egyes társintézményei (Aszódi Javítóintézet, 

Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) is 

bevonódnak a projektbe oly módon, hogy szakembereiket delegálják a javítóintézeti stábba, 

így nekik is lehetőségük van részt venni a szociodráma módszerének e területre történő 

adaptálásában. A program tehát lehetőséget biztosít a partnerintézmények munkatársainak 

szakmai együttműködésére, elősegítve az élőbb, professzionális kapcsolat kialakítását 

formálását. 

 

Az Erasmus+ program keretei úgy vannak kialakítva, hogy a projekt pénzügyi és szakmai 

lebonyolításáért, a vállalások teljesítéséért a konzorciumvezető (jelen esetben a Magyar 

Pszichodráma Egyesület) vállalja a teljes felelősséget. A partnerek (így az EMMI Budapesti 

Javítóintézete is) a projektbe bekapcsolódó munkatársaik hazai és nemzetközi 

stábtalálkozókon és tréningeken való részvételét vállalják, amelyeken a szakmai munka 

folyik.  

Az EMMI Budapesti javítóintézet vállalta, hogy: 

- a projekt keretében megrendezésre kerülő, a stábtagok részvételével megvalósuló hazai 

tréningeknek és workshopoknak helyszínt biztosít.  

- mint hátrányos helyzetű, kriminalizálódott, marginalizálódott célcsoporttal foglalkozó 

speciális szervezet, szakmai támogatást nyújt a terület specifikumairól a Magyar 

Pszichodráma Egyesület kiképző szakemberei részére, a módszer kifejlesztésének 

hatékonysága érdekében.  

- lehetőség képen, betekintést enged az intézmény épületeinek, materiális környezetének, 

szervezeti struktúrájának, szakmai, pedagógiai, terápiás munkájának megismerésébe a 

partnerségben résztvevő többi stáb dolgozóinak, szakértőinek.  

 

A projekt első állomásaként 2016. október 27-én a Magyar Pszichodráma Egyesület kiképzői 

és stábtagjai (8 fő) és a társintézmények (Aszódi Javítóintézet, Rákospalotai javítóintézet és 

Speciális Gyermekotthon, Esztergomi Gyermekotthon) delegáltjai (5 fő) szakmai 

műhelymunkán vesznek részt az EMMI Budapesti Javítóintézetben, amelyen először nyílik 
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lehetőség a szakmai kapcsolatteremtésre és a szociodráma módszereinek, alapjainak 

megismerésére. 

 

Pénzügyi háttér: 

A javítóintézetnek semmiféle önerőt nem kell biztosítania a projektben. A pályázati forrás 

biztosítja a projekt megvalósulásához szükséges feltételeket. A projekt lebonyolítására, 

adminisztrációs feladatainak, koordinációjának, menedzselésének teljesítésére az intézetnek 

15 hónapon keresztül havonta 250 Eurót (összesen 3750 Eurót) biztosít a projekt, amelyet a 

Magyar Pszichodráma Egyesület utal majd át az intézménynek. 

A pályázati keret lehetőséget biztosít, hogy az intézmény által delegált munkatársak részt 

vegyenek a külföldi és hazai tréningeken/workshopokon, amelyen a szociodráma 

technikáinak megismertetése, képzése és módszertanának átadása történik. Ez számukra 

teljesen térítésmentes. Az utazásokra szánt keretösszeget szintén a Magyar Pszichodráma 

Egyesület utalja tovább a javítóintézetnek.  

 

 

Külföldi tréning helyszínek: 

Portugália – Liszabon, 2017. január 11-15 között, a társintézmények munkatársai közül 6 fő 

mehet. 

Görögország – Thesszaloniki, 2017. május 19-23 vagy május 26-30 között, a társintézmények 

munkatársai közül 3 fő mehet. 

 

Az említett tréningeken az intézmények munkatársai közösen gondolkodhatnak arról, hogy 

saját intézményi környezetük specialitásait figyelembe véve, miként tudnák hatékonyan 

alkalmazni a módszert. A külföldi továbbképzéseken pedig külhoni, hátrányos helyzetűek 

célcsoportjával foglalkozó szakemberekkel cserélhetnek tapasztalatokat és ismerhetnek meg 

új gyakorlatokat.  

A projekt során a részt vevő intézmények munkatársai részletes betekintést nyerhetnek 

egymás intézményeinek munkamódszereibe. A külföldi partnerek megismerhetik a hazai 

munkakörülményeket, a magyarországi szakemberek pedig a külföldieket. Információkat 

oszthatnak meg kollégáikkal és lehetőség nyílik az új, innovatív, nemzetközi színvonalú 
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módszerek beáramlására, melyek hatékonyabbá tehetik intézményeink terápiás és pedagógiai 

munkáját.  

A Magyar Pszichodráma Egyesület szakembereivel való munka hosszú távú kapcsolatépítés 

és kooperáció kezdete lehet. Ennek jelentősége a mindennapi szakmai munka támogatásában, 

munkatársak képzésében, általuk pedig a hatékonyabb mindennapi terápiás és pedagógiai 

munkában mutatkozhat meg. Továbbá célkitűzés a szociodráma módszereinek e speciális 

területre való adaptálása is. 

 A pályázat teret ad a nemzetközi kapcsolatépítésnek is, hiszen az itt kialakult partneri, 

intézményi kapcsolatok a jövőben is hasznos csatornái lehetnek a nemzetközi szakmai 

kommunikációnak, együttműködésnek és partnerségnek. 

 

 

 



Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
BM.15-MI-0150 számú 

„Bűntudattól az Öntudatig” 
bűnmegelőzési projekt az EMMI 

Budapesti Javítóintézetében

Szimbolikus társadalmi jóvátételi nap 
2016. április 27.



Pályázati partnereink

Arany Ágnes munkaerő-piaci 
tanácsadó, tréner 

Dr. Hada Zsuzsanna pszichiáter és 
munkatársai

Kontakt Műhely KFT (Lipka Péter)

Szertelen-kék Alapítvány

Szász Mária – kézműves 
alkotóműhely



A bűnmegelőzési törekvéseink 
motivációi

Reintegráció, a társadalmi normákat elfogadó 
egyéni attitűdök kialakítása

Közösségi értékek (empátia, értő figyelem, 
egymásra figyelés, vigasz nyújtásának képessége, 
motiváció, stb.) megjelenítése és képviselete

Megküzdési stratégiák bővítése, a reziliens 
képességek növelése.

Flow élmények tárházának bővítése, 
tehetségkutatás és tehetség-gondozás 



Miért fontos a javítóintézeti 
bűnmegelőzés?

Erikson pszichológiai fejlődéselmélete szerint az egyes 
életszakaszok végén jelentkező krízis lezárása után 
lehetséges a személyiség továbbfejlődése. 
(Ősbizalom/Bizalmatlanság; Autonómia/Kétségek; 
Önállóság/Bűntudat; Teljesítmény/Kisebbségi érzés; Én-
tudat/Konfúzió; Intimitás/Elszigetelődés; 
Alkotás/Stagnálás;Én integritás érzés/Kétségbeesés érzése 
A gyermekkorban átélt akcidentális (váratlan baleset) krízis 
esetén az intellektuális növekedés mellett az érzelmi fejlődés 
is visszamarad, és nehezíti a következő generációk számára 
a pszicho-szociális kiteljesedés lehetőségét. 
Generációkat vizsgálva jól látható az áldozatok áldozatai 
láncolat, aminek okaként a szülők sérült szocializációs 
mintái, a berögzült sérült szokásminták jelölhetők meg.  



Janett G. Woititz kutatásai a diszfunkcionális 
családban felnőtt gyermekekről 1.

Találgatják, mi a normális

Nehezen visznek véghez egy tervet az elejétől a végéig

Akkor is hazudnak, ha ugyanolyan könnyű lenne igazat 
mondani (csúsztatás, szépítés, bagatellizálás)

Kíméletlenül ítélik meg önmagukat

Nehezen szórakoznak

Nagyon komolyan veszik önmagukat

Nehézségekkel küszködnek a bensőséges kapcsolatok terén

Túlzott mértékben reagálnak az olyan változásokra, amit 
nem tudnak irányítani



Janett G. Woititz kutatásai a diszfunkcionális 
családokban felnőtt gyermekekről 2. 

Állandó elismerésre és megerősítésre vadásznak

Úgy érzik, mások, mint a többi ember

Vagy nagyon felelősségteljesek, vagy nagyon felelőtlenek

Rendkívül hűségesek, akkor is, ha szembesülnek annak 
bizonyítékával, hogy hűségüket nem érdemlik meg. 

Impulzívak. Hajlamosak anélkül cselekedni, hogy komolyan 
megfontolnának más viselkedésformákat, vagy a lehetséges 
következményeket. E viselkedés zavarodottsághoz, 
önutálathoz és a környezetük felett gyakorolt irányítás 
elveszítéséhez vezet. Ennek eredményeképp több energiát 
használnak fel a zűrzavar megszüntetéséhez, mintha 
először megfontolták volna választási lehetőségeiket és 
következményeiket



WÉK tréning szakembereknek

A tréning célja: segítségnyújtás a kiégés 
megelőzésében, lassításában

Új készségek kialakításával, attitűdváltás 
elsahójátításával hozzájárulhat a stressz 
okozta mentális károsodások enyhítéséhez

Az interprofesszionalitás segítése: a 
diszciplinák közötti megértés elvi 
lehetőségeinek támogatása



WÉK tréning gyermekeknek

A tréning célja: konfliktushelyzetek kezelési 
technikáinak gyakorlati megvalósításában 
segítségnyújtás

Önismeretfejlesztés, az érzések kimondásán 
keresztül a megértés képességének kialakítása, 
erősítése

Az értő figyelem képességének megalapozása

Reziliens képességek fejlesztése, a megküzdési 
stratégiák bővítése



Pályaorientációs munkaerő-
piaci tréning

Pályaorientáció, pályaválasztási 
alternatívák mérlegelése

Önismeretfejlesztés

Munkaerő-piaci alapismeretek

Önéletrajz írás

Állásinterjú a gyakorlatban (illemtan a 
munkaerőpiacon)



Művészetterápiás csoport 
biblioterápiás elemekkel

A dalszövegek megírása során az 
érzelmek kommunikációjának 
segítése

Szókincsfejlesztés

Beszédtechnikák javítása fejlesztése

Mentálhigiénés támogatással vezetett 
csoportfoglalkozások

Tehetséggondozás



Szertelen-kék Alapítvány 
színházi produkciója

A növendékek által írt dalszövegek 
megzenésítésével zenés színdarab 
létrehozása

Zenei tehetséggondozás

Művészetterápiás foglalkozásforma

Tehetségkutatás

Tehetséggondozás

Utógondozás



Kreatív Kézműves Műhely

A foglalkozások célja: Cérnaképek készítéséhez 
szükséges technikák tanulása

Kitartás,koncentráció képességének fejlesztése

Finom-motorika javítása, készségfejlesztés

Az adás képességének segítése, a szimbolikus 
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TÁMOP-5.6.1.A-11/3-2011-0004. sz., „LÉPÉS-VÁLTÁS” pályázat 

(Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási,  
valamint egyéb re-integrációs programokon keresztül) 

 
 
A FICE Nevelőotthonok Nemzetközi Szövetsége Magyarországi Egyesülete 
főpályázatával, az EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon és az 
EMMI Budapesti Javítóintézet társpályázatával 2012. január 1-je és 2013. június 30-a 
között megvalósult a TAMOP 5.6.1.A-11/3-2011-0004. számú „LÉPÉS-VÁLTÁS” 
elnevezésű szakmai program, melynek fő célkitűzése az volt, hogy segítse a javítóintézetben 
elhelyezett fiatalkorúak sikeres reintegrációját, kiemelten a javítóintézetből való elbocsátás 
után a munkaerő-piacon való elhelyezkedés esélyeit. 
 
A tevékenységek tényleges megkezdése, a tervek bemutatása, a 2012. március 1-jén a 
Budapesti Javítóintézetben megrendezett Nyitó Szakmai Naphoz köthető.  
 
A program abban kívánt segítséget nyújtani, hogy az előzetes letartóztatás vagy a 
javítóintézeti nevelés alatt a fiatalok minél hatékonyabb támogatást kapjanak ahhoz, hogy a 
kiszabott büntetés vagy intézkedés letöltése után ne kövessenek el ismételten bűncselekményt, 
növekedjen a foglalkoztathatóságuk, így nagyobb eséllyel be tudjanak lépni a munkaerő-
piacra, a társadalom normakövető, felelős tagjává tudjanak válni. 
 
A javítóintézetekben évek óta az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy a törvényben 
megfogalmazott büntetési célok mellett megjelenő nevelési követelményeknek minél 
hatékonyabb eszközökkel tudjon megfelelni. Ez a feladat sok nehézséggel is jár, tekintettel 
arra, hogy a bűncselekményt elkövető fiatalkorúak többségének az iskolázottsági szintje 
alacsonyabb kortársainál, a befogadás előtti környezett deprivációs szintje – munkanélküliség, 
lakhatási problémák, egészségügyi és mentális deficitek – általában halmozottan jelen vannak. 
 
A főpályázó és a konzorciumi partnerek a projekt megvalósítása során fejleszteni kívánták a 
javítóintézetek re-integrációs, re-szocializációs eszköztárát. A programba bevont összesen 72 
fiatal munkaorientációs és kulcsképesség-fejlesztő, kortárs mediációs, és élménypedagógiai 
foglalkozásokon keresztül olyan tapasztalatokra, ismeretekre tehetett szert, amelyeket 
eredményesen tudnak használni konfliktus- és problémahelyzetekben, illetve amikor negatív 
kortárshatásoknak vannak kitéve. Cél volt, hogy ismerjék fel erősségeiket, képességeiket, 
lehetőségeiket, amelyekre építve pozitív célokat tudnak meghatározni. Lehetőségük nyílt 
megtapasztalni a döntéseik következményeit, olyan ismereteket szereztek, amelyek segítik a 
munkaerő-piaci megjelenésüket. 
 
A Budapesti Javítóintézet részéről kiválasztott és programba bekerült 36 fiatal büszke volt 
arra, hogy ők kerültek kiválasztásra. A trénerek visszajelzése alapján a foglalkozásokon 
aktívan dolgoztak, az egyéni és csoportos beszélgetések alkalmával pozitívan nyilatkoztak a 
program hasznosságáról.  

 
Pprogramelemek a fiatalkorúak számára:  
 
A kortárs mediációs program az egyre elharapódzó konfliktusok, agresszív 
megnyilvánulások kezelésére és megelőzésére irányult. A módszer segít a különböző érdekek 
felszínre hozásában, a másik fél szempontjainak megértésében, csökkenti a durva 



megnyilvánulásokat, növeli a felelősségérzetet, és modellül szolgálhat a konfliktusok 
agressziómentes megoldására. 
 
A munkaorientációs képzés célja volt, hogy komplex álláskeresési technikák és 
munkaorientációs ismeretek átadásával a fiatalok munkavállalási esélyeit növeljük, képessé 
tegyük őket arra, hogy az állásinformációk forrásait alkalmazzák, sikeres önéletrajzot írjanak, 
megkeressék telefonon, illetve személyesen a munkaadókat, előnyös munkaszerződést 
kössenek, megszerzett munkahelyükön felmerült problémáikat sikeresen kezeljék, 
kollégáikkal megfelelően kommunikáljanak, állásukat hosszú ideig megtartsák. 
 
Az élménypedagógiai program legmarkánsabb hatótényezője a tapasztalati tanulás. 
Lényege, hogy a fiatalkorút az állandóan változó társadalmi körülményekre csak úgy lehet 
felkészíteni, ha a problémamegoldás képességét sajátítja el. Ennek keretében nem kész 
ismereteket nyújtottunk, hanem az ismereteket a fiatal maga szerezte meg, döntéseinek 
következményeit saját maga tapasztalta meg.  
 
A fiataloknak a képzések mellett, szakköri foglalkozásokon való részvételt is 
biztosítottunk: 
A pályázati program keretében három szakkört tudtunk beindítani. Agócs Attiláné 
irányításával bábszakkört, Balogh Zsolt szervezésében roma identitást erősítő tánc-mozgás-
zene szakkört és Varga György vezetésével képzőművészeti szakkört indítottunk, melyeket 
2013. június végéig lehetett a pályázati forrásból működtetni. Ezt követően saját forrásból 
biztosítottuk a zene-tánc szakkör további működését. A képzőművészeti szakkörön tanultakat 
intézetünk kreatív szakkörének keretében tudták a fiatalok hasznosítani illetve tovább 
fejleszteni. A báb- és tánc szakkör felkészülésének, munkájának eredményét az intézetünk 
dísztermében megrendezett színpadi fellépéseken keresztül ismerhették meg az intézet 
munkatársai és fiataljai. A képzőművészeti szakkör alkotásait helyben rendezett kiállításon 
lehetett megtekinteni, ezt követően az alkotásokat az intézet helyiségeinek díszítésére, 
otthonosabbá tételére helyeztük ki.  

 
A programban való részvételt egy úgynevezett mentori hálózat támogatta, illetve támogatja.  
A mentorok segítő szakemberek, akik abban segítettek, hogy a programban részt vevő fiatalok 
a csoportos képzések mellett egyéni támogatást is kapjanak. 
A tréningek, képzések mellett a mentorok segítettek abban, hogy személyesen végig 
gondolhassák, hogy milyen hosszú távú terveik vannak, mi szükséges ahhoz, hogy ezeket meg 
tudják valósítani. 
Intézetünk részéről a programot hét munkatárssal valósítottuk meg: négy fő mentor, valamint 
két fő gyógypedagógus és egy fő pszichológus segítségével. 
 
A munkatársak képzésének elemei: 
 
Konfliktuskezelő módszerekről, mediációról szóló tréning (30 órás) – 20 fő részére 
A program célja volt, hogy a javítóintézetekben megismerjék, és használják az alternatív 
konfliktuskezelési technikákat és a mediációt. A programban résztvevő szakemberek 
konfliktuskezelő, mediációs képzésen vettek részt, melynek keretében elsajátították a 
különböző módszerek elméletét, és szituációs játékok keretében gyakorlatot is szerezhettek a 
tréningek során. 
 
 
 
 



Krízisintervenció és agressziókezelés tréning (30 órás) – 20 fő részére  
Saját gyakorlati tapasztalatot és alkalmazható elméleti tudást nyújtó készségfejlesztő tréning, 
melynek eredményeképpen a javítóintézetekben dolgozó, főként a fiatalkorúakkal közvetlenül 
foglalkozó nevelők megismerhették a krízisállapotok kialakulásának folyamatát, okait, a 
beavatkozás konkrét gyakorlati lehetőségeit. Megtanulták alkalmazni a felhangolt állapotok 
csillapításának technikáit. 
 
A program során esetmegbeszélő csoportok működtetése segítette a munkát. 
 
Budapest, 2013. 
















