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A „MEDIÁCIÓ ÉS RESZTORAT

C. EURÓPAI 

A PROJEKT CÉLJA: empirikus kutatással és kísérleti programmal 

• megvizsgálni a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazhatóságát a büntetés
rendszerben;  

• feltérképezni a bv. személyzet, az elítéltek és a lakosság ezzel kapcsolatos attitűdjeit; 

• képzést nyújtani az igazságügyi és bv. személyzet számára az alkalmazható börtön
szolgáltatásokról  

• kidolgozni a működő technikákat
jó gyakorlatokat és a sztenderdizálható 

• elősegíteni az érintett szakemberek közötti tapasztalat
együttműködéseket.  

A PROJEKT SZERZŐDÉSSZÁMA: JLS

A PROJEKT IDŐTARTAMA: 2009.

A NEMZETKÖZI KONZORCIUM KOORDINÁTORA

Kft., képviselő: Dr. Fellegi Borbála, ügyvezető

A 4C Kutatócsoport felelős a projekt teljes lebonyolításáért, a 
összefogásáért, a kísérleti program és a disszemináció koordinálásáért, valamint 
elszámolásért.  

SZAKMAI KOORDINÁTOR: Országos Kriminológiai Intézet
Tünde, főosztályvezető 

Az OKRI felelős a projekt szakmai vezetéséért, a magyarországi kutatás elvégzéséért, a disszemináció 
tartalmának elkészítéséért, valamint a Legfőbb Ügyészség bevonásáért. 

TOVÁBBI KONZORCIUMI PARTNEREK

SZERVEZET NEVE: 
Innokut Kht. (Magyarország) 
Independent Academic Research Studies
(Anglia) 

TOA Mediációs Szolgálat, Bréma 

Hochschule for Oeffentliche Verwaltung
(HfOeV), Bréma (Németország) 
Európai Fórum a 
Igazságszolgáltatásért (Fórum) (Belgium)
TOVÁBBI PARTNEREK 
Igazságügyi Hivatal 
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EDIÁCIÓ ÉS RESZTORATÍV IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN

URÓPAI UNIÓS PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓJA 

irikus kutatással és kísérleti programmal hazai és nemzetközi szinten

a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazhatóságát a büntetés

a bv. személyzet, az elítéltek és a lakosság ezzel kapcsolatos attitűdjeit; 

képzést nyújtani az igazságügyi és bv. személyzet számára az alkalmazható börtön

a működő technikákat (mediáció, facilitáció, körök, egyéb resztoratív technikák stb.), 
sztenderdizálható eljárásokat, valamint 

elősegíteni az érintett szakemberek közötti tapasztalat- és információcserét, valamint a jövőben

JLS/2008/JPEN015-30-CE-0267156/00-39 

 március 16. – 2012. március 15. 

M KOORDINÁTORA: Foresee (4C) Kutatócsoport Nonprofit Közhasznú 
Kft., képviselő: Dr. Fellegi Borbála, ügyvezető 

A 4C Kutatócsoport felelős a projekt teljes lebonyolításáért, a hazai és nemzetközi partnerek 
összefogásáért, a kísérleti program és a disszemináció koordinálásáért, valamint a 

Országos Kriminológiai Intézet (OKRI), képviselő: Dr. Barabás Andrea 

a projekt szakmai vezetéséért, a magyarországi kutatás elvégzéséért, a disszemináció 
tartalmának elkészítéséért, valamint a Legfőbb Ügyészség bevonásáért.  

ARTNEREK: 
FELADATA: 
pénzügyi adminisztráció 

Independent Academic Research Studies (IARS) az angliai tanulmányút megszervezése, a londoni 
fiatalkorú elkövetők és a velük foglalkozó szakemberek 
attitűdvizsgálata 

TOA Mediációs Szolgálat, Bréma (Németország) elítéltek és áldozataik közötti mediációs szolgáltatás    
nyújtása  

Hochschule for Oeffentliche Verwaltung 
 

a TOA Szolgálat programjának evaluációja, valamint 
attitűdkutatás a szakemberek körében

Európai Fórum a Helyreállító 
(Belgium) 

európai szintű disszemináció 

pártfogók részvétele a tanulmányúton, a képzésen és a 
zárókonferencián; disszemináció az Igazságügyi Hivatal 
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VÉGREHAJTÁSBAN” 

nemzetközi szinten 

a helyreállító igazságszolgáltatási eszközök alkalmazhatóságát a büntetés-végrehajtási 

a bv. személyzet, az elítéltek és a lakosság ezzel kapcsolatos attitűdjeit;  

képzést nyújtani az igazságügyi és bv. személyzet számára az alkalmazható börtön-mediációs 

(mediáció, facilitáció, körök, egyéb resztoratív technikák stb.), a 

és információcserét, valamint a jövőbeni 

Nonprofit Közhasznú 

hazai és nemzetközi partnerek 
a tartalmi és pénzügyi 

, képviselő: Dr. Barabás Andrea 

a projekt szakmai vezetéséért, a magyarországi kutatás elvégzéséért, a disszemináció 

az angliai tanulmányút megszervezése, a londoni 
fiatalkorú elkövetők és a velük foglalkozó szakemberek 

elítéltek és áldozataik közötti mediációs szolgáltatás    

a TOA Szolgálat programjának evaluációja, valamint 
attitűdkutatás a szakemberek körében 

 

pártfogók részvétele a tanulmányúton, a képzésen és a 
disszemináció az Igazságügyi Hivatal 
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Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Magyar Bíróképző Akadémia 
Közösségi Szolgáltatások Alapítványa 
Magyarország 
Magyar Bűnmegelőzési és Börtönm
Alapítvány 
 
A MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

 
TEVÉKENYSÉG 
1. Háromnapos tanulmányút Londonban a helyi resztoratív 
igazságszolgáltatási programok megtekintésére
2. Kétnapos találkozó Londonban a konzorciumi partnerek 
3. Interjús és kérdőíves felmérés Angliában és Magyarországon
A magyarországi kutatás össz. 80 m
tartalmazza a balassagyarmati és egy fk. 
körében. 
4. Nemzetközi szeminárium a Fórum éves konferenciájának keretén belül az 
OKRI, a 4C és egy belgiumi szakértő részvételével 
5. Kísérleti mediációs program Németországban (Bréma) és Magyarországon 
(Balassagyarmat). 
A résztvevő bv. intézet belső mediátora által 
és szupervíziója mellett) klb. mediációs és resztoratív eljárások biztosítása az 
elítéltek és az érintett áldozatok számára. 
6. Kétszer egynapos szemléletformáló bevezető képzés a resztoratív 
igazságszolgáltatásba a balassagyarmati börtön személyzete és a helyi 
igazságszolgáltatás képviselőinek számára.
7. Marian Liebmann angliai tréner és mediátor háromnapos képzése a 
balassagyarmati börtön személyzete és a helyi igazságszolgáltatás képviselői 
számára. 
8. Zárókonferencia Budapesten a hazai és nemzetközi partnerek, valamint a 
szélesebb szakmai közösség részvételével a projekt tapasztalatainak 
bemutatására.  
9. Projektzáró találkozó a konzorciumi partnerek számára Budapesten.
10. Börtönmediációs módszertani kézikönyv elkészítése
11. Angol és magyar nyelvű kiadvány elkészítése a résztvevő országok 
országtanulmányából.  
12. Weboldal létrehozása a projekt számára
13. Disszemináció és kommunikáció a projektről a szakmai és az egyéb 
médiacsatornákon keresztül 

További információk a projektről
címen vagy a 06 70 365 0630-as telefonszámon. 
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munkatársai számára 
Balassagyarmati Fegyház és Börtön részvétel a képzéseken és a tanulmányúton;

a képzést követően a kísérleti program beépítése az 
intézet működésébe 
disszemináció a bírák körében 

Közösségi Szolgáltatások Alapítványa szupervízió és mentoring biztosítása a balassagyarmati 
börtön kiképzett mediátorai számára

Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós szakmai konzultáció, tanácsadás

ENYSÉGEK: 

IDŐPONT

tanulmányút Londonban a helyi resztoratív 
gáltatási programok megtekintésére 

2009.

2. Kétnapos találkozó Londonban a konzorciumi partnerek részére 2009. nov. 12. 
3. Interjús és kérdőíves felmérés Angliában és Magyarországon 

0 mélyinterjú és 160 kérdőív lekérdezését 
talmazza a balassagyarmati és egy fk. börtön személyzete és elítéltjei 

2009. j

4. Nemzetközi szeminárium a Fórum éves konferenciájának keretén belül az 
OKRI, a 4C és egy belgiumi szakértő részvételével  

2010. 

5. Kísérleti mediációs program Németországban (Bréma) és Magyarországon 

A résztvevő bv. intézet belső mediátora által (tapasztalt facilitátor mentorlása 
klb. mediációs és resztoratív eljárások biztosítása az 

elítéltek és az érintett áldozatok számára.  

2010. nov. 1. 

os szemléletformáló bevezető képzés a resztoratív 
igazságszolgáltatásba a balassagyarmati börtön személyzete és a helyi 
igazságszolgáltatás képviselőinek számára. 

2011. janu

7. Marian Liebmann angliai tréner és mediátor háromnapos képzése a 
ati börtön személyzete és a helyi igazságszolgáltatás képviselői 

2011. febru

Zárókonferencia Budapesten a hazai és nemzetközi partnerek, valamint a 
szélesebb szakmai közösség részvételével a projekt tapasztalatainak 

2012. jan.

9. Projektzáró találkozó a konzorciumi partnerek számára Budapesten. 2012. jan. 18. 
örtönmediációs módszertani kézikönyv elkészítése 2011. j

11. Angol és magyar nyelvű kiadvány elkészítése a résztvevő országok 2012. február

12. Weboldal létrehozása a projekt számára folyamatos
13. Disszemináció és kommunikáció a projektről a szakmai és az egyéb folyamatos

ojektről Dr. Fellegi Borbálától kérhetők a borbala.fellegi
as telefonszámon.  

Az Európai Bizottság „Criminal Justice 2008” 
programjának pénzügyi támogatásával 
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részvétel a képzéseken és a tanulmányúton; 
a képzést követően a kísérleti program beépítése az 

 
szupervízió és mentoring biztosítása a balassagyarmati 
börtön kiképzett mediátorai számára 
szakmai konzultáció, tanácsadás 

DŐPONT/HATÁRIDŐ 
009. nov. 8. – 12. 

009. nov. 12. – 14. 
009. június 1. – 2010. okt. 31. 

010. június 

010. nov. 1. – 2011. okt. 31. 

011. január 

011. február 

012. jan. 16. – 18. 

012. jan. 18. – 20. 
011. június 31.  
012. február 

folyamatos 
folyamatos 

borbala.fellegi@foresee.hu e-mail 


