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A KORTÁRSSEGÍTÉS LEHET SÉGEI A BÜNTETÉS-
VÉGREHAJTÁS ÉS AZ UTÓGONDOZÁS TERÜLETÉN∗ 

BEVEZETÉS 

A szabadságvesztésre ítéltek általában többszörösen hátrányos helyzetben vannak. 
Többségüket családi háttere már eleve determinálja, alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkeznek, sokuk valamilyen szenvedélybetegséggel is küszködik (alkohol, kábí-
tószer mellett a játékszenvedély is nagyon gyakori), bűncselekményük elkövetése 
gyakran személyiségükkel összefügg  pszichikai okokra is visszavezethet , végül 
mindezt tet zi a szabadulásuk utáni büntetett el élet. A felsoroltak mind a vissza-
es k magas számára adnak lehetséges magyarázatot. Statisztikai adatok és kutatá-
sok eredményei mutattak rá, hogy a fiatalkorban elkövetett els  bűncselekmény 
sok esetben a bűnöz  életmód megalapozójává válik.1 A bűnismétlések megel zése 
ezért kiemelt jelent ségű, f ként a fiatalkorú elítéltek esetében. 

A visszaes k számának csökkentésére természetesen többféle megoldási javas-
lat is adható, amelyek közül én a kortárssegít k nyújtotta segítség lehet ségeivel 
foglalkozom. Konkrét programokat vázolok fel, amelyek a bv. intézet feladatköré-
be utalt nevelés és az utógondozást végz k szabadításra felkészít  tevékenységé-
nek hatékony kiegészít jévé válhatnának. 

A kortárssegítés célja, hogy a segítségre szorulókat külön képzésen elsajátított 
alapvet  ismeretekkel felvértezett önkéntes fiatalok egy mellérendelt kapcsolat 
keretében támogassák. Az önkéntesek munkájának hazai megvalósulásáról, jelen-
t ségér l a 2. fejezetben írok. A kortárssegítésnek a bűnismétlés megel zésére való 
kiterjesztése új lendületet adhatna a bv. intézetek, valamint az utógondozás nyúj-
totta segítségadásnak, amelyekre a 3. és a 4. fejezetben térek ki, összesen három 
program felvázolásával. Javaslatokat teszek az ezidáig középiskolában és javítóin-
tézetben hatékonyan működ  ún. Street Law program bv. intézetekben való kiter-
jesztésére, a Fiataloktól Fiataloknak program elindítására, amely a csoportos be-
szélgetésben rejl  pozitív hatásokat kihasználva biztosítana hasznos id töltést a 
fogvatartottaknak. Végül szólok a Pártfogói Csoportról, amely a börtönpártfogo-
lás, és az utógondozás individualizált, egy személy által végzett megvalósítását ga-
rantálná. Dolgozatomat a kortárssegítés bűnismétlés megel zésében való el nyei-
nek a felsorakoztatásával zárom. 

                                                 
∗
 A szerz  az ELTE ÁJK IV. évfolyamos hallgatója. A dolgozat konzulense: dr. Kerezsi Klára 

egyetemi docens. A dolgozattal a szerz  a 2005. évi OTDK Állam- és jogtudományi szekciójá-
nak Kriminológia tagozatán I. díjat nyert.  



A KORTÁRSSEGÍTÉSR L ÁLTALÁBAN 

„A kortárssegít k olyan fiatalok, akik az egykorú partnerek között eredend en 
meglév  azonosulási képességet mozgósítva, mellérendelt szerepb l igyekeznek 
segítséget nyújtani társaiknak. Sokszor a híd szerepét töltik be a fiatalok és a kom-
petens szakemberek között.”2 

A kortárs kapcsolatra épít  tevékenység abból a tényb l indult ki, hogy a kor-
társak fontos szerepet töltenek be a serdül  személyiségfejl désében, illetve, hogy 
a fiatalok könnyebben beszélnek problémáikról velük hasonló korú, hasonló hely-
zetben lév  társaikkal, mint akár szakemberekkel, akár más feln ttekkel. A nem-
zetközi gyakorlat bebizonyította, hogy „a kortársak nagy hatásúak a serdül kor 
viselkedési döntéseinél”, ezért a kortárs kapcsolatok a megel zés fontos pillérévé 
válhatnak. A kortárssegítés hatékonysága különösen az alkohol- és a kábítószer 
problémák területén kiemelend . Hazánkban ezen külföldi tapasztalatokat fel-
használva az els , kortársak segít  szerepét felhasználó intézmény Vácott jött létre, 
ez az Egészséges Ifjúságért Alapítvány.3 

A kortárssegítésre épít  intézmények száma a kilencvenes évekt l országszerte 
n tt és ezzel párhuzamosan a segítségnyújtás módja is folyamatosan b vült. A 
különböz  intézménytípusoknak három közös pontját említhetjük. 

Egyrészr l a kortárssegít k önkéntes munkaként végzik feladataikat, fizetés 
nélkül, tenni akarásból és lelkesedésb l.  

Másrészr l a jelentkez ket minden típusú segítségnyújtás esetében felkészítik a 
segítségadásra, vagy tréning, vagy egy 100-200 órás kurzus keretében. Ezeken a 
személyiségfejlesztésre, illetve az önismeret er sítésére, valamint a módszertani 
alapozásra, szakmai felkészítésre helyezik a hangsúlyt. Utóbbi kortárssegít  típu-
sonként (középiskolai, egyetemi stb.) más és más, minden területen az ott jellem-
z en el forduló problémákkal foglalkoznak, így a káros szenvedélyekkel, a tanulás-
sal, a feln tté válással, illetve a pályaválasztással kapcsolatos kérdésekkel. 

Ezenfelül a tréning során a kortárssegít k megismerkednek a segít i munka 
eszköztárával (kapcsolatfelvétel, segít  beszélgetés), kommunikációs készségeket, 
konfliktuskezeléssel kapcsolatos technikákat sajátítanak el. 

Minden fajta kortárssegítés harmadik közös vonása, hogy a fiatalokat képzett 
szakemberek is segítik, akik a felkészítés során, illetve a munka folyamatában biztosít-
ják a szakszerűséget, szakmai színvonalat. 

A KORTÁRSSEGÍTÉS TÍPUSAI 

A következ kben a kortárssegítés három típusát mutatom be, f  tevékenységi 
körük vázlatos ismertetésével. Megkülönböztetését fontosnak tartom, – annak 
ellenére, hogy szakirodalomban elkülönítve nem jelenik meg – mivel céljaik, mű-
ködésük terepe, illetve a segítséget igénybe vev k köre különböz . 
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Kortárssegítés a középiskolában 

A kortárssegítésnek az iskola a leggyakoribb helyszíne. Az iskolában működ  kor-
társsegítés tevékenységi köre a következ ket ölelheti fel: műhelymunka (vagyis 
egy-egy fontosabb serdül kori probléma kiscsoportos feldolgozása); az új tanulók 
beilleszkedésének támogatása; az iskolán belül vagy kívül tanuló fogyatékos vagy 
utcagyerekek folyamatos segítése; az iskolai hangulat javítása érdekében progra-
mok szervezése; a tanulási nehézségekkel küzd k korrepetálása; az értéket jelent  
viselkedésformák népszerűsítése és az értéktelen viselkedésmódok népszerűség-
ének csökkentése; kortárssegít  konferenciák szervezése; kórházlátogatási progra-
mok; pénzszerzés a különböz  programok megvalósításához; valamint kirándulá-
sok szervezése.4 

Kortárssegítés a fels oktatásban 

Az egyetemeken, és f iskolákon működ  diáktanácsadás a kortárssegítésnek egy 
másik típusa. (Ilyen működik például a Benedek Elek Pedagógiai F iskolán, az 
Eszterházy Károly F iskolán, az ELTE-n, a BME-n és ilyen a szegedi Diákcent-
rum Universitas.) Tevékenységük alapja, hogy a hallgatók problémáit sokkal köny-
nyebben értik meg azok, akik velük egy cip ben járnak. Hasonló helyzetek már 
velük is el fordulhattak, gyakorlati tanácsokkal tudják segíteni társaikat az egyetemi 
élet megismerésében, vagy – mint kortársak – a korosztályukat általában foglalkoz-
tató gondok feloldásában. Itt kevésbé a prevenció kerül el térbe, mint inkább egy 
új élethelyzet során felmerül  probléma megoldásában nyújtott támogatás, akár a 
vizsgákkal, a kollégiumi kapcsolatokkal, a karrierépítéssel, vagy más személyes 
problémával kapcsolatban.5 

Önkéntes csoportosulások 

Az önkéntes csoportosulások a legtöbb esetben alapítványként vannak bejegyezve. 
Ismertet jegyeik közé sorolható, hogy nem egy meghatározott intézményben (is-
kola, egyetem) végeznek segít  tevékenységet, hanem bárki fordulhat hozzájuk, ha 
segítségre van szüksége, akár személyesen, akár telefonon, akár e-mailben. Ezekkel 
a szervezetekkel a segítségre szoruló fiatal a leggyakrabban akkor veszi fel a kap-
csolatot, ha már baj van. Az önkéntes csoportosulás feladata a probléma eszkalá-
lódásának megakadályozása, tehát ellentétben a korábbi két típussal, általában egy 
már kialakult problémát próbálnak kezelni. Természetesen ez nem éles elhatárolás: 
az önkéntes csoportoknál is felmerülhet a megel zés szükséglete egy korábbi stá-
diumban. 

Bizonyos szervezetek kifejezetten egy-egy problématípusra specializálva mű-
ködnek (pl.: „Drogfree” Gyógyult Szenvedélybetegek Alapítvány, Kék Pont Drog-
konzultációs Központ és Ambulancia), míg mások esetében a paletta sokkal széle-
sebb. Utóbbiak közül részletesebben is bemutatok kett t, amelyekben a kortársse-
gítés kiemelt jelent séget kap. 



A KORTÁRSSEGÍTÉS EL NYEI 

A kortárssegítés haszna több szemszögb l vizsgálható. A kortárssegítést végz k 
számára lehet séget nyújt tapasztalatok gyűjtésére, gyakorlati készségek fejlesztésé-
re, a segít  intézményrendszer megismerésére, emberi kapcsolatok kialakítását 
el segít  képességek kifejlesztésére, önállóságuk, felel sségtudatuk meger södésé-
re. „Általánosan is megfogalmazható, hogy a segít ként közreműköd  fiatalok 
mindig többet profitálnak a másoknak nyújtott segítségb l, mint azok, akiknek 
segítenek.”6 

Ezenfelül a kortárssegítés el nyeit élvezi az a fiatal is, aki problémájával egy 
korban hozzá közelebb álló, kortársainál szakmailag jóval képzettebb önkénteshez 
fordul. Könnyebb t lük segítséget kérni, mint egy feln tt szakembert l, ugyanak-
kor hasznosabb, mint egyszerűen egy baráthoz fordulni. A kortárssegít k azt is 
tudják, hogy kihez kell irányítani a bajban lév ket szakmai segítségért, ha az eset 
saját kompetenciájukat meghaladja. Egy problémát tehát ténylegesen kezelni tud-
nak, nem csak meghallgatni azt, bár – tegyük hozzá – sok esetben ennyi is elég. 

Ki kell emelni a kortárssegítés el nyeit a társadalom számára is. Ez a megel zés 
legegyszerűbb módja, amely jelent sebb költségeket nem igényel. Megtaníthatja a 
fiatalokat arra, hogy figyeljenek egymásra, fogjanak össze, ha baj van. Alternatív 
szórakozási lehet ségeket kínál a fiataloknak idejük hasznos eltöltésére. Itt kifeje-
zetten a középiskolában működ  kortárssegítésre gondolhatunk, ahol például ki-
rándulás és egyéb programok szervezése is feladata lehet az önkénteseknek. 

KORTÁRSSEGÍTÉS A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZE-
TEKBEN 

A kortárssegítésnek a korábban tárgyalt eseteken felül van egy eddig kiaknázatlan 
területe a szabadságvesztés-büntetésben lév , illetve az onnan szabaduló fiatalok 
bűnmegel zésével kapcsolatban. Önkéntesek hatékonyan egészíthetnék ki a bv. 
intézeteknek az elítéltek nevelésével kapcsolatos, jogszabályban el írt feladatait. Az 
alábbi fejezetben két, a bv. intézetekben megvalósítható szabadid s programot 
ismertetek: a Street Law-t és a Fiataloktól Fiataloknak programot. 

STREET LAW PROGRAM 

A Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány 1999-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán indította be Street Law 
programját, amelynek mottója: „Beszéljünk a jogról közérthet en!”. 

A program a kortárssegítés egy speciális válfaja. Ugyan szakmai háttérrel ren-
delkez  egyetemisták végzik a munkát, de célja más, mint a korábban tárgyalt kor-
társsegítési típusoknak. Az önkéntesek nem a személyes kapcsolatra, egy probléma 
együttes megoldására törekednek, hanem a tanulók életében esetlegesen kialakuló, 
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joggal összefügg  konfliktushelyzetre készítenek fel. A program célja, hogy a tanu-
lók elsajátítsák a legfontosabb jogi kifejezéseket, egy-egy téma jogszabályi hátterét. 
A Street Law program beindítása óta évr l évre több helyen folyik az oktatás: a 
2004/2005-ös tanévben tíz középiskolában, az I. számú Fiúnevel  Intézetben, 
valamint a Kalyi Jag Roma Nemzetiségi és Számítástechnikai Szakiskolában. 

Működésének öt éve alatt a tananyag többé-kevésbé kiforrott, így a tanításban 
résztvev k írásos óravázlatot kapnak az egyes órákon elvégzend  feladatokkal, 
azok céljaival. Az alábbiakban a Jogklinika és Street Law Oktatási és Kutatási Ala-
pítvány által készített tanári kézikönyv7 felhasználásával röviden bemutatom a tan-
anyagot, kiemelve néhány óra módszerét és a feladatok típusait. 

Az els  félévben kerül sor az alapvet  jogi és emberi -jogi ismeretek elsajátítá-
sára, közöttük a jog funkciójának, a normák és a jogforrások szerepének megisme-
résére, jó szabály és rossz szabály megkülönböztetésére, emberi jogok bevezetésére 
az Alkotmány és nemzetközi dokumentumok alapján. Ezen felül az élethez való 
joggal kapcsolatban szóba kerül az eutanázia, a halálbüntetés, az abortusz, a diák-
jogok, illetve a diszkrimináció tilalma. 

A második félévben az oktatók választhatnak az emberi jogok a gyakorlatban és 
a gyakorlati jog témakörök közül. El bbivel kapcsolatban szóba kerülnek a kény-
szerintézkedések és a nem korlátozható jogok, a büntet jog és az áldozatvédelem, 
jogok a büntet eljárásban, a gyülekezési jog, személyiségi jogok, a szólás és a vé-
leménynyilvánítás szabadsága, a családon belüli er szak, a betegjogok. A gyakorlati 
jogok témaköre érinti a munkajogot, a vállalkozással kapcsolatos jogokat, a rokon-
tartás szabályait, a drogjogot, a fogyasztóvédelmet, a polgári jogi szerz dést, a fele-
l sségtant, a választójogot és az Európai Unióval kapcsolatos szabályokat. Az órá-
kon használt módszerek a csoportmunka, a vita, a csoportos esetfeldolgozás és 
megbeszélés, a játéktárgyalás. 

A Street Law program bv. intézetekben történ  megvalósítása kézenfekv  volna. 
A fogvatartottak különösen érdekl d ek a büntet területek iránt. A tananyagból 
az alábbi, számukra meghatározó jelent ségű témákat emelném ki: 

A „Kényszerintézkedések és nem korlátozható jogok” című órának az els  fe-
lében interaktív módon zajlik a tanulók megismertetése a kényszerintézkedésekkel, 
azok szükségességével, valamint alkalmazásukra jogosult szervekkel. A alapozó 
feladatok után három csoportot alakítanak a résztvev k, akiknek a szerepkiosztást 
követ en egy-egy esetet kell eljátszaniuk, amelyek mindegyikben másfajta jogsértés 
következik be a kényszerintézkedések alkalmazása kapcsán. Végezetül a megsértett 
szabadságjogokról és az igénybe vehet  jogorvoslatokról kell néhány szót ejteni. 

A „Bevezetés a büntet jogba” című órán a munka szintén kis csoportokban fo-
lyik. Minden csoport kap három olyan esetet, amely valamilyen bűncselekményt 
tartalmaz. Els  körben, úgy kell befejezniük a történetet, mintha nem volna sem 
büntet jog, sem rend rség. A második körben a büntet  törvénykönyv létezésé-
nek tudatában kell megírniuk az esetek végét. Átbeszélésük után újabb eseteket 
kapnak, amelyekr l el kell dönteniük, hogy bűncselekmény valósult-e meg, vagy 
sem, majd rangsorba kell állítaniuk a cselekményeket súlyosságuk foka szerint. Az 



óra végén egy kvízjáték segítségével összegyűjtjük a büntethet séget és a bünte-
tend séget kizáró okokat. 

A Street Law oktatásban 2004 szét l kezdve veszek részt: az I. számú Fiúneve-
l  Intézetben tanítok. Tapasztalataim meggy ztek arról, hogy e program bv. inté-
zetekben is hatékonyan működhetne akár tanóra keretében, akár szabadid s elfog-
laltságként. A foglalkozás a tananyag elsajátítása mellett teret nyújt a gondolkodás-
ra, a vitatkozásra. 

FIATALOKTÓL FIATALOKNAK PROGRAM 

A csoportos beszélgetés számos el nyét lehet felsorakoztatni, ezek közül kieme-
lend , hogy felszínre hozza azokat a kérdéseket, amelyek a beszélgetésben résztve-
v ket foglalkoztatják, lehet séget teremt arra, hogy kibeszéljék magukat és leve-
zessék a feszültségeiket, személyiségépít  hatásuk van, továbbá fejlesztik a verbális 
kultúrát és a gondolkodási készséget, végül megtanítja a beszélget ket a különböz  
vélemények tolerálására és a másik iránti figyelemre.8 Ezekr l az el nyökr l az 
iskolai osztályf nöki órára felkészít  kézikönyvben olvashatunk. Felvet dik a kér-
dés, vajon a csoportos beszélgetésnek csak általános vagy középiskolai osztálykö-
zösségekben van-e helye, vagy ugyanezen el nyök elérhet ek bármely közösség-
ben, illetve közösséget nem alkotó fiatalok csoportjában? Annak ellenére, hogy bv. 
intézetben személyesen nem találkoztam még aktívan működ  csoportfoglalkozás-
sal (bár bízom benne, hogy vannak ilyenek), elképzelhetetlennek tartom, hogy ott a 
csoportos beszélgetésnek más hatásai lennének, vagy hogy haszontalanok volná-
nak jellemük fejlesztéséhez. 

Az elítéltek ritkán kerülnek olyan helyzetbe, amikor dönteniük kellene, vagy 
módjukban állna véleményüket kifejteni. A szabad életben ezen képességek hiánya 
hátrányosan érintheti ket. Emiatt elengedhetetlennek tartom, hogy a szabályköve-
t  magatartás elvárása mellett (amely természetesen a börtönnek, mint totális in-
tézménynek velejárója) a bv. intézetek biztosítsanak terepet az elítéltek számára 
erkölcsi kérdésekr l való beszélgetéseknek. 

Fontos kiemelni, hogy az iskolában alkalmazott módszereket e speciális hely-
zetnek megfelel en kell átformálnunk, vagyis egy iskolai csoportfoglalkozás, óra-
terv egy az egyben nem vehet  át. Az intézetben fogvatartottak nagy része nem 
járt középiskolába – többen legfeljebb nyolc általános iskolai osztályt végeztek el – 
ugyanakkor a 16-20 éves korosztály élettapasztalata például szenvedélybetegségek, 
szexuális kapcsolatok, s t a családalapítás területén messze meghaladja átlagos 
középiskolás kortársaikét. Ezeket a tényeket nem szabad a témák és a tárgyalás 
módjának megválasztásakor figyelmen kívül hagyni. 

A Fiataloktól Fiataloknak program a kortárssegítés lehet ségeit kihasználva kí-
vánja ezen foglalkozások hiányát pótolni. A következ kben vázolom a jöv ben 
reményeim szerint beinduló program részleteit. Szilárd meggy z désem, hogy 
ehhez a gyakorlati tapasztalatok elengedhetetlenek, ezért a pontos tematikát nem 
dolgozom ki, inkább egy ötletcsomagot állítok össze arról, hogy a csoportos be-
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szélgetéseket kik, milyen felkészítés után, milyen módszerekkel és milyen témákat 
érintve vezetnék. Gondolataimat az osztályf nököknek szóló kézikönyvekre9 ala-
pozom, amelyeket a speciális területnek megfelel en módosítottam. A Street Law 
programmal ellentétben nem rögzítjük pontosan a témákat és a beszélgetést elindí-
tó módszereket, azok kiválasztásakor tekintettel kell lenni a konkrét résztvev k 
személyiségére. 

Az egyetemista és f iskolás önkéntesek speciális képzést kapnak a bv. intézetek 
működésér l, felépítésér l, pedagógiai módszerekr l. Megbeszéljük az érintend  
témákat, megtárgyaljuk, melyik órát hogyan érdemes bevezetni. 

A csoportfoglalkozás alapja, hogy mindenki önszántából vegyen részt rajta. Al-
kalmazható a faliújságon való hirdetés, illetve az önkéntesek személyesen tájékoz-
tathatnak az egyes körletekben. 

A Fiataloktól Fiataloknak program azokat a kérdéseket dolgozza fel, amelyek a 
legjobban foglalkoztatják a fogvatartottakat. Tapasztalataink alapján, a résztvev k 
igényei szerint, valamint a napi aktualitásokat is figyelembe véve ezek folyamatosan 
módosíthatóak, kiegészíthet ek. Az alábbi témák érintése azonban elengedhetet-
len: ekölcsi értékek, jóvátétel, kábítószer, alkohol, dohányzás, játékszenvedély, 
kapcsolatok, család, barátság, szerelem, szexualitás, el ítélet, diszkrimináció stb. 

Fontos, hogy a fiatalok vitája álljon a középpontban, emellett a társalgásban a 
levezet  is elmondja az álláspontját, s t akár vitát is gerjeszthet a téma új aspektu-
sainak említésével. Minél jobban megnyílnak a résztvev k, minél inkább beleélik 
magukat egy-egy szituációba, minél mélyebben mesélik el saját élettapasztalataikat, 
annál hatásosabb a foglalkozás. A csoportvezet nek a normának megfelel  állás-
pontot kell képviselnie, ugyanakkor óvatosan kell az ellenkez  véleményen lév ket 
kritizálnia, nehogy elmenjen a kedvük a hozzászólástól. Egy-egy foglalkozás akkor 
sikeres, ha mind a résztvev knek, mind az általános normáknak megfelel  közös 
álláspontot tudnak megfogalmazni a beszélgetés végén, illetve, ha a fiatalok az óra 
után is tovább gondolkodnak a témákról. 

A vitát elindító módszereket változatosan kell alkalmazni. Els  alkalommal – a 
bemutatkozást követ en – a résztvev k egy 10-15 különböz  konfliktushelyzetet 
tartalmazó, feleletválasztós szituációs tesztet töltenek ki. Például: „Megtudod, hogy 
a szomszéd zárkában gyakran meger szakolnak egy 16 éves, vékony elítéltet. Mit 
teszel?” 

A szituációkra írásban válaszolnak és véleményüket részletesen is kifejthetik. 
Ezt követ en röviden megbeszéljük, melyek azok a konfliktusok, amelyeknél a 
válaszadás a legnehezebb volt, és szívesen foglalkoznának a kérdéssel. A további 
foglalkozások tematikáját ez alapján állítjuk össze. Ezzel elkerülhet , hogy az eset-
leges rossz témaválasztás elvegye a kedvüket. A kés bbiekben kerülhet sor az ket 
kevésbé foglalkoztató, de hasznos témák feldolgozására. 

Más alkalmakkor a vitát asszociációs játékkal lehet kezdeni. A fiúknak ilyenkor 
egy-egy szóval (pl. barátság, er szak, homoszexualitás) kapcsolatban kell leírniuk, 
hogy mi jut róla az eszükbe, majd közösen megbeszéljük válaszaikat. Egy-egy rö-
vid novella, egy regényrészlet felolvasása, vagy filmrészlet megtekintése is alkalmas 



lehet gondolatébreszt nek. A sértetthez fűz d  viszonyról, illetve a szenvedélybe-
tegségekr l szóló vitát érdemes valamilyen szituációval indítani. Fontos, hogy a 
csoportfoglalkozást vezet k alaposan felkészüljenek a megtárgyalandó témából és 
legyenek kérdések a tarsolyukban, amelyekkel továbblendíthetik a beszélgetést. 

A KORTÁRSSEGÍTÉS SZEREPE AZ UTÓGONDOZÁS TERÜLE-
TÉN: A PÁRTFOGÓ CSOPORT 

Amíg a börtönbeli nevelés, a börtönpártfogolás, az utógondozás nem működik a 
kívánt hatásfokkal, addig elengedhetetlen egy segít  társaság létrehozása, amely 
aktívan működhetne közre a hiányosságok pótlásában. A jöv ben pedig a koráb-
ban felvázoltak alapján egészíthetné ki a büntetés-végrehajtásban megjelen , a 
társadalomba való beilleszkedés el segítésére irányuló törekvéseket. 

A 2003/2004-es tanévben Horváth Saroltával együtt, Kerezsi Klára, a Krimino-
lógiai Tanszék akkori megbízott tanszékvezet je jóváhagyásával és támogatásával 
beindítottuk a Pártfogó Csoport programot az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karán. A csoport célja egy-egy fiatalkorú vagy fiatal fel-
n tt elítélt egyetemi hallgatók általi börtönpártfogolása, utógondozása. A program 
ötletét húsz évvel ezel tti börtönnaplók olvasása adta, ugyanis 1969 és 1982 között 
Vigh József, Gönczöl Katalin, kés bb Tauber István szervezésében működött 
hasonló program. 

Az alábbi fejezet els  felében értékelem a tavalyi programot, egyrészr l saját ta-
pasztalataim és meglátásaim alapján, másrészr l egy általam szerkesztett, a munká-
ban résztvev k véleményét összegezni hivatott kérd ív segítségével, amelyet a 16 
utógondozást végz  hallgatóból 14 töltött ki. Ennek a résznek kiemelt jelent séget 
tulajdonítok, mivel határozott álláspontom, hogy a megfelel  értékelés nagyban 
hozzájárul egy program fejl déséhez. A fejezet második része a tanulságok levoná-
sával és a tapasztalatok alapján megvalósíthatónak gondolt program rövid leírásá-
val foglalkozik. 

A PÁRTFOGÓ CSOPORT ELS  ÉVES MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A Pártfogó Csoport 2003 szeptemberében kezdte meg működését, amelyet csak-
nem féléves el készít  munka el zött meg. 

Els  lépésként elolvastunk körülbelül 20-30 börtönnaplót. A tapasztalatokat 
összegyűjtve terveztük el, milyen változtatásokat hajtunk végre. Ezek között min-
denképpen meg kell említeni a felkészít  tréninget, a heti esetmegbeszél  órákat, 
illetve szociális munkás, szociálpolitikus, pszichológus-hallgatók bevonását a jo-
gászhallgatók mellett. Nagy bizonytalanságot okozott számunkra, hogy a húsz 
évvel ezel tti problémák sok tekintetben módosultak. Akkoriban nem jelentett 
akkora gondot munkalehet séget találni és szállást biztosítani, nem volt még jelen-
t s a kábítószer probléma. 
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Az el készítés második lépcs jében alaposabban megismertük az intézménye-
ket. Hathetes kötelez  gyakorlatomat a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intéze-
tében, Tökölön végeztem, ahol sikerült néhány támogatót találnom a Pártfogó 
Csoportnak, és az Intézet igazgató-helyettesével megbeszélnem a részleteket. Hor-
váth Sarolta az Aszódi Javítóintézet igazgatójával épített ki együttműköd  kapcso-
latot.  

A Pártfogó Csoport tevékenységi köre kezdetben még nagyon képlékenynek 
bizonyult, hiszen senkinek nem volt gyakorlati tapasztalata. Elméleti ismereteinket 
a börtönbeli életr l, a nevelésr l Kerezsi Klára támogatása egészítette ki. 

Az el készít  tevékenységeket követ en plakátokon hirdettük meg a progra-
mot jogász-, pszichológus-, szociális munkás- és szociálpolitikus-hallgatók számá-
ra. Célunk volt, hogy az utógondozó munkát végz  párokat lehet ség szerint kü-
lönböz  szakon tanuló hallgatók alkossák. Hirdetésünkre tizenketten jelentkeztek. 
Október elején egy kétnapos összeszoktató és szakmai felkészít  tréninget tartot-
tunk, egy meghívott pszichológus segítségével. Sajnos további nyolc hallgató csak 
ezután csatlakozott, ami kétségkívül hátrányosan befolyásolta a munkát. Egyrész-
r l az év folyamán a programból kimaradt négy f  közül három a kés bb jöv k 
közül került ki. Másrészr l a tréning jó alapot biztosít a társaság tagjai közötti bi-
zalmi kapcsolat kialakulásához, amely a kés bbi esetmegbeszél  csoportokon el -
kerül  problémák mélységét meghatározhatja. 

A tréninget további másfél hónap felkészítés követte, amely nagy részét a párok 
kiválasztása tette ki. A munkát párban érdemes végezni, mivel az utógondozás 
folyamán felmerül  váratlan és nehéz helyzetekben jó, ha a hallgatók támogatják 
egymást, tudásuk összeadódik, több néz pontból vizsgálhatják esetüket. Ha a pár 
egyik tagja nem ér rá, egy ideig a másik fél fenn tudja tartani a kapcsolatot, azaz 
ketten könnyebben biztosítják a rendszeres látogatást. A párban végzett munka 
nem kötelez  azok számára, akik már korábbi években utógondoztak, bár a hallga-
tói visszajelzések egyöntetűen azt igazolják, hogy a tagok szívesebben dolgoznak 
párban. 

A 7. kérdésre (Szerinted milyen közös programokra lett volna még szükség?) 
adott válaszok azt mutatják, hogy a jöv ben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a 
szakmai programokra. Többen írták, hogy börtönpszichológust, nevel t, pártfo-
gót, illetve elméleti szakembereket szívesen meghallgatnának a témával kapcsolat-
ban, és az is felmerült, hogy több börtönlátogatásra volna szükség. A szakmai fel-
készítést azonban nem fontos az els  egy hónapba besűríteni, azt a börtönpártfo-
golás megkezdését követ en is folytatni kell. Különösen jól működne, ha a felké-
szítés egy részét – a pártfogoltakat már ismerve – problémacentrikusan oldhatnánk 
meg. 

November elején velem együtt 17 hallgató vette fel a kapcsolatot három tököli 
elítélttel és hat aszódi növendékkel, akik 2004 januárja és márciusa között szaba-
dultak. A központi számítógépes hálózat segítségével választottuk ki ket, és az 
els  beszélgetés alkalmával kérdeztük meg t lük, hogy kívánnak-e élni a lehet ség-



gel. Jobb lett volna, ha ehelyett a leend  pártfogoltak kerestek volna fel minket a 
problémájukkal. A jöv ben ennek elérésére fogunk törekedni. 

A pártfogolttal való találkozók száma meghatározó jelent ségű. A kapcsolatot 
négy-öt hónappal a szabadulás el tt érdemes felvenni. Tapasztalataink szerint az 
els  beszélgetések alatt a kliens nem fogadja bizalmába a hallgatókat, annak ellené-
re sem, hogy korban közelebb állnak hozzá, mint nevel i. Sajnos egyik pár sem 
tudta az idejét úgy beosztani, hogy az általam szükségesnek vélt kétheti rendszeres-
séggel tudjanak lejárni pártfogoltjaikhoz, ami már eleve aláásta az utógondozás 
sikerét. A gyakoriság mellett a rendszeresség és kiszámíthatóság is lényeges lett 
volna a szorosabb együttműködés kialakításához. 

A hallgatókkal kéthetente szemináriumokon beszéltük meg, hogy mit éreznek, 
és milyen segítséget igényelnek az üggyel kapcsolatban.  

Az utógondozással kapcsolatban felmerült, lelkileg nehezen feldolgozható 
gondjaik megoldásában a tököli csoportnak kéthetente szupervízió segített. Ez 
nem elengedhetetlen része a programnak, helyette egyéni szupervízió lett volna 
hasznosabb. Feltétlenül szükséges azonban, hogy a csoport mögött álljon egy 
szupervizor, mert a segít k lelkileg semmiképpen nem sérülhetnek a munka fo-
lyamán. 

A szabadulásra való el készítéssel a 27. (Felvettétek a kapcsolatot a pártfogolta-
tok valamelyik családtagjával?) és a 31. (Volt olyan intézmény, amelyikkel felvetté-
tek a kapcsolatot?) kérdés foglalkozott. Egyetlen pár keresett fel több intézményt 
is, míg hat pár semmilyet sem, négy pedig a családdal egyáltalán nem vette fel a 
kapcsolatot. Az utógondozás csak akkor lehet sikeres, ha a szabadulás kell en el  
van készítve. Ehhez hozzátartozik a család álláspontjának ismerete is, az  bizal-
muk elnyerése garancia lehet az együttműködésre a kortárssegít k, a szül k és a 
pártfogolt között. Együtt könnyebb el relépni. Szintén elengedhetetlen a kapcso-
latfelvétel bizonyos intézményekkel. Nem szabad megfeledkezni róla, hogy a kor-
társsegít k jelentik a hidat a pártfogoltak és a szakemberek között. 

Sajnos a támogatás a legtöbb pár esetében a bv. intézetbeli kapcsolattartásra 
zsugorodott, ami azt mutatja, hogy nem alakult ki megfelel  kapcsolat a kortársse-
gít k és klienseik között. A kilenc pár közül összesen öt találkozott kés bb is párt-
fogoltjával, egyetlen pár akadt, aki egynél többször. 

A kérd ív 43. kérdése foglalkozott azzal, hogy sikeresnek érezték-e a munkáju-
kat a hallgatók. Egyetlen segít  sem érezte a munkáját sikeresnek, hatan sikerte-
lennek, nyolcan pedig félig sikeresnek, félig sikertelennek értékelték. A sikertelen-
séget a kapcsolat korai megszakadásában látták. 

Azt biztosan tudhatjuk, hogy a hallgatók nagyon sokat profitálnak a program-
ból. A kortárssegítésben rejl  általános el nyök, a tapasztalatgyűjtés, a közösségbe 
tartozás, az önálló cselekvés megtanulása mellett a Pártfogó Csoport tagjai megis-
merhették egy bv. intézet működését, képet kaphattak az ezzel kapcsolatos jogsza-
bályok gyakorlati megvalósulásáról és a börtönb l szabadultak rendelkezésére álló 
intézményi háttérr l. Ezek mind olyan ismeretek, képességek, amelyeket egy egye-
temi hallgató az iskolapadban nem tud megszerezni. 
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A BV. INTÉZETBEN ÉS AZ UTÓGONDOZÁSBAN NYÚJTOTT 
KORTÁRSSEGÍTÉS EL NYEI 

A programok részletes bemutatása után érdemes felsorolni a kortárssegítés két 
tárgyalt típusának – a már ismertetett általános hasznán túli – konkrét el nyeit. 
Ezeket egyfel l a büntetés-végrehajtás, másfel l a hallgatók szempontjából vizsgá-
lom. 

ELÍTÉLT ÉS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS 

A Pártfogó Csoportban dolgozó kortárssegít k helyettesíthetik a hivatalos börtön-
pártfogolást és utógondozást, ezzel csökkenthet  a hivatásos utógondozásra szo-
rulók létszáma. Joggal lehet bízni benne, hogy egy korban közelebb állót inkább 
bizalmába fogad az elítélt, mint egy hivatalos személyt. Míg két önkéntes egyetlen 
elítélttel foglalkozik, egy börtönbeli utógondozónak, vagy pártfogónak egyszerre 
80-120 f vel kell tör dnie. Természetes, hogy ilyen körülmények között kevésbé 
tudnak figyelni az adott emberre, az individualizálásra irányuló törekvések nem 
jelennek meg. A kortárssegítés tehát személyesebb, rendszeresebb kapcsolattartást 
biztosít. 

Ellentétben a bv. utógondozójával, a hallgatók börtönön kívüli ügyeket is in-
tézhetnek, ami nagyban hozzájárulhat a munka sikeréhez. 

A kortárssegít k mindhárom programban ingyen dolgoznak, ezért az a bv. in-
tézetnek többletkiadást nem jelent. Ugyanakkor nagyszámú elítéltnek biztosít hasz-
nos id töltést, ezért alkalmas a nevel i tevékenység hatékony kiegészítésére. 

A hallgatók pártfogói és utógondozói munkája alkalmat teremt arra, hogy – a 
bv. biztonságának meg rzése mellett – a külvilágot közelebb hozza az elítélthez, 
ezzel el segítve a társadalomba történ  reintegrálást és csökkentve a börtön káros 
hatásait. 

EL NYÖK A KORTÁRSSEGÍT K SZEMSZÖGÉB L 

A program során a kortárssegít k gyakorlati tapasztalatokat szereznek a szabad-
ságvesztés-büntetés végrehajtása területén. Sok tanulságot rejt számukra az intéz-
ménylátogatás, valamint a nevel kkel, felügyel kkel, elítéltekkel folytatott kommu-
nikáció. Az önkormányzatok szociálpolitikája, munkaügyi és családsegít  közpon-
tok működésének ismertetése hiányzik a jogi, pszichológiai, pedagógiai oktatásból. 

A hallgatók kiscsoportos foglalkozásokon kifejthetik véleményüket és megvi-
tathatnak egymással és szakemberekkel egy-egy esetet. Ez a fajta csoportmunka a 
tömegoktatás következtében egyetemen nem sajátítható el. Az önkéntesek megta-
nulhatják, hogy a különböz  szakmák együttműködése, a szemléletek közelítése 
mennyire hasznos problémák megoldásában. 

A jöv ben esetleg jogalkotóként, ügyészként, bíróként, ügyvédként dolgozó 
joghallgatók körültekint bben tudnak eljárni, ha el z leg bepillantást nyertek a 



társadalom hátrányos helyzetű rétegének az életébe. Nem egy ügyvéddel, bíróval 
találkoztam, aki saját bevallása szerint sohasem járt bv. vagy javítóintézetben. 

Pedagógus hallgatók szemléletének alakításában szintén szerepe lehet a kortárs-
segít  programoknak, rávilágítva arra, hogy a bűnmegel zésnek mennyire fontos 
területe az iskola, és hogy a deviáns viselkedésű gyerekek különleges odafigyelést 
igényelnek, amellyel a bűnöz vé válásuk elkerülhet . 

Az órákat tartó egyetemisták rutint szereznek abban, hogyan kell mások el tt 
beszélni, a figyelmet fenntartani. Az utógondozók megtanulhatják, hogyan álljanak 
ki hatékonyan saját és mások érdekeiért. 

Összegezve, kialakul egy új szemléletű, szociálisan érzékenyebb, komplexebb 
ismeretekkel bíró szakembergárda. 

ÖSSZEGZÉS 

Dolgozatomban a kortárssegítés általános bemutatását követ en bv. intézetekben 
megvalósítható speciális típusa keretében három programot ismertetettem. Jogkli-
nika és Street Law Oktatási és Kutatási Alapítvány szervezésében öt éve működ  
Street Law programot, amelynek beindítását javasolom az intézetekben. A Pártfogó 
Csoportot, amelyet 2003. szeptemberében szerveztünk meg. Els  éve bizakodásra 
adott okot, ennek tapasztalatait összefoglalva részleteztem a benne rejl  lehet sé-
geket. A Fiataloktól Fiatalokkal program egyel re csak terv, azonban bízom benne, 
hogy lesz módom annak megvalósítására. Mindhárom program specifikuma, hogy 
egyetemisták, f iskolások önkéntes munkáján alapul, nagyszámú individualizált 
foglalkozást tesz lehet vé, mindamellett a kortárssegít k maguk is sokat profitál-
hatnak a feladatokból. A Street Law és a Fiataloktól Fiataloknak programban cso-
portos foglalkozásokat tartanak az önkéntesek 8-10 f  részvételével, amíg a Párt-
fogó Csoport esetében két kortárssegít  támogat egy szabadulásra készül  elítéltet 
amíg ítéletét tölti, majd ha igényli segítséget nyújtanak neki szabadulását követ en 
is. 

Hiszem, hogy a három kortárssegít  program komoly eredményeket érhetne el 
mind a szabadságvesztés-büntetés, mind az utógondozás területén a visszaes k 
számának csökkentésében. A megvalósításukat egy központi intézmény szervezé-
sével, tréningelésével országos szinten is elképzelhet nek tartom, amelynek haté-
kony működési formája az egyesület, vagy az alapítvány volna, a szükséges anyagi 
támogatás biztosíthatósága végett. Egy országos központ biztosítaná a különböz  
egyetemeken, f iskolákon tanultakat a munkára, így jóval több elítélttel való fog-
lalkozást lehetne megoldani. A program országos kiterjesztése természetesen az 
összes bv. intézettel kötött együttműködési megállapodás megkötését is igényelné. 

A kortárssegítés szerepének kiaknázását a bűnismétlés megel zésében meg-
kezdtem, de még korántsem fejeztem be. Hatékony szervez  munkával ország-
szerte lelkes fiatalok lehet megnyerni az ügy érdekében, hiszen mindenkinek tisz-
tában kell lennie avval, hogy mindnyájunknak érdeke, hogy minél több ember tud-
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jon szabadulása után a társadalomba visszailleszkedni. A kortárssegítésben rejl  
nagyszerű lehet séget bízom benne, hogy más is meglátja és együttes er vel töre-
kedhetünk a programok skálájánal szelesítésében, hatékonyabbá tételében. 
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