
 

 

 

Meghívó: Alternatív szankciók Magyarországon és Európában – tapasztalatok 

és jógyakorlatok c. szakmai eseményre 

Ingyenes képzés és szakmai konferencia a büntető igazságszolgáltatásban dolgozó szakembereknek 

Tisztelt Kollégák! 

Ezúton szeretnénk meghívni Önöket az Alternatív szankciók Magyarországon és Európában – 

tapasztalatok és jógyakorlatok című háromnapos szakmai eseményre, melynek első napját a Magyar 

Ügyvédi Kamara társszervezőségével a Budapesti Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, Szalay utca 7.), 

az esemény második és a harmadik napját pedig a Közép-európai Egyetem főépületében (1051 

Budapest, Nádor utca 15.) rendezzük meg. 

Miért kell beszélnünk az alternatív szankciókról? 

Ahogyan globálisan, Magyarországon is szinte folyamatosan csökken mind a vagyon elleni, mind az 

erőszakos bűnözés a kétezres évek eleje óta, ugyanakkor ezzel egyidőben észlelhetően szigorodnak 

nemzetközi szinten is a kriminálpolitikák – mintha egyre durvuló bűnözési helyzetre adnának választ.1 

Az Európa Tanács éves börtönpopulációs statisztikája2 szerint a 2021. január 31-i adatok alapján 

Magyarország a legmagasabb börtönnépességű országok közé tartozik. A nem szabadságelvonó 

büntetések aránya alacsony a hazai statisztikák szerint.  

Mi a szakmai program háttere? 

A program első napjának (2022.11.16.) társszervezője a Magyar Ügyvédi Kamara, így az a képzési nap 

az ügyvédek számára ingyenesen biztosított továbbképzési eseményként nyilvántartásra került, az 

egésznapos részvételért 7 kreditpontot lehet szerezni (nyilvántartási szám: NY002425/2022).  

A háromnapos szakmai program egészét egy, az Európai Unió finanszírozásában megvalósuló, a 

szabadságvesztés alternatíváihoz való egyenlő esélyű hozzáféréssel foglalkozó nemzetközi projekt 

részeként szervezi a Magyar Helsinki Bizottság. A projektet a Penal Reform International koordinálja, 

amelynek szakértői részt vesznek az eseményen.  

Kinek szól a képzés és konferencia? 

A program a büntető-igazságszolgáltatásban és az ahhoz kapcsolódó területeken dolgozó 

szakemberek széles körének szól – bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek, pártfogóknak, büntetés-

végrehajtásban dolgozóknak, szociális szolgáltatóknak, valamint a tudományos és a civil szférában 

dolgozó szakembereknek.  

A program első napján való részvételért az ügyvéd résztvevők 7 továbbképzési kreditpontot 

szerezhetnek (a Képzési Esemény nyilvántartási száma: NY002425/2022). Azon ügyvédeknek 

kifejezetten ajánljuk a programot, akik védőként kirendelhetők és tapasztaltak marginalizált társadalmi 

csoportokba tartozó emberek képviseletében, hiszen az esemény egyik kiemelt célja, hogy teret 

                                                
1 Kerezsi, K. (2020). Miért csökken a bűnözés? Kriminológiai Tanulmányok, 57, 39-67.o. 
2 Aebi, M. F., Cocco, E., Molnar, L., & Tiago, M. M. (2022). SPACE I - 2021 – Council of Europe Annual Penal Statistics: 
Prison populations. Council of Europe. 
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biztosítson a szakmaközi egyeztetésre, így például a bírákkal és a pártfogó felügyeletet végző 

szakemberekkel való közös gondolkodásra a szabadságelvonással járó büntetések alternatíváinak 

szélesebb körű alkalmazásáról. 

Mi a képzési program célja? 

A képzés középpontjában annak elvi és gyakorlati kérdései állnak, hogy a szabadságvesztés alternatívái 

hogyan járulhatnak hozzá ahhoz, hogy a büntető igazságszolgáltatás rendszere hatékonyabban és 

humánusabban működjön. Az esemény kiemelten foglalkozik a büntető igazságszolgáltatás látóterébe 

kerülő sérülékeny társadalmi csoportok speciális kezelési igényeinek megfelelő hazai és nemzetközi 

jógyakorlatok megosztásával. A program célja, hogy teret biztosítson a büntető igazságszolgáltatás 

szakemberei és a szankciórendszerrel kapcsolatba lépő csoportok tagjai – kutatók, jogalkalmazók, 

szakértők, érintettek és tapasztalati szakértők – részére a szakmai párbeszédre, tapasztalataik, 

jógyakorlataik megosztására és vitára hazai és nemzetközi szinten egyaránt. 

Hol és mikor lesz a képzési program? 

A program 2022. november 16. és 2022. november 18. közötti napokon, 09:00 és 16:30 óra között 

kerül megrendezésre. Az esemény első napját a Budapesti Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, 

Szalay utca 7.), második és harmadik napját pedig a Közép-Európai Egyetem főépületében (1051 

Budapest, Nádor utca 15.) tartjuk meg. Az eseményen előadások, valamint az egyes 

szakmacsoportoknak szóló, gyakorlatias workshopok váltják egymást hazai és nemzetközi szakértők 

vezetésével. Teret adunk az érintettek szempontjainak is egy kerekasztal-beszélgetés keretében. Az 

esemény nyelve magyar és angol, a helyszínen folyamatos tolmácsolást biztosítunk. 

Hogyan és meddig lehet jelentkezni? 

Jelentkezni 2022. november 11-ig lehet a következő felületen: https://forms.gle/3A5NiFfRDVog7Zgw8.  

 

Az esemény ingyenes, a programra a helyek korlátozott számban elérhetőek, amelyeket jelentkezési 

sorrendben töltünk fel, azonban bizonyos számú helyet fenntartunk az olyan területről érkezők 

számára, ahonnan addig kevesen jelentkeztek.   

 

Kérdés esetén szívesen nyújtunk felvilágosítást a helsinki@helsinki.hu e-mail címen. 

 

 

 

A képzési program az Európai Unió „Justice Programme – Igazságügyi együttműködés a polgári és 

büntetőeljárásokban” című programjának anyagi támogatásával jött létre. Tartalmáért a kizárólagos 

felelősséget a Magyar Helsinki Bizottság viseli, az semmilyen vonatkozásban nem tekinthető úgy, mint 

amely az Európai Unió álláspontját tükrözi. 

  

https://forms.gle/3A5NiFfRDVog7Zgw8
mailto:helsinki@helsinki.hu
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Program 

1. nap (2022. november 16.): Az alternatív szankciók hazai és nemzetközi kontextusa 

Helyszín: Budapesti Ügyvédi Kamara (1055 Budapest, Szalay utca 7.) 

 09:00-09:05 Dr. Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökének köszöntője 

 09:05-09:10 Dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi Kamara elnökének köszöntője 

 09:10-09:30 Prof. Dr. Tóth Mihály, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa: A hazai 

börtönnépesség újabb kori alakulásának lehetséges okai és valószínű távlatai, különös 

tekintettel a szabadságelvonással nem járó szankciók alkalmazásának lehetőségeire 

 09:30-09:50 Krámer Lili, a Magyar Helsinki Bizottság kutatója: Börtön helyett: alternatív 

szankciók Magyarországon és Európában – kutatási beszámoló  

 09:50-10:10 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Börtönépítés az Egyesült Királyságban – mire megoldás? 

 10:10-10:30 Hozzászólások, kérdések 

 10:30-10:45 Kávészünet 

 10:45-11:30 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Az alternatív szankciókkal kapcsolatos nemzetközi standardok 

alkalmazása a büntetéskiszabás és a kirendelt védői gyakorlat során 

 11:30-12:00 Hozzászólások, kérdések 

 12:00-13:00 Ebédszünet  

 13:00-14:00 Érintetti kerekasztal: „Otthon várunk!” – a reintegráció és a korai szabadítás 

tapasztalatai  

 14:00-14:30 Hozzászólások, kérdések 

 14:30-14:45 Kávészünet 

 14:45-15:05 Dr. Komoróczki Tünde és Dr. Tóth Balázs, a Magyar Helsinki Bizottság jogi előadója 

és ügyvédje: A hazai büntetéskiszabási irányelvek lehetséges irányai – az 56. BKv. felülvizsgálati 

lehetőségei   

 15:05-16:00 Vita a büntetéskiszabási irányelvekről szóló javaslatról 

 16:00-16:10 Zárás 

2. nap (2022. november 17.): Sérülékeny csoportok kezelésének nemzetközi jógyakorlatai az 

alternatív szankciók esetében – workshopok  

Helyszín: Közép-európai Egyetem főépülete (1051 Budapest, Nádor utca 15.) 

 09:00-09:30 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Az alternatív szankciókkal kapcsolatos nemzetközi sztenderdek és a 

sérülékeny csoportok kezelése a büntető igazságszolgáltatásban – bevezetés  

 09:30-10:30 Kieran McCartan, a Bristoli Egyetem professzora (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Nemzetközi jógyakorlatok a nemi élet szabadsága ellen elkövetett 

bűncselekmények miatt elítéltek bv. intézeten kívüli kezelésében I. – workshop  

 10:30-10:50 Kávészünet 

 10:50-11:50 Kieran McCartan, a Bristoli Egyetem professzora (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Nemzetközi jógyakorlatok a nemi élet szabadsága ellen elkövetett 

bűncselekmények miatt elítéltek bv. intézeten kívüli kezelésében II. – workshop 

 11:50-12:50 Ebédszünet  

 12:50-13:30 Kieran McCartan, a Bristoli Egyetem professzora (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Workshop zárás, tapasztalatcsere, tanulságok megosztása 
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 13:30-14:20 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): A szegénység és a kisebbségi helyzet, mint sérülékenységi tényező az 

alternatív szankciók végrehajtásakor – workshop 

 14:20-14:40 Kávészünet 

 14:40-15:40 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): A mentális zavar és a szerhasználat mint sérülékenységi tényező az 

alternatív szankciók végrehajtásakor – workshop 

 15:40-16:30 Rob Allen, a Penal Reform International szakértője (angol nyelven, 

szinkrontolmácsolással): Workshop zárás, tapasztalatcsere, tanulságok megosztása 

3. nap (2022. november 18.): Munka és reintegráció: hazai és nemzetközi példák, jógyakorlatok a 

szabadságelvonással nem járó szankciók alkalmazása 

Helyszín: Közép-európai Egyetem főépülete (1051 Budapest, Nádor utca 15.) 

 09:00-09:20 Ivanics Zsófia, az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék tanársegédje: A fogvatartotti 

munkáltatás strukturális korlátai és reintegrációs lehetőségei 

 09:20-09:40 Botka Bianka, a Belügyminisztérium Projektek Főosztálya, Szakmai Megvalósító és 

Támogató Osztály osztályvezetője: Jóvátételi munka a fogvatartottak körében – az EFOP 1.3.3. 

Fogvatartottak reintegrációja című projekt eredményei 

 09:40-10:10 Hozzászólások, kérdések 

 10:10-10:30 Kávészünet 

 10:30-12:00 Az esélyteremtő foglalkoztatás módszertanának alkalmazása a közérdekű munka 

végrehajtásának során I. – a Budapest Esély Nonprofit Kft. workshopja 

 12:00-13:00 Ebédszünet 

 13:00-13:30 Az esélyteremtő foglalkoztatás módszertanának alkalmazása a közérdekű munka 

végrehajtásának során II. – a Budapest Esély Nonprofit Kft. workshopja 

 13:30-14:00 Hozzászólások, kérdések 

 14:00-14:20 Kávészünet 

 14:20-16:20 Jógyakorlatok a pártfogó felügyelői szolgálatoknál: példák és tapasztalatcsere – 

kerekasztal 

 16:20-16:30 A konferencia lezárása 


