
sanak a konzorciumi 

partnerek munkájába.  

A vállalt feladatok kö-

zött a műhelymunkák 

megyei bontásban tör-

ténő szervezése, illet-

ve az Interjútechnika 

tréningek beosztása is 

szerepet kapott, 

amelyre elsőként a 

szakmai vezetők, terü-

leti koordinátorok, il-

letve a projekt szak-

mai asszisztensei rész-

vételével 2013. szept-

ember 3-5. között Bu-

dapesten, a Green Ho-

telben került sor. A 

tréninget Börcsök 

György, a Közigazga-

tási és Igazságügyi 

Hivatal Pártfogó Felü-

gyelői Osztály munka-

társa, valamint Müller 

Gábor a Közigazgatási 

és Igazságügyi Hivatal 

TÁMOP 5.6.2. projekt 

közérdekű munka ko-

ordinátora vezették.  

A három napos interjú-

technika tréningnek 

nem titkolt célja volt, 

hogy a konzorciumi 

partnerek szakmai ve-

zetői, illetve területi 

koordinátorai egy ösz-

szehangolt csapatot 

alkotva, szakmailag 

felkészülten várhassák 

a büntetés-

végrehajtási intézetek-

ben sorra kerülő hely-

színi ellenőrzéseket, 

továbbá szakmai tudá-

sukat elmélyíthessék, 

és ezzel együtt egy 

kicsit jobban bele lás-

Interjútechnika tréning 

Soron következő események 

10.01-03:  Interjútechnika Tréning 

10.04: Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió 

10.11: Stábértekezlet- Kelet-magyarországi Régió 

10.15-17:  Interjútechnika Tréning 

10.18: Stábértekezlet- Nyugat-magyarországi Régió 

10.21: Területi Műhelymunka- Bács-Kiskun megye (Kalocsa) 

10.28-30:  Interjútechnika Tréning 

10.30:  Területi Műhelymunka- Vas megye (Szombathely) 
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A projekt ellenőrzéséhez ki 

kellett alakítani egy minden 

partner által elfogadható 

rendszert, mivel a helyi 

szakmai megvalósítók há-

rom különböző munkáltató 

munkatársai, ellenőrzésüket 

egy időben és helyszínen 

kell megvalósítani. A projekt 

megvalósulásának nyomon 

követése érdekében a kon-

zorciumi partnereknek az 

ellenőrzési rendszereiket 

össze kell hangolni, közös 

ellenőrzési tervet kell készí-

teni, a TÁMOP 5.6.2. fenn-

tartásban megvalósuló utó-

gondozó koordinátori rend-

szerre is kiterjedően. A pro-

jekt megvalósulást és szak-

mai munka ellenőrzését 

össze kell hangolni, ezt leg-

könnyebben a bv. intézetek-

ben lehet megtenni, hiszen 

a munka nagy része ott 

folyik, illetve a keletkező 

dokumentumok tárolásának 

is helyet biztosít az intézet. 

Az ellenőrzési jogosultságok 

több szintre is kiterjednek: 

A Belügyminisztérium pro-

jektmenedzsere, szakmai 

vezetője és szolgáltatás-

módszertani vezetője mind 

a központi szakmai megva-

lósítók mind a helyi szakmai 

megvalósítók esetében jogo-

sultak ellenőrizni a projekt 

dokumentáció meglétét és a 

projekt ütemezésének meg-

felelő tevékenység elemek 

megvalósulását, a havi 

szakmai beszámolókkal 

történő összhangját. 

A területi koordinátorok és 

szakmai asszisztensek szak-

mai munkájának és doku-

mentációjának minőségét az 

adott szervezet szakmai 

vezetői és belső eljárásrend-

jüknek megfelelő egyéb 

vezetők jogosultak ellenőriz-

ni.  

A helyi szakmai megvalósí-

tók szakmai munkáját az 

adott szervezet szakmai 

vezetője, területi koordiná-

torai valamint a munkáltató 

által meghatározott egyéb 

személy jogosult ellenőrizni. 

Az ellenőrzési terv alapján 

negyedévente a 29 büntetés

-végrehajtási intézetben a 

projekt szakmai megvalósí-

tók munkájának ellenőrzése 

meg kell történjen, az utó-

gondozó koordinátorok ese-

tében biztosítva a szabadu-

lás utáni tevékenység doku-

mentációjának intézetben 

történő ellenőrzésének lehe-

tőségét.  

Az ellenőrzési tervtől eltérő 

rendkívüli ellenőrzést bár-

melyik szakmai vezető kez-

deményezhet probléma 

felmerülése esetén. A rend-

kívüli ellenőrzésen a Belügy-

minisztérium szakmai veze-

tője és szolgáltatás-

módszertani vezetője is 

részt vesz, valamint a kon-

zorciumi partnerek szakmai 

vezetői és az általuk dele-

gált egyéb vezetők.  

A BvOP projektvezetője és 

szakmai stábja köteles és 

jogosult ellenőrizni, belete-

kinteni minden olyan iratba, 

amely a bv. intézetekben a 

fogvatartottakkal kapcsolat-

ban készül. Ennek elsődle-

ges oka, hogy a bv. szer-

veknél kiszűrjék az esetle-

ges személyiségi jogokat 

sértő adatok felvételét, táro-

lását és felhasználását. A 

projektben közreműködő 

partnerek munkatársainak 

tevékenységét csak abban 

az esetben vizsgálhatja, ha 

erről a vezetőket előzetesen 

öt nappal az ellenőrzési 

program megküldésével 

tájékoztatja. A vezető távol-

léte nem zárja ki az ellenőr-

zés végrehajtásának lehető-

ségét. A tapasztalt hiányos-

ságokról az érintett közre-

működő szervezetet hala-

déktalanul tájékoztatják. 

A közreműködő bv. intéze-

tek vezetői állománya a 

fogvatartottakkal kapcsolat-

ban keletkezett iratokat 

kizárólag csak a biztonsági 

szempontok érvényesítése 

érdekében ellenőrizheti, a 

tapasztalatokról és az ellen-

őrzés tényéről a BvOP pro-

jekt vezetőjét tájékoztatják, 

aki intézkedik a partnerek 

értesítésére. 

2013. szeptember hónapban 

elkezdődtek a TÁMOP 5.6.3. 

projektben a szakmai mun-

ka helyszíni ellenőrzései. 

Elsőként a Budapesti Fegy-

ház és Börtön, majd ezt 

követően a Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézet Regio-

nális Fiatalkorúak Büntetés-

végrehajtási Intézet Telep-

helye került sorra, nyitotta 

meg az első ellenőrzési hul-

lámot, amely várhatóan 

decemberben zárul le az 

összes intézetbe való láto-

gatással.       

Az ellenőrzések kapcsán 

általánosságban elmondha-

tó, hogy a szakmai megva-

lósítók érdeklődéssel várták 

az ellenőrzést, hiszen ez volt 

az első alkalom, hogy a 

projekt szakmai vezetése és 

a területi koordinátorok 

személyesen jelentek meg a 

bv. intézetben, hogy előre 

megadott szempontok sze-

rint áttekintsék az eddig 

megvalósult munkát. Az 

ellenőrzés észrevételeiről 

minden esetben jegyző-

könyv készült a helyszínen. 

Az ellenőrzések kezdeti ta-

pasztalatai pozitívak voltak. 

Megállapításra került, hogy 

mind szakmailag, mind em-

berileg rátermett és kellően 

motivált munkatársakat 

sikerült kiválasztani a pro-

jekt helyi megvalósítóinak.  

 

Helyszíni ellenőrzések 
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Szeptember 2-án, hétfőn 

került sor az ősz első meg-

beszélésére a Budapesti 

Fegyház és Börtönben, 

amin a projekt szakmai ve-

zetői, valamint a területi 

koordinátorok vettek részt. 

Az egyeztetés célja az volt, 

hogy a projektre vonatkozó 

feladatokat a 2013-as év 

hátralevő részére áttekint-

sük, különös tekintettel a 

helyszíni ellenőrzésekre.  


