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PATENT Egyesület 

Bíróságfigyelés és tapasztalatainak hasznosítása a párkapcsolati erőszakkal 
kapcsolatos eljárásokban 

 
Projektleírás 

 
Célkitűzések: 

 A bíróságfigyelés gyakorlatának meghonosítása a párkapcsolati erőszakkal (PE) 
kapcsolatos ügyek esetében, illetve más típusú diszkriminációs ügyek esetében is. 

 A jogászképzésben nyerjen állandó tematizációt a párkapcsolati erőszak, és a jogászok 
megfelelő ismeretekkel és készségekkel rendelkezzenek e területen. 

 A hazai áldozatsegítés jogi vonatkozásainak minőségbiztosítása. 

 A jogalkalmazás változásának elérése egy olyan területen, amelyen az elmúlt években 
a jog maga fejlődésnek indult, ám a jogalkalmazási gyakorlatok ezt még nem követték. 

 A párkapcsolati erőszak eseteinek külön ügycsoportként való kezelése a bíróságokon. 

 A társadalmi tudatosság növelése, a párkapcsolati erőszak előfordulásának 
csökkenése. 

 Más típusú erőszakos és diszkriminációs esetekkel (pl. LMBT emberek, Romák) 
foglalkozó civil szervezetek is használni tudják jógyakorlatként a módszert és a 
tapasztalatainkat. 

 A bírósági eljárások átláthatóságának növelése, a civil kontroll és aktivitás erősítése. 

 Az érintettek (bántalmazott nők) bevonása az őket érintő jogi változtatások elérésébe. 

 A nemek közötti egyenlőség elősegítése. 

 
Súlypontok: 

 Bírósági eljárások monitorozása 

 Bírók képzése és képzőanyag összeállítása 

 Jogklinikákon képzések 

 A monitoring módszertani portfóliójának disszeminálása 

 Az áldozatsegítők kapacitásbővítése jogi szolgáltatások vonatkozásában 

 Bántalmazott nők tapasztalatainak bevonása a tananyagfejlesztésbe 

 Stratégiai tervezés 

 Nemzetközi konferencia 

 Disszemináció 

 
A projekt végére várható eredmények: 

 A képzéseinken részt vesz 50 új önkéntes és legalább 10 régi önkéntes; kialakul a helyi 
koordinátorok (leendő önkéntesképzők) hálózata. Önkénteseink szakmai ismeretei 
bővülnek, elmélyülnek. Munkájuknak mobilizációs hatása is van. 

 Bántalmazott nőkkel tapasztalatmegosztó interjúk: 15 interjú készült olyan PE 
áldozatokkal, akik beszámoltak a hatóságokkal, ill. bírósággal kapcsolatos 
tapasztalataikról. Felhasználás: záró tanulmány, bíróképzési anyag. 

 Jogklinikák: szakembereik, jogászhallgatóik szakmai fejlődésének segítése, 
disszeminációs hatás (4 jogklinika, legalább 40 fő). 
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 Áldozatsegítő / női szervezetek: kapacitásbővítés, az áldozatsegítés jogi 
vonatkozásainak minőségbiztosítása 4-5 szervezet számára (eddigi résztvevők: 
Holdam Egyesület (Miskolc), BFKH Áldozatsegítő Osztály, egy veszprémi éppen 
szerveződő csoport, Családok átmeneti Otthona (Mosonmagyaróvár). 

 Más diszkriminált kisebbségek érdekképviseleti szervezetei: legalább 2 (meleg, roma) 
szervezet, legalább 10-10 (tehát 20) fő. Eredmény: módszertan-átadás. 

 Stratégiai tervezés: A bíróság működésének átláthatóbbá tétele érdekében dolgozó 
civil szervezetek munkatársaival (30-50 fő). Eredmény: növeljük a szervezetek 
kapacitását és szakértelmét. 

 Tananyagok: kész, több éven át felhasználható (fejleszthető) két féléves szemináriumi 
anyag a jogklinikáknak; a bíróképzés anyagának kidolgozása. 

 
Szervezeti/szervezési vonatkozások: 

 A projekt innovatív, és komoly előrelépést jelent a szervezet életében is: a képzési 
elemek erősítése megfelel a szervezet középtávú stratégiai tervének.  

 Növeljük céljaink társadalmi elfogadottságát: nagy hangsúlyt helyezünk a 
kommunikációra és tapasztalataink, a projekt tanulságainak disszeminációjára (civil 
szervezetek listái, közösségi oldalak, weboldalak, sajtó, szélesebb nyilvánosság). 

 Szervezetünk munkatársai és egyes önkénteseink gyakorlottabb képzők lesznek. 

 Az önkéntes-toborzás növeli mobilizációs képességeinket. 

 A munka- és szervezési módszer növeli a szervezet működésének átláthatóságát. 

 A stratégiai tervezési folyamat más civil szervezetekkel, illetve a tapasztalatok és 
módszertan átadása erősíti a szervezetek közötti együttműködést. 

 
Finanszírozás:  

Költségvetés 2015. 03. 01. és 2016. 04. 30. között. NCTA és OSF finanszírozás (EUR). 

Emberi erőforrás 38 432 

Projekt-koordinátor  17 818 

Monitorozók önkéntes munkájának értéke 2 319 

Jogi tanácsadók  5 117 

Képzők  2 571 

Szupervízor  675 

Önkéntes-koordinátor  5 400 

Pénzügyi koordinátor és adminisztrátor 4 050 

Kiadványírás 482 

Utazási költségek 610 

Projekt-résztvevők utazása képzési 
helyszínre, bírósági tárgyalásokra  610 

Eszközök beszerzése 916 

Képzési kellékek, írószerek 193 

Toner nyomtatóba 257 

Mobiltelefon 225 

Flipchart 112 

Molino 129 

Szolgáltatások költsége 8 357 

Mobiltelefon költség  900 



3 

 

Posta 225 

Képzők szállásköltsége vidéki helyszíneken  225 

Sajtótájékoztató ellátási költsége 97 

Konferencia ellátási költsége 964 

Étkezések képzéseken  803 

Konferencia terembérlete 160 

Képzések terembérlete 643 

Kiadványszerkesztés - tördelőszerkesztő  610 

Kiadványnyomtatás  3 118 

Képzési anyagok sokszorosítása 98 

Logó- és arculattervező  193 

Vászontáska szitanyomással 321 

Közvetett költségek 3 375 

ÖSSZESEN: 51 690 

 

Költségvetési terv 1 évre a projekt folytatásához (EUR): 

Emberi erőforrás 28 900 

Utazási költségek 650 

Eszközök beszerzése 435 

Szolgáltatások költsége 8 240 

Közvetett költségek 3 560 

ÖSSZESEN 41 785 

 
Projekt-tevékenységek: 

1. Bírósági monitorozók képzése: módszertani portfólió összeállítása; monitorozók toborzása 
és képzése (korábbi és új önkéntesek, képzők, helyi koordinátorok képzése). Képzési 
anyagok kidolgozása. Végzik: jogász és pszichológus munkatársaink, önkéntes-koordinátor. 

2. Bírósági eljárások monitorozása: eljárások megfigyelése írásbeli jegyzeteléssel (külön 
figyelmet fordítva a személyes adatok védelmére), eset-kutatás és elemzés, kapcsolattartás 
a résztvevőkkel, szupervízió. Végzik: jogász, szociológus és pszichológus munkatársaink, 
önkéntesek, önkéntes-koordinátor. 

2. A monitorozás eredményeinek visszacsatolása a bíróságok működésébe: érzékenyítő 
képzések tartása bíróknak; a képzőanyag összeállítása. Végzik: jogász és pszichológus 
munkatársaink.  

3. Kétféléves szemináriumi tananyag jogi karokon működő jogklinikák számára: tananyag 
kidolgozása (eddigi eredmények és kutatások alapján), disszeminálása. Végzik: jogász 
munkatársaink. 

4. A monitoring módszertani portfóliójának disszeminálása: módszertani képzés más 
csoportok érdekvédelméért dolgozó civil szervezeteknek. Képzési anyagok kidolgozása, 
kommunikáció és kapcsolattartás. Beszámoló írása. Végzik: jogász és pszichológus 
munkatársaink, önkéntesek.  

5. Áldozatsegítő / női szervezetek kapacitásbővítése jogi képzések tartásával: Képzési 
anyagok kidolgozása, képzések. Végzik: jogász és pszichológus munkatársaink.  

6. Bántalmazott nőkkel tapasztalatátadó interjúk: történet-megosztás, rögzítés, példák 
gyűjtése, tapasztalataik beépítése a tananyagokba és a záró tanulmányba. Végzik: 
pszichológus és jogász munkatársaink.  



4 

 

7. Stratégiai tervezés más civil szervezetekkel: Megbeszélések más civil szervezetekkel. 
(Lehetséges közös célok: pl. az amicus curiae jogintézményének integrálása; a 
jegyzőkönyvvezetés reformja.) Végzik: jogász és pszichológus munkatársaink, projektvezető. 

8. Konferencia: téma: a bíróságok munkájának nyilvánossága, átláthatósága, az amicus 
curiae jogintézménye integrálásának és a jegyzőkönyvvezetés reformjának lehetőségei. 
Konferencia szervezése és lebonyolítása, sajtó és a szakmai és civil nyilvánosság elérése. 
Végzik: projektvezető, pénzügyi koordinátor, jogász és pszichológus munkatársaink, 
önkéntesek. 

9. A szakmai és szélesebb nyilvánosság elérése: blog, projektzáró sajtótájékoztató, 
rendszeres beszámolók közösségi oldalakon, szakmai, civil és közéleti fórumokon, civil 
listákon és weboldalunkon. Magyar és angol nyelvű záró tanulmány megírása és terjesztése. 
Végzik: jogász munkatársaink, projektvezető, kommunikációs munkatársunk, önkéntesek, 
fordító. 

 


