I. számú Melléklet
Radikalizáció Megelőzése a Büntetés-végrehajtási Intézményekben
Feladatkörök leírása
a BBA-5.1.6-16-2016-00001 számú project kapcsán nyilvános pályázati felhívásban meghirdetett
deradikalizációs szakértői-tanácsadói, valamint képzést lebonyolító facilitátori és képzést
lebonyolító szakértői pozíciók betöltéséhez

1., Deradikalizációs tanácsadó
- A projekt keretében megvalósuló szakmai tanulmányok és programok deradikalizációs és
ahhoz kapcsolódó diszciplínákban történő tanácsadás, lektorálási tevékenység ellátása;
- A projekt keretében megvalósuló képzési program összeállításában való közreműködés;
- A program képzés-utánkövetésében való szakmai javaslatok megfogalmazása;
- A nemzetközi szervezetekkel és illetékes belföldi szervezetekkel való kapcsolattartás;
- A projekt szakmai disszeminációs tevékenységének ellátása;
- Releváns és naprakész kutatások összegyűjtése, feldolgozása, elemzése.
2., Képzést lebonyolító facilitátor
 A BVOP személyzete számára és vele egyeztetve képzési tartalom kidolgozása és tesztelése a
radikalizáció és megelőzése témakörében;
 A képzések lebonyolítására 2017. decembere és 2018. márciusa között történik, az
előző pontban rögzített BV Intézetek illetékes munkatársai részére. A képzéseket
egyszerre összesen 15 főnek tartja a tréner. A képzés felépítése: 2 egymást követő nap
szakmai tartalmi képzés, majd azt követően kb. 1 hónap múlva 1 napos utánkövető
tréning.
 Képzési módszertan tudásbővítése, a radikalizáció és extrémizmus megelőzése témakörében
egyrészt a kutatási eredmények megosztásával, másrészt az EU-n belül meglévő tudás és
tapasztalatok és jó gyakorlatok megismertetésével;
 Hozzájárulni a radikalizáció hazai vonatkozásának mélyebb megértéséhez, és feltárni, hogy a
BVOP kontextusában hogyan, milyen módokon jelenhet meg az extremizálódás veszélye és
milyen eszközök, módszerek lehetnek a legalkalmasabbak a kihívások megválaszolására, a
személyi állomány vonatkozó képességeinek javítására;
 A képzések alapján ún. policy recommendation dokumentumok elkészítése;
 A képzések utánkövetési (follow-up) tevékenységének ellátása;
 A projekt keretében létrehozott tanulmányok, szakmai anyagok lektorálása;
 A projekt keretében megvalósuló rendezvények, szakmai műhelyek program agendájának
kialakításában való közreműködés, tanácsadás, javaslattétel.
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3., Képzést lebonyolító szakértő
 A BVOP személyzete számára és vele egyeztetve képzési tartalom kidolgozása és tesztelése a
radikalizáció és megelőzése témakörében;
 A képzések lebonyolítására 2017. decembere és 2018. márciusa között történik, az
előző pontban rögzített BV Intézetek illetékes munkatársai részére. A képzéseket
egyszerre összesen 15 főnek tartja a tréner. A képzés felépítése: 2 egymást követő nap
szakmai tartalmi képzés, majd azt követően kb. 1 hónap múlva 1 napos utánkövető
tréning.
 Képzési módszertan tudásbővítése, a radikalizáció és extrémizmus megelőzése témakörében
egyrészt a kutatási eredmények megosztásával, másrészt az EU-n belül meglévő tudás és
tapasztalatok és jó gyakorlatok megismertetésével;
 Hozzájárulni a radikalizáció hazai vonatkozásának mélyebb megértéséhez, és feltárni, hogy a
BVOP kontextusában hogyan, milyen módokon jelenhet meg az extremizálódás veszélye és
milyen eszközök, módszerek lehetnek a legalkalmasabbak a kihívások megválaszolására, a
személyi állomány vonatkozó képességeinek javítására;
 A képzések alapján ún. policy recommendation dokumentumok elkészítése;
 A képzések utánkövetési (follow-up) tevékenységének ellátása;
 A projekt keretében létrehozott tanulmányok, szakmai anyagok lektorálása;
 A projekt keretében megvalósuló rendezvények, szakmai műhelyek program agendájának
kialakításában való közreműködés, tanácsadás, javaslattétel.
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