MEGHÍVÓ
A Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
szeretettel meghívja Önt a

„A Büntetés-végrehajtási Intézetek személyi állományának továbbképzése a radikalizáció
megelőzése terén”
című
Kerekasztal beszélgetésre
2017. november 8.
9:00-13:00
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Zrínyi Terem
1101 Budapest Hungária krt. 9–11.
„A radikalizáció megelőzése a büntetés-végrehajtási intézményekben” címet viselő kezdeményezés az Alapítvány a
Népirtás és Tömeges Atrocitások Nemzetközi Megelőzéséért hazai szakértőkkel és kutatókkal való
együttműködésben megvalósuló 13 hónapos programja. Az Európai Unió Belső Biztonsági Alapja által támogatott
kezdeményezés célja, hogy hozzájáruljon a radikalizmus megelőzésére és az ellene való fellépésre vonatkozó hazai
és nemzetközi képességek fejlesztéséhez és összehangolásához. Ennek érdekében felméri a hazai büntetésvégrehajtási intézmények képességeit a radikalizáció jeleinek felismerése és a radikalizáció folyamatának
megelőzése és kezelése terén, helyi igényekre szabott képzést nyújt ezen képességek további fejlesztése céljából,
illetve ún. „életinterjúkat” készít a fogvatartottakkal a hatékonyabb rehabilitáció és reintegráció érdekében. A
program tapasztalatait és az azokon alapuló ajánlásokat egy angol és magyar nyelvű tanulmány összegzi, amelynek
bemutatására egy konferencia keretében 2018 tavaszán kerül sor.
Az Alapítvány operatív feladatait ellátó Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért a jelen
eseménnyel lehetőséget biztosít a résztvevőknek arra, hogy megvitassák a projekt keretében a hazai BV Intézetek
személyi állományával lefolytatott, ezen intézetek sajátosságait feltérképező fókuszcsoportos beszélgetések
tapasztalatait, valamint javaslatokat fogalmazzanak meg a személyi állomány részére nyújtandó továbbképzések
szakmai tartalmának fejlesztésére. A fókuszcsoportos beszélgetések és a kerekasztal tapasztalatait egy tanulmány
fogja összefoglalni, amely megosztásra kerül a BV Intézetekkel és a szélesebb publikummal is.
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PROGRAM
8:30-9:00
Regisztráció
9:00-9:20
Köszöntő
Kovács Gábor r. dandártábornok
Oktatási rektorhelyettes, Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Schmehl János bv. vezérőrnagy
Biztonsági és fogvatartási helyettes, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
9:20-11:00
A radikalizáció megelőzésének elmélete és gyakorlata a büntetés-végrehajtási intézményekben
„A Projekt tartalma és elméleti kontextusa”
Tatár György
Elnök, Budapest Központ a Tömeges Atrocitások Megelőzéséért
„A radikalizáció megelőzésének fontossága a BV Intézetekben”
Szilassy Roland c.bv. őrnagy
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
„Az idegenrendészeti őrizetet ellátók képzésének tapasztalatai”
Lovig Tímea
Szakértő, Menedék Egyesület
„A BV Intézetekben folytatott fókuszcsoportos beszélgetések tapasztalatai”
Héra Gábor
Kutató, oktató, NKE Rendészettudományi Kar
„A továbbképzés tematika-tervezete a resztoratív igazságszolgáltatás tapasztalatainak fényében”
Fellegi Borbála
Tréner, Foresee Kutatócsoport
11:00-11:30
Kávészünet
11:30-13:00
Kerekasztal-beszélgetés
Radikalizáció megelőzése a Büntetés-végrehajtási Intézetekben
Az esemény nyilvános, de regisztrációhoz kötött.
Kérem, regisztráljon itt.
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