
FELHÍVÁS BŰNMEGELŐZÉSI JÓ GYAKORLAT BEMUTATÁSÁRA 

 

A 2020. július elsejétől fél éven át regnáló német elnökség felhívást tett közzé, amelyben 

várja azokat a tagállami legjobb gyakorlatokat, amelyek idén decemberben egymással 

versengnek majd a ’Legjobb Európai Bűnmegelőzési Gyakorlat’ címért Berlinben! 

Több európai országban megfigyelhető, hogy a szervezett bűnözés, illetve a csekélyebb súlyú 

bűncselekmények gyakran összefüggésbe hozhatóak elkülönült, családi struktúrára épülő 

vagy klán-szerű közösségekkel. A szervezők azokra a kezdeményezésekre kíváncsiak, 

amelyek olyan elszigetelt, különálló közösségek tagjait szólították meg, akik a családjukon 

vagy családszerű struktúrán keresztül bűncselekményekből tartják fenn magukat. Ilyen 

közösségek a maffia, szindikátusok, kartell-szerű szervezetek. 

A klasszikus bűnmegelőzési és kezelési stratégiák sokszor kudarcot vallanak ezeknél a 

csoportoknál. Adja magát a kérdés, hogy akkor mi az, ami működik? 

Németország azt is szeretné megvizsgálni, hogy más jellegű bűncselekmények (radikalizmus, 

terrorizmus) megelőzését célzó intézkedések alkalmazhatóak-e a családi kapcsolatokon 

alapuló szervezett bűnözés megelőzésére. Természetesen azok a programok is relevánsak itt, 

amelyek a veszélyeztetett fiatalkorúakat célozzák, hogy még időben a jó utat tudják 

választani. Ide tartoznak a sport és kulturális tevékenységekre fókuszáló programok, amelyek 

alternatív életutak reményét kínálják a fiataloknak. (A részletes felhívás a mellékletben 

elérhető.)  

A beérkező pályázatok közül az Európai Bűnmegelőzési Hálózat (a továbbiakban: EUCPN) 

nemzeti képviselője, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a legjobbnak ítélt pályázatot küldi 

majd tovább a nemzetközi megmérettetésre. A nyertes pályázónak járó díj 10.000 euró, míg a 

második és harmadik helyezett 5-5000 eurót nyer.  

Jelentkezni a mellékelt angol és magyar nyelven kitöltött adatlap elektronikus elküldésével 

lehet. Az adatlap egyes pontjai alatt található szövegdobozok mérete kiterjeszthető. Videók, 

fényképek és elektronikus kiadványok NEM mellékelhetőek az adatlaphoz, azok majd csak a 

Legjobb Gyakorlatok Konferencia keretében mutathatóak be. 

 

A felhívásra jelentkezhetnek többek között helyi önkormányzatok, rendőrkapitányságok, 

oktatási intézmények, civil szervezetek, ifjúsági szervezetek, gazdasági társaságok, pártfogó 

felügyelői szolgálatok, egyházi szervezetek, illetve egyéb önkéntesen működő szervezetek. 

 

Az EUCPN által meghatározott bírálati szempontok az alábbiak:  

 a projekt a hagyományos bűnözés megelőzésére és/vagy csökkentésére irányul az éves 

felhívásban megjelölt témán belül; 

 a projekt eredményeiről hatásvizsgálat készült, és a projekt megvalósította legtöbb, 

vagy valamennyi célkitűzését. A projekt első számú mért eredménye, minden más 



hatást megelőzően, a bűnelkövetés csökkenésére és a biztonság növelésére gyakorolt 

hatása; 

 a projekt a lehetőségekhez mérten innovatív, új módszereket vagy megközelítéseket 

alkalmaz; 

 a projekt partnerek együttműködésén alapul; 

 a projekt alkalmas arra, hogy más tagállamokban működő szervezetek/csoportok 

reprodukálják. Ennek kapcsán a pályázat tartalmazza a projekt költségvetésére 

vonatkozó információkat, a felhasznált forrást, a végrehajtás menetét;  

 a pályázónak megfelelő angol nyelvtudással, jó kommunikációs készséggel kell 

rendelkeznie a témával kapcsolatban, mivel pályázatát a Németországban, Berlinben 

megrendezésre kerülő konferencián, angol nyelven, magas szakmai színvonalon be 

kell mutatnia.  

A mellékelt angol és magyar nyelven kitöltött adatlapokat 2020. szeptember 18-ig 

szíveskedjenek megküldeni az nbt.titkarsag@bm.gov.hu e-mail címre.  

Az EUCPN nemzeti képviselője fenntartja a jogot arra, hogy ne állítson magyar nemzeti 

jelöltet abban az esetben, ha a jelentkező projektek közül a bírálat alapján szakmailag egyik 

projekt jelölése sem támogatható. További kérdés esetén az nbt.titkarsag@bm.gov.hu, illetve 

a (06-1) 462-7445-ös telefonszámon állunk rendelkezésre. 

A Legjobb Európai Bűnmegelőzési Gyakorlatról (ECPA) szóló bemutató videó az alábbi 

linken érhető el: https://youtu.be/j_kqmWej8Mg  
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