
Iskolai oktatás intézeteinkben

A büntetésvégrehajtási intézetekben az elítél
tek általános és középiskolai oktatását a 
Magyar Népköztársaság Élnöki Tanácsának 
1979. évi 11. számú törvényerejű rendelete 
38-39. §. és a 8/1979. VI. 30./IM számú 
rendelet 32. §., valamint az igazságügymi
niszter utasítása a Büntetésvégrehajtási Sza
bályzat végrehajtásáról 139—145. § -bán fog
laltak alapján szervezzük és hajtjuk végre. 
Az oktatómunka az oktatási miniszter 
113/1976/MK. 7/OM számú utasítás szerint 
folyik (Lásd az idézett törvényhelyeket).

A rendelkezések értelmében az általános 
iskolába kötelező beiskolázni a 40. élet
évüket be nem töltött elítélteket, ugyanak
kor lehetőséget kell biztosítani a 40. élet
évüket betöltötték számára is. Az intézetek 
a beiskolázottak részére térítésmentesen biz
tosítják a szükséges tanfelszerelést. A bizo
nyítványt az oktatást végző anyaiskola 
állítja ki, amelyben nincs utalás arra, hogy 
azt a tanuló szabadságvesztés büntetése 
során szerezte meg.

A jogszabály célja, hogy a szabadságvesz
tés büntetést töltők az iskolai képzésben ne 
kerüljenek hátrányosabb helyzetbe a szabad 
állampolgárokhoz képest. Alkalmat biztosít 
az elmaradás pótlására, így közvetve is 
hozzájárul — a büntetés leteltével — a tár
sadalmi beilleszkedésre. Ez a felfogás teljes 
összhangban van államunk közművelődési 
célkitűzéseivel.

Az alábbi táblázatban tanévenkénti 
bontásban ismertetjük a beiskolázottak és az 
eredményesen vizsgázottak számadatait vala
mint a két adat egymáshoz való százalékos 
viszonyát.

A számadatokból megállapítható, hogy az 
általános iskolai oktatásban részt vevők — az 
utóbbi öt tanévet figyelembe véve — az el
ítéltek számának 15%-át lényegesen megha
ladja.

Az eredményesen vizsgázottak százalékos 
aránya a beiskolázottakhoz képest csökkenő 
tendenciát mutat, amely annak a rendelke
zésnek következménye, hogy beiskolázhatok

n ^  , _ , , Eredményesen vizsgázottak
Tanév Beiskolazottak Eredményesen %-os aránya

v,zs§az0ttak a beiskolázottakhoz képest

1973/74 1358
1974/75 1194
1975/76 1281
1976/77 1726
1977/78 2926
1978/79 2581
1979/80 2770
1980/81 2372
1981/82 2415

1121 82,5
996 83,4

1215 94,8
1584 91,8
2402 82,1
2194 85,0
2117 76,4
1428 60,2
1565 64,8
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azok az elítéltek is, akiknek szabadulási ideje 
nem teszi lehetővé a tanév befejezését. Meg 
kell azonban említeni, hogy ez az arány javít
ható az év közbeni átszállítások csökkentésé
vel, továbbá az oktatómunka színvonalának 
emelésével.

Jelenleg 18 büntetésvégrehajtási intézet
ben folyik általános iskolai, 5 intézetben 
pedig középiskolai (gimnázium és szakmun
kások szakközépiskolája) oktatás.

. A tanulmányi munka irányításáról, az ál
talános tanulmányi felügyeletről a területi
leg illetékes tanácsok művelődésügyi felada
tot ellátó szakigazgatási szervei gondoskod
nak. Ezek a szervek határozzák meg a bün
tetésvégrehajtási intézetekkel történő egyez
tetés után az iskolai oktatás formáit. Az el
múlt tanévben 130 általános iskolai és 41 
középiskolai polgári pedagógus végzett 
oktatómunkát. A tanári képesítéssel rendel
kező nevelők közül tízen tanítottak. (A Ba
racskai Fogház és Börtönben, valamint a 
Fiatalkorúak Börtöne és Fogházában.)

Az oktatásban résztvevők munkájának 
anyagi fedezetét a tanácsok szakigazgatási 
szervei biztosították.

A szakutasításban foglaltak értelmében a 
nevelők az elítéltek befogadásakor gondos
kodnak az iskolai végzettséget igazoló 
okmány beszerzéséről, amely jelentősen elő
segíti a beiskolázást, a különböző tanuló- 
csoportok kialakítását. Zömmel az alsó 
tagozatba beiskolázandóknál fordul elő, 
hogy ez az okmány beszerézhetetlen, ilyen 
esetekben az elítéltek szintmegállapító vizs
ga alapján kerülnek a különböző tanuló- 
csoportokba.

Az intézetek jelentős részénél a tanter
mek berendezése, felszereltsége eléri a sza
bad életben működő általános iskolák szín
vonalát. Problémát jelent viszont, hogy a 
tanulócsoportok számához viszonyítva kevés 
a tanterem. (Az elmúlt tanévben 138 tanuló- 
csoportra 68 tanterem jutott.)

Valamennyi intézet, ahol általános iskolai 
oktatás folyik rendelkezik tv készülékkel, 
sőt négy intézet (Szeged, Sátoraljaújhely, 
Tököl, Budapesti Fegyház és Börtön) 
képmagnetofonnal. Az oktatás színvonalára 
kedvező hatással van az Iskolatelevízió 
és az Iskolarádió adásainak a tananyagba

történő beépítése. A korszerű szemléltető 
eszközök alkalmazása is eredményesen szol
gálja a tananyag jobb elsajátítását.

Az intézetek a költségvetés tervezésekor 
figyelembe veszik a szervezett oktatás pénz
ügyi kihatásait és a büntetésvégrehajtási 
vállalatok is jelentős összeggel támogat
ják az elítéltek képzését. Az IM Bv. 
Országos Parancsnokság Nevelési Osztálya is 
rendszeresen hozzájárul az oktatás költsé
geihez.

A büntetésvégrehajtási intézetekben folyó 
oktatómunka illusztrálására közöljük az 
1981/82-es tanév legfontosabb adatait:

Beiskolázottak száma 2415
40. életévüket betöltötték száma 33
Vizsgára bocsátottak száma 1861
Eredményesen vizsgázottak száma 1565
Bukottak száma 296
Évközben elszállítva 239
Évközben szabadult 232
Egyéb (általában eü.) okból
kimaradt 145
Jó tanulmányi eredményét
jutalmazva 539
Tanulmányi ok miatt
felelősségre vonva 81
Tanulmányi átlageredmény 2,96

Eredményesen vizsgázott és bukott tanulók 
osztályonkénti megoszlása:

Osztály
Eredményesen

vizsgázott Bukott

Alapismereti I. 254 76
Alapismereti II. 286 57
V-V I. 370 54
VII. 350 75
VIII. 305 34

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy a 
bukások arányszáma legnagyobb az első 
tagozatban; az alapismereti I. osztálynál 
a vizsgára bocsátottak 23%-a bukott, míg a 
Vni. osztályban mindössze 10%. Voltak 
akik alig tudták elsajátítani az írás- olvasás 
alapjait.
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A kívánalmaknak megfelelő, egységes tu
dásszint elérése a felső tagozatban sem 
könnyű feladat, mivel a tanulók zöme 
15-20 évvel ezelőtt hagyta abba tanul
mányait, de akik szabadságvesztésük során 
végezték el az alsó tagozatot, ott is komoly 
hiányosságok mutatkoznak. A bukások 
száma emelkedő tendenciát mutat, amely 
azzal hozható összefüggésbe, hogy az 
iskolába járók zöme szociokulturálisan el
maradott, magyar szókinccsel alig rendel
kező cigányszármazású személy, sőt közü
lük több gyógypedagógiai alany.

Emellett az oktató és nevelőmunka ér
dekében a polgári pedagógusok és a bün
tetésvégrehajtási nevelők nagy erőfeszítése
ket tesznek a tanulmányi munka eredmé
nyességének javítására, az osztályközösségek 
kialakítására.

A középiskolai oktatás az 1974/75-ös 
tanévben indult meg a Fiatalkorúak Börtöne 
és Fogházában, majd az 1976/77-es tanévben 
a Szegedi Fegyház és Börtönben. A kedvező 
tapasztalatok alapján az 1979/80-as tanév
től más bv. intézeteknél is bevezették ezt az 
oktatási formát. Az utóbbi három tanévben 
a középiskolákban eredményesen vizsgázot

tak száma (I. II. III. és IV. osztályban) 
az alábbiak szerint alakult:

1979/80 - 1 3 9
1980/81 159
1981/82 121
A jövőben számolnunk kell azzal, hogy 

valamelyest csökkenni fog a középiskolások 
száma, mivel egyre inkább szűkül azoknak 
köre, akik alkalmasak a középiskola elvég
zésére.

Az elítélt állomány összetételének várha
tó további romlása mellett fokozott súlyt 
kell helyezni az oktatómunka hatékonyságá
nak növelésére. Felvetődik így gyógypeda
gógiai osztályok szervezésének igénye, vala
mint az oktatás személyi és tárgyi feltételei
nek további javítása.

Az iskolai oktatás az elítéltek nevelésé
nek meghatározó jellegű területe. Ebből 
adódik, hogy a büntetésvégrehajtási dol
gozók megismerjék e témakör problemati
káját, és saját szakterületükön belül a lehető 
leghatékonyabban járuljanak hozzá a rende
letekben megfogalmazott közművelődési 
célok megvalósításához.

Dóra Béla 
Nagy Lajos
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