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Mérföldkő
A fiatalkorúak oktatása és szakmai képzése

A büntetés-végrehajtást szabályozó rendelkezések mindig kiemel
ten foglalkoztak a fogvatartottak oktatásával, képzésével. Évtizede
ken keresztül a 8 osztályos alapképzettséggel nem rendelkező és a 40. 
életévét még nem betöltött fogvatartottaknak a jogszabály kötelező
en előírta a hiányzó iskolai végzettség megszerzését. Ez a kötelezett
ség az 1994-es szabályozással módosult, miszerint a büntetés-végre
hajtás keretein belül is az általános tankötelezettség az érvényes.

A végrehajtás során mindez csak annyi 
változást jelentett, hogy a 16 év feletti fog
vatartottak tanulása érdekében hatásosabb, 
erősebb meggyőző tevékenységet kellett 
kifejtenie a nevelőknek, pedagógusoknak, 
illetve a büntetés-végrehajtás alkalmazot
tainak. Amíg a felnőttintézetekben a tanu
lási kedv csökkent, addig a fiatalkorúaknál 
(14-16 év között) nem történt változás.

Az általános iskola mellett (a fiatalkorú 
elítéltek40-50 %-ahiányos iskolai végzett
séggel rendelkezik) egyre nagyobb hang
súlyt kapott a szakképzés, amely a visszail
leszkedés tekintetében meghatározó fon
tosságú. A szakképzési lehetőségek idő
szakosak és általában központi szervezésit
ek voltak, a financiális háttér függvényé
ben változtak.

A fiatalkorúak intézetében Tökölön 
halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok 
töltik szabadságvesztés-büntetésüket. 
Ezek a fiatalkorúak impulzívak, általában 
éretlen személyiségűek, viszonylag ala
csony a frusztrációs toleranciaszintjük, 
úgy érzik, a külső körülmények vezérelik 
őket. 39%-uk csonka családból származik,

illetve elvált szülők gyermeke, közel 20%- 
uk különböző intézetekben nevelkedett. 
Mindannyian életvezetési problémákkal 
küzdenek. A zárt intézetbe kerülés okozta 
trauma mellett legalább ilyen súlyos a sza
badulás utáni visszailleszkedés problémá
ja. A hátrányos helyzetet tovább nehezíti a 
szakismeret hiányában az elhelyezkedés, a 
legális munkavállalás szerény lehetősége.

Ezt a gondot kívántuk orvosolni, ami
kor 1994-ben a PHARE Foglalkoztatási és 
Szociális Fejlesztési Program keretében az 
ifjúsági oktatás és szakképzés témaköré
ben a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Projekt 
pályázatán indultunk.

A pályázat elfogadásától a megvalósu
lásig sok egyeztetésre, szakmai megbeszé
lésre, tapasztalatcserére és felkészítésre 
volt szükség ahhoz, hogy a program teljes 
mértékben megvalósuljon.

Pályázatunk a Szakképzéssel a reszoci- 
alizációért nevet viselte. A cél: a büntetés
végrehajtás ideje alatt megszerzett szak- 
képzettséggel javítani a fiatalkorú elítéltek 
munkavállalási esélyeit, szélesebb körű le
hetőséget nyitva a társadalmi reintegráció-
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bán; a pozitívan megélt szakmai képzésen 
keresztül a fiatalok önértékelésének, önbi
zalmának fejlesztése, a munka világának 
megismertetése; a szakképzés segítségével 
a fiatalkorú elítéltek szociális magatartásá
nak stabilizációja a szabadságvesztés idő
tartama alatt; gyakorlatorientált képzési 
módszerek felismertetése, a fiatalok moti
válása, új ismeretek megszerzése.

Szakmaválasztás
Olyan szakmákat, illetve szaktanfolya

mokat kellett választanunk, amelyek hosszú 
távon piacképesek, általános érdeklődésnek 
örvendenek a fiatalok körében, valamint az 
Országos Képzési Jegyzékben szerepelnek. 
Ezen túlmenően lényeges kitétel, hogy az 
esetleges korábbi szabaduláskor a kinti to
vábbképző központokban a képzés az intéz
mény keretein kívül is folytatható legyen.

A szaktanfolyamok idejét az átlagos 
büntetési időhöz kellett közelíteni, így jel
lemzően 350-800 óra időtartamra. Ez alól 
kivétel a szakmunkásképző-tanfolyam, 
mely 5 féléves. Végül kerékpárszerelő, 
motorkerékpár-szerelő, gumiszerelő és 
centrírozó, kőműves és burkoló, szobafes- 
tő-mázoló szakmunkásképző-tanfolya
mok indultak.

Szakmai hátteret jelentett a Berufsfort- 
bildungswerk (bwf) NeumünsterGermany 
cég, amely többéves, gazdag tapasztalattal 
rendelkezik a hátrányos helyzetű fiatalok 
szakmai képzése terén a fiatalkorúak bün
tetés-végrehajtási intézetében. Az alap
program és a moduláris oktatás kidolgozá
sát közös tapasztalatcserék segítették.

Tanácsadó testület alakult, melynek 
feladata, hogy megteremtse a kereteket a 
megfelelő irányításhoz, információkkal és 
tanácsadással szolgálja a program megva

lósítását. Tagja a Munkaügyi Minisztéri
um, a PHARE ESD Program, a Művelődé
si és Közoktatási Minisztérium, a Népjólé
ti Minisztérium, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága, a Nemzeti 
Szakképzési Intézet, a Fiatalkorúak Bünte
tés-végrehajtási Intézete képviselője, vala
mint a program külföldi szakértője.

Az ADU Oktatási és Szolgáltató Kft. 
szerződésben vállalta az iskolarendszerű 
képzés lebonyolítását a büntetés-végrehaj
tási intézetben. Ennek keretében az okta
tást, gyakorlatvezetést, a tanfolyamok 
szakmai irányítását, a szakmai és vizsgakö
vetelményeket, a vizsgáztatás megszerve
zését, a tanfolyamok szakmai irányítását, a 
szakmai és vizsgakövetelményeket, a vizs
gáztatás megszervezését és a szakképesítő 
bizonyítványok kiállítását, illetve a szük
séges taneszközök biztosítását. Program- 
irányítót neveztek ki, aki egy évig közvet
lenül, gyakori intézeti kintléttel segítette az 
oktatás,szakképzés megvalósulását, s egy
ben összekötő, közvetítő szerepkört is ellá
tott a programban együttműködő szerveze
tekkel, személyekkel. Tevékenységével 
igazi részesévé vált az eredménynek.

A Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnoksága módszertani igazgatója biz
tosítja az oktatás óradíjfedezetét, továbbá a 
program megvalósulásának jogszabályi 
kereteit és szakmai hátterét.

Kitételként szerepelt a 8 osztályos alap- 
képzettség, a pszichológiai alkalmasság 
(többrétű vizsgálat), az egészségügyi 
alkalmasság, a tanfolyam idején megfelelő 
hátralévő ítéleti idő, önkéntesség (a jelent
kezés többszörös volt). Ezen kitételek alap
ján a kiválasztásnál, illetve jelentkezésnél a 
szobafestő-mázoló szakmunkásképzésre a 
hosszú ítéleti idővel rendelkező fiatalokat 
irányítottuk.
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A tanfolyamok átlaglétszáma 15. Az 
oktatás idejére havi 1500 Ft ösztöndíjban 
részesülnek és nem vesznek részt termelő- 
munkában.

A szakoktató termek kialakítása és a 
szükséges eszközök beszerzése függvé
nyében 1996 októberétől lépcsőzetesen 
történt a tanfolyamok indítása.

Szaktanfolyamok
Az oktatási tapasztalatok, eredmények 

a következők:
A kerékpárszereló'-tanfolyam 350 órás 

volt, 15 fős csoport vett részt, ebből 1 tanu
ló gyenge előmenetele miatt nem volt vizs
gára bocsátható, kettőt új büntetőügy miatt 
el kellett szállítani. A tanfolyam tanulmá
nyi átlageredménye 3,75.

A motorkerékpárszerelő-tanfolyam  
350 órás volt, 16 tanuló beiskolázásával. 
Ebből 15-en eredményesen vizsgáztak, 
egy fiatal nem tett eleget a vizsgakövetel
ményeknek. A tanfolyam átlageredménye 
3,2.

A szohafestő-mázoló és tapétázó isko
larendszerű képzés 2 éves, illetve 3800 
óra időtartamú. 14 fővel indult, az első év 
elején ketten kimaradtak (azonnal szaba
dulok), helyükre újabb 2 személyt isko
láztunk be. Az első évet egy kivétellel si
keresen végezték, egy tanulónak évet kell 
ismételnie. Az átlageredmény meglepően 
jó: 3,82.

Ebbe az iskolarendszerű képzésbe az 
időtartam miatt a hosszú ítéleti idővel ren
delkező életellenes bűncselekményt elkö
vetőket iskoláztuk be. Ez egyben a legsta
bilabb, a legérdeklődőbb és legjobb ered
ményt produkáló csoport. Az iskola befe
jezési ideje 1998. július 15-e. A tanulók 21 
éves életkoruk (ez felnőttintézetbe szállí

tást jelent) betöltése után mindaddig az in
tézetben maradhatnak és a nagykorúak 
körleten laknak, amíg a záróvizsgát le nem 
teszik.

A gumiszerelő és centrírozó-tanfolyam 
350 órában, 14 fővel kezdődött 1997. no
vember 4-én.

Az eddigi tapasztalatok egyértelműen 
bizonyították az oktatási forma létjogosult
ságát, amely nagyban segíti a reszocializá- 
ciós tevékenységet. A PHARE támogatá
sával berendezett tanműhelyek a mai igé
nyeknek megfelelő színvonalúak, ebből 
adódóan hosszú évekig, akár egy évtizedig 
is biztos alapját képezik az ismételt tanfo
lyamok indításának. Ehhez továbbra is 
szükséges az Igazságügyi Minisztérium, il
letve a Büntetés-végrehajtás Országos Pa
rancsnokságának anyagi támogatása, 
melyből az elméleti és gyakorlativoktatás 
óradíjait fedezzük.

Az eltelt több mint egy év alatt intéze
tünkben sok hazai és külföldi szakember, 
politikus és állami tisztségviselő megfor
dult, akik mind elismerően nyilatkoztak és 
példaértékűnek minősítették ezt a progra
mot.

A PHARE-programban részt vevő ve
zetők, szakemberek, koordinátorok, a neu- 
münsteri kollégák, valamint a különböző 
minisztériumok, a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnokság, a Nemzeti Szak
képzési Intézet, az ADU Oktatási és Szol
gáltató Kft. szakemberei és oktatói, vala
mint az intézeti kollégák áldozatos és segí
tő munkája nélkül ez nem valósulhatott 
volna meg. Az oktatók és a vizsgabizottság 
elégedettek a tanulók aktivitásával, érdek
lődésével és tudásszintjével. A jó kiválasz
tásnak és rendszeres odafigyelésnek, segít
ségnek tulajdonítható, hogy a lemorzsoló
dás minimális. A fiatalok szívesen tanul-



TAPASZTALATCSERE

nak, az oktatás és a tanulás kitölti szabad
idejüket. A csoportok magatartása jó, fe
gyelmi probléma nem merült fel. Mind
ezek alapján az is elmondható, hogy a hasz
nossága mellett kifejezetten jótékony ha
tást fejt ki a fiatalokra.

Ez a szakképzési program alapjaiban 
megváltoztatta a fiatalkorúak büntetés
végrehajtását. Korábban az oktatás mellett 
termelőmunkát is végeztek, mivel ajogsza- 
bály munkakötelezettséget írt elő az elítélt
nek. Most a tanulás egyenlő értékű a mun
kával. Az elítélt tehát „főállásban” tanul
hat, ehhez illeszkedik az ösztöndíjrend
szer. Hosszú távon biztosított a folyamatos 
szakképzés, így a visszailleszkedési esé
lyek jelentősen megnőnek. A programban 
szereplő szaktanfolyami ismeretekkel, il
letve vizsgával a büntetés-végrehajtás ke

retein belül (szinte minden intézetben) biz
tosított a szakirányú termelő, javító munka. 
Tehát a befejezés után hátralévő ítéleti idő 
alatt is gyakorolhatják a tanultakat. A mun
kaerőpiacon hosszú távon igény van ezen 
szakmákra. Ezek közül több szakma kis rá
fordítással önállóan is művelhető kereső 
foglalkozásként.

A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásá
nak egyik fő célja a szabadságvesztés-bün
tetés letöltése mellett az oktatás, a hiányzó 
ismeretek megszerzése, az életre való fel
készítés.

Ez a szakképzési forma új utakat nyitott 
a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában, a 
visszailleszkedés esélyeit növeli, és vélhe
tően részét képezi az újabb bűnelkövetés 
megelőzésének is.

Frank Tibor


