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Fogvatartottak

● elítéltek
● előzetes letartóztatásban 

lévők

A börtön megkérdezett szereplői

Személyi állomány

● oktatásszervező
● főelőadó
● kiemelt főelőadó
● osztályvezetők
● osztályvezető-helyettes
● vezető reintegrációs tiszt 
● fegyelmi- és nyomozótiszt
● bv. fhdgy
● főápoló



● Élethosszig tartó tanulás
● Formális tanulás
● Nem-formális tanulás
● Informális tanulás

Forrás: Colletta, N. N., 1996

A tanulás irányai



● Szociológia
● Pedagógia
● Pszichológia

● Kriminológia
● Antropológia
● Andragógia

Diszciplínák a börtönügyben



Definíció

“... kiszorult, vagy marginalizálódott egyén 
közösségbe történő visszakerülésének elősegítése…”

Andragógiai szempontok:

● motiváció
● háttérteremtés
● támogató kontextus kialakítása

Forrás: Ruzsonyi, 2008. 15.; Perhács, 2009

Reintegráció



29 bv. intézet

Forrás: Burik, 2010; BVOP, 2009; Somogyvári et al., 2016  

18 bv. intézet

Cél az elítéltek foglalkoztatásának megoldása

Cél a reszocializációs programok végrehajtása

A fogvatartotti ráta alakulása Szlovákiában és Magyarországon az utóbbi években

Magyarország    -     Szlovákia



A fogvatartotti létszám alakulása Szlovákiában és Magyarországon az utóbbi években
Forrás: Somogyvári et al., 2016

Fogvatartotti populáció



A személyi állomány létszámának alakulása Szlovákiában és Magyarországon az utóbbi években
Eurostat, 2017a  

Személyi állomány



Empirikus kutatás

Zselíz Balassagyarmat



● Tanulási lehetőségek a börtönben
○ Évente három-négy kurzus indul fogvatartottaknak

■ informatikai tanfolyam
■ szakács képzés
■ kertész oktatás
■ analfabéták írásra, olvasásra tanítása
■ kisebb csoportok számára idegennyelv
■ felsőfokú tanulmányokra alacsony az igény

Interjú a személyi állomány tagjaival (N=10)

Zselízi Börtön, Szlovákia



● A tanulás beépülése a reintegrációba
○ A tanulási eredmények a motiváltságtól függenek

■ az új tudás növeli a munakaerő-piaci esélyt
■ a bizonyítványok nem utalnak a börtön-múltra
■ vannak, akik “időtöltésből” csatlakoznak

● az ilyenek előbb-utóbb kiszóródnak
■ az első bűncselekményesek motiváltabbak

● könnyebben bennmaradnak a tanulásban

Interjú a személyi állomány tagjaival (N=10)

Zselízi Börtön, Szlovákia



● Korlátok
○ A börtön képzési kínálata korlátozott

■ leginkább alap- és középfokú képzések
■ speciális képzésekre külső kínálatot kell keresni

● hegesztő
● villanyszerelő

Interjú a személyi állomány tagjaival (N=10)

Zselízi Börtön, Szlovákia



Kvalitatív adatok

● A tanulás körülményei
○ Tanulást támogató tényezők

■ tudásszint-felmérés
■ nevelők előadásai fogvatartottaknak havonta
■ televízió használatának lehetősége

○ Tanulást gátló tényezők
■ a büntetési idő korlátai
■ a börtönbeli munkavégzés időrendje
■ rabtársak lebeszélő hatása
■ a technológia elérhetetlensége

Interjú a személyi állomány tagjaival (N=10)

Zselízi Börtön, Szlovákia



● A személyi állomány képzettségének jellemzői
○ “Nálunk főiskolai vagy egyetemi végzettség kell, 

[...] szükséges egy pedagógiai minimumot elvégezni.”
○ “Én pedagógusként dolgozom, nekem mérnöki, 

gépészmérnöki végzettségem van.”
○ „Hathavonta tréning, melyet külső lektor vezet. 

2018. január 1-jétől kommunikációs, szociális 
interakciós gyakorlat, szociálpszichológiai tréning, 
valamint szupervíziós kapcsolati tréning.”

Interjú a személyi állomány tagjaival (N=10)

Zselízi Börtön, Szlovákia



Tanulási folyamatok, 
amelyekben fogvatartottak részt vesznek

● Általános iskolai oktatás
● Középiskolai oktatás
● Szervezett tanfolyam
● Művészeti oktatás
● Szakmai képzés
● Tréningek

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel a személyi állománnyal (N=10)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



A börtön által nyújtott tanulási lehetőségek 
fogvatartottakra gyakorolt segítő hatása

● Ha az egyén valós célja a reintegrálódás:
○ jelentős a hatása a társadalmi visszailleszkedésben
○ szakmaszerzés
○ felzárkózás

● Ha csupán az ösztöndíj miatt vállalja a tanulást:
○ elhomályosul a reintegrációs cél
○ a jelentkezők 70-80%-a az ösztöndíjért vállalja

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel a személyi állománnyal (N=10)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



Fogvatartottak ismeretszerzési forrásai

● Könyvtárból
● Képzésekből
● Szervezett oktatásból
● Előadóktól, külső előadóktól, trénerektől, tanároktól, a bv. 

személyi állományától
● Egymástól
● Egyéni és csoportos foglalkozásokból
● Kulturális és szabadidős programokból
● Kapcsolattartóktól

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel a személyi állománnyal (N=10)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



A tanulást biztosító lehetőségek és igénybevételük

● Könyvtár
● Más fogvatartottak segítsége
● Reintegrációs tisztek segítsége
● Pszichológus segítsége
● Hozzátartozók segítsége
● Lelkész
● Oktatási blokk
● Közösségi helyiség
● Szervezett programok

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel a személyi állománnyal (N=10)

Egyáltalán nem        Ritkán       Jellemzően

×

×

×

×

×

N/A

N/A

N/A

N/A

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



A tanulási aktivitás hatása a börtönártalmakra

● Prizonizáció
● Hospitalizáció
● Stigmatizáció
● Bullying

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel a személyi állománnyal (N=10)

Csökkent    Nem változott        Nőtt

×

×

×

×

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



Zselíz, Szlovákia: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=42)

Milyen tanulási folyamat(ok)ban vett, illetve vesz részt a börtönben?

Zselízi Börtön, Szlovákia



Balassagyarmat: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=47)

Milyen tanulási folyamat(ok)ban vett, illetve vesz részt a börtönben?

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



Mennyiben segítik Önt a börtön által nyújtott tanulási lehetőségek?

Zselíz, Szlovákia: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=42)

Zselízi Börtön, Szlovákia

38% 57%

5%



Mennyiben segítik Önt a börtön által nyújtott tanulási lehetőségek?

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=47)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

13%

60% 27%



Honnan szerez újabb ismereteket?

Zselíz, Szlovákia: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=42)

Zselízi Börtön, Szlovákia



Honnan szerez újabb ismereteket?

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=47)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



Zselíz, Szlovákia: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=42)

Az alábbiak közül mely lehetőségeket használja börtönbeli tanulása során?

Zselízi Börtön, Szlovákia



Az alábbiak közül mely lehetőségeket használja börtönbeli tanulása során?

Balassagyarmat: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=47)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön



Zselíz, Szlovákia: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=42)

Segítette-e valamely tanulási folyamat az alábbiakkal szemben?

Zselízi Börtön, Szlovákia



Balassagyarmat: kérdőíves felvétel fogvatartottakkal (N=47)

Balassagyarmati Fegyház és Börtön

Segítette-e valamely tanulási folyamat az alábbiakkal szemben?



Következtetések

A börtönbeli tanulás eredményességének kulcsa

● a tanulási lehetőségek szélesítése
● a fogvatartottak motiválása
● a tanulásban rejlő lehetőségek tudatosítása
● a tanulás közelebb hozása az egyénhez
● az elkezdett tanulási folyamatok befejezésére való 

ösztönzés
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