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IV. A FOGVATARTOTTAK JELLEMZŐ OKTATÁSI ADATAI 
 

A büntetés-végrehajtás feladatai szerint az alapfokú oktatás általános biztosításával, a szak és 

betanított képzések elérhetővé tételével járul hozzá, hogy a fogvatartottaknak legyen esélyük 

a munkaerőpiacon értékesíthető tudással megjelenni.  

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. § (7) pontja alapján „a felnőttokta-

tásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelező vagy 

más sajátos munkarend szerint. Gimnáziumban a nappali oktatás munkarendje szerint azok 

részére szervezhető meg az oktatás, akik nem kizárólag felnőttoktatásban vehetnek részt. 

Szakképző iskolában a nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára 

szervezhető meg, akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel. Készségfejlesztő iskolában a 

nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg, akik az e 

törvény 13/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott két gyakorlati évfolyamot nem vé-

gezték el. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a 

kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalko-

zások legalább kilencven százalékát el kell érnie”. 

 

A fogvatartotti képzések minden esetben a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő, hiányszak-

mákban történnek, melyekkel a fogvatartottak a munkaerőpiaci beilleszkedésre kapnak valós 

esélyt. A Bv. Szervezetben a fogvatartottak részére olyan képzések állnak rendelkezésre, 

amely során a bv. intézeten belül a munkáltatás biztosított, így a fogvatartottak az elméleti 

oktatás után megfelelő gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert.  

 

A szabadságvesztés büntetésre ítéltek iskolai végzettsége, képzettsége alacsonyabb az ország 

lakosainak átlagos képzettségi szintjénél. A 2011/2012-es tanévben 1 159 fogvatartott kezdte 

meg az általános iskolai tanulmányait, amelyből 1 003 fő sikeresen végzett. A 2012/2013-as 

tanévben 787 fogvatartott kezdte meg az általános iskolai tanulmányait és közülük 750-en 

sikeresen el is végezték valamelyik osztályt. A 2013/2014-es tanévben 1 151 fő került alapfo-

kú beiskolázásra.  

2011-ben 920 fő, 2012 szeptemberében pedig 836 fő kezdte meg középiskolai tanulmányait, 

érettségit 33 fogvatartott tett. 

A Büntetés-végrehajtási Szervezetnél a betanított munkás és szakmunkás képzés anyagi hátte-

rét a képzők pályázati forrásokból biztosították, eredményességükhöz nagymértékben hozzá-

járultak a kialakult együttműködések, társadalmi kapcsolatok. 2011-ben a szakképzés meg-

kezdéséhez szükséges alapvégzettséggel a fogvatartottak 46%-a rendelkezett. 2011/2012-ben 

37 szakképzésen 606 fogvatartott tanult és szerezhetett bizonyítványt, 2012/2013-ban 10 bv. 

intézet 18 képzésén 361 fő folytatott ilyen tanulmányokat. Felsőfokú oktatásban, levelező 

képzési formában 39 fogvatartott vett részt a 2011/2012-es tanévben. 

A fogvatartottakkal való szakszerű feladatellátást segítette az együttműködő külsős partnerek 

bevonása. A bv. intézetek jó kapcsolatot alakítottak ki az önkormányzatokkal, hivatalokkal, 

oktató/képző intézetekkel, alapítványokkal.  

A TÁMOP-5.6.2 „A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok 

módszertani megalapozása” kiemelt projekt végrehajtására bv. 11 intézetben került sor a kon-

zorciumi partnerek együttműködésével. A sikeres társadalmi és munkaerőpiaci visszaillesz-

kedés elősegítése és a bűnismétlési kockázat csökkentése érdekében 11 szakmában összesen 

316 fő szerzett akkreditált, betanító vagy OKJ-s képesítést. 

A 2012/2013 tanévre továbbra is nagy igény mutatkozott a középiskolai tanulmányok meg-

kezdése vagy folytatása iránt, köszönhetően a jól megszervezett és valamennyi letöltő intézet-

ben elérhető képzéseknek. Összesen 836, illetve a következő tanévben 819 fő kezdte meg 
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középfokú tanulmányait. A felsőfokú tanulmányok folytatására is lehetőséget biztosítottunk, 

így felsőfokú tanulmányait 38 fő fogvatartott kezdhette meg a 2012/2013-as tanévben, 4 bv. 

intézetben. A résztvevők száma 38 főről 2013/2014-ben 46 főre emelkedett. 

Az általános iskolai végzettséggel bíró, de szakmát nem tanult elítéltek száma továbbra is 

magas volt, ezért 720 fogvatartottat iskoláztunk be összesen 37 OKJ-s végzettséget adó kép-

zésre. 

2012-ben a tanévkezdéskor az előző évekhez hasonlóan fogvatartottak 45,8%-a rendelkezett a 

szakképzés megkezdéséhez szükséges alapvégzettséggel, azaz a 8 általános iskolai osztállyal. 

2012/2013-ban 37 szakképzésen 602 fogvatartott tanult és szerezhetett bizonyítványt.  

Összességében megállapítható, hogy a 2012/2013-es oktatási évben tanulmányokat megkezdő 

és szakképzésbe vont fogvatartottak száma az előzőkhöz hasonlóan alakult, segítve a Bv. 

Szervezet kiemelt feladatát, a fogvatartottak reintegrációját. 

 

„A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja és az intenzív 

utógondozás modellje” elnevezésű, TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 azonosító számú kiemelt 

projekt keretében a bevont fogvatartottak száma elérte összesen a 2 400 főt, melyből 1 156 főt 

vontunk be iskolarendszerű képzésbe. A közbeszerzést megvalósító Belügyminisztérium en-

gedélyét követően megkezdődhetett a tréningek, a szakmaképzések végrehajtása a bv. intéze-

tekben. 

 

A 2013/14 tanévben 1 151 fő kezdte meg az általános iskolai tanulmányait és közülük 1100-

an sikeresen el is végezték valamelyik osztályt. A 2013-as tanévben 46 fő végzett felsőfokú 

tanulmányokat. Továbbra is koncentrált hangsúlyt fektettünk az OKJ-s képzések beindítására, 

illetve az azokban való részvétel motiválására. 2013-ban 720 fő vett részt 37 OKJ képzésben. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a fogvatartottak szakképzésben való motiválásának 

egyik legkritikusabb eleme a bv. intézetek személyi állományának annak sikerességébe vetett 

hite. Elsődlegesen a fogvatartottakkal közvetlenül foglalkozó személyzet kommunikációjára, 

motiváló hatására fordítottunk figyelmet. 

 

A 2014/2015 tanévben az oktatást szervező intézmények körét tovább bővítettük. A 2014/15-

ös tanévben 1 083 fő alapfokú beiskolázása történt meg. Továbbra is biztosítottuk a középfo-

kú tanulmányok végzésének a lehetőségét, mely valamennyi letöltő intézetben elérhető. A 

2014/2015-ös tanévben 858 fő kezdte meg középiskolai tanulmányait. A szakképzésbe bevon-

tak létszámát tovább emeltük. A felsőfokú tanulmányok folytatása kivételes lehetőség, mely-

lyel a fogvatartottak élhetnek. A 2014/2015 szemeszterben is 30-an vettek részt felsőfokú 

képzésben.  

A csak alapfokú végzettséggel rendelkező, de szakmát nem tanult fogvatartottak aránya 

55,7% volt. Közülük 1 131 főt, azaz minden kilencedik fogvatartottat iskoláztunk be a meg-

szervezett 59 OKJ-s végzettséget adó képzésre, ezzel másfélszeresére növeltük a szakmakép-

zés lehetőségét. 

 

A 2014/2015 tanévben 18 szakmaképzés futott a büntetés-végrehajtási intézetekben a fent 

említett TÁMOP 5.6.3 program keretein belül, képzésenként átlagosan 18 fő fogvatartott ke-

rült beiskolázásra. Összesen 15 képzés indult – több bv. intézetet érintve – 2015. május és 

október közötti időszakban, 280 fogvatartott bevonásával. A képzések elindulása előtt az érin-

tett fogvatartotti csoportnak tréningek kerültek megtartásra. A szakmaképzések piacképes 

hiányszakmák voltak: targoncavezető, festő-mázoló, bádogos, parkgondozó, asztalos.  

Összességében megállapítható, hogy a 2014/2015-ös oktatási évben tanulmányokat megkezdő 

és szakképzésbe vont fogvatartottak száma jelentősen megemelkedett. 



18 | 

A 2014/2015-ös oktatási év kiemelkedően sikeres a tanulmányokat megkezdő és szakképzés-

be vont fogvatartottak létszámát tekintve, arányaiban majdnem minden hatodik fogvatartott 

kezdhette meg vagy folytathatta tanulmányait. 

A Belügyminisztériumon belül működő Közfoglalkoztatásért Felelős Államtitkársági Hivatal 

együttműködési megállapodást kötött a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával 

2015 áprilisát követően. Az együttműködési megállapodás célja, hogy a pártfogói tevékeny-

ségen belül meghatározott feladatok teljesüljenek, legfőképpen a társadalmi kötődési prog-

ramba bekerülő elítéltek korábbi munkahelyre történő visszahelyezésének elősegítése, ennek 

hiányában pedig új munkahely felderítése, vagy esetlegesen közfoglalkoztatásban történő 

elhelyezés. 

 

Fogvatartotti beiskolázási mutatók 

Tanév  
Általános iskola Középiskola Szakképzés Felsőfokú Összesen 
beiskolá- 

zott 
befe- 

jezte 
beiskolá- 

zott 
befe- 

jezte 
beiskolá- 

zott 
befe- 

jezte 
beiskolá- 

zott 
befe- 

jezte 
beiskolá- 

zott 
befe- 

jezte 

2015/2016 1016 832 967 769 1156 629 56 49 3195 2279 

2016/2017 909 879 1218 1196 770 660 43 43 2940 2778 

2017/2018 18 806 18 N.r.19 1225 18 N.r.19 804 18 N.r.19 42 18 N.r.19 2877 18 N.r.19 

16. táblázat 

A 2015/2016 tanév vonatkozásában kiemelendő, hogy 2015. július 1-je óta a Nemzetgazdasá-

gi Minisztérium látja el a hazai szakképző intézmények felügyeletét, pénzügyi és szakmai 

kontrollját. A Nemzetgazdasági Minisztérium országosan 44 szakképzési centrumot alakított, 

melyek a bv. intézetek vonatkozásában a szakmaképzések lehetőségét bővítették. Mindezeken 

túl a szakképzési centrumokkal való kapcsolatrendszer akadálymentes és informatív kiépítése 

volt a fő célunk. Ez hozzájárult a már folyamatban lévő képzések technikai igényeinek fej-

lesztéséhez, bv. intézeti és fogvatartotti elvárásokhoz való kompatibilitásának megteremtésé-

hez. 

A területileg illetékes Szakképzési Centrumokkal a bv. intézetek felvették a kapcsolatot és 

együttműködési megállapodást kötöttek, illetve képzéseket indítottak 9 bv. intézetben. Az 

elindított képzések minden esetben piacképes szakmához segítik a fogvatartottakat: kőműves, 

festő-mázoló, kárpitos, villanyszerelő, szakács, kosárfonó és fonott bútor-készítő, villanysze-

relő, targoncavezető, vendéglátó eladó és pincérképzések indultak.  

A szakképzések beindítását megelőzően széleskörű igényfelmérést végeztünk a hiányszak-

mákra fókuszálva a fogvatartottak képességeinek, készségeinek tükrében. A szakképzési cent-

rumok a különböző képzési formák megvalósításában ugyanezt a profilt képviselik. 

A 2016. évben a folyamatban lévő OKJ-s képzések mellett szükséges volt a továbbiakban is 

biztosítani a hiányszakmák képzésének lehetőségét, így az építőipari szakmák oktatása is 

megjelent. 

A fogvatartottak esetében a bv. intézeti befogadást követően személyre szabott reintegrációs 

tervet készítünk minden esetben, amely egyéniesített fogvatartási programtervbe beépítésre 

kerülnek készségeik, képességeik és azok használatának formai lehetőségei. Ennek megfele-

lően alakulnak ki azok a fogvatartotti létszámok, melyekre a szakmaképzések építhetők. 

Amennyiben regionális szinten egy szakmaképzés beindításához nem állt rendelkezésre meg-

felelő létszámú, előírt iskolai végzettséggel, illetve képességekkel rendelkező fogvatartott, 

akkor a Központi Szállítási és Nyilvántartási Főosztállyal való egyeztetést követően, elítéltek 

                                                 
18

 2017/2018 tanévre vonatkozó évközbeni összevont előzetes tájékoztató adatok, 2018. május 5-i állapot alap-

ján. 
19

 A tanévzárás okán 2018 júniusáig nem releváns adatok. 
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átszállításával tudtuk megvalósítani az elképzeléseket, mely a mai napig megjelenik a terve-

zésben, szervezésben, lebonyolításban. 

 

16 bv. intézetben folytak 2016-ban a szakmaképzések, melyek összevont létszámait az alábbi-

akban közöljük: 

Fogvatartotti szakmaképzések 2016-ban 

 
Induló létszám (fő) Végzett létszám (fő) 

Burkoló 23 19 

Festő-, mázoló 80 53 

Festő-, mázolós-, tapétázó 51 47 

Hegesztő 34 31 

Karosszéria lakatos 17 17 

Kertész 42 32 

Kosárfonó és fonott bútor-készítő 23 19 

Kőműves 60 36 

Népi kézműves 78 65 

Pék 51 44 

Szakács 82 77 

Szobafestő 21 21 

Villanyszerelő 83 58 

Összesen: 645 519 
17. táblázat 

A fejlődő és konstruktív szakmaképzési lehetőségek kihasználásának eredménye lett a fogva-

tartottak számára az oktatás és szakmaképzés többszínű palettán történő biztosítása, valamint 

a szabadulás utáni munkaerőpiaci integrációt elősegítő munkáltatás és piacképes szakmát adó 

képzések összes lehetőségének feltérképezése, monitorozása és megszervezése, lebonyolítása. 

A fogvatartottak eredményes társadalmi reintegrációjának egyik legfontosabb eleme az okta-

tás biztosítása és a piacképes szakképzések megszervezése. Az e területen végzett tevékeny-

ség legfőbb célja – az ismeretek átadásán túl – a szabadulást követő munkaerőpiaci visszail-

leszkedés elősegítése. 

A képzések a korábbiakban is, és most is folyamatosan kiemelt figyelmet kapnak. Országosan 

26 bv. intézetben folyik általános iskolai és középiskolai oktatás vagy szakmaképzés. Az ok-

tatások minden esetben a bv. intézeteken belül zajlanak, nappali, esti, illetve levelező tagoza-

ton, államilag finanszírozott formában, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazottak alapján.  

A 2017/18-as oktatási tanév alapfokú és középfokú beiskolázási mutatóit a 16. táblázat tar-

talmazza, azonban az adatok előzetes tájékoztató jellegűek, hiszen a különbözeti vizsgával 

utólag jelentkezők, illetve a szabadulók létszámadatai miatt nem tekinthetőek véglegesnek. A 

2017/2018-as tanévben 42 fő vesz részt felsőfokú képzésben, míg az OKJ és tanfolyam rend-

szerű szakképzésben 2017-ben 804 fő kezdte meg, illetve folytatta tanulmányait. 
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Általános iskolai és gimnáziumi képzésben résztvevő fogvatartottak létszámának alakulása: 

 

Általános iskola       Gimnázium 

  
4. ábra     5. ábra 

 

A 4. és 5. ábrákon látszik, hogy az előző évek adataihoz képest az általános iskolai oktatásban 

résztvevő fogvatartottak száma csökkent, ezzel csaknem egyenesen arányosan pedig nőtt a 

gimnáziumi oktatásban résztvevők száma. Ennek oka, hogy a társadalomba történő sikeres 

visszailleszkedés feltételeinek tudatosítása által egyre több fogvatartott folytat tanulmányokat 

a bv. intézetekben, így az elvégzett osztályok száma is folyamatosan növekszik. A munka-

végzés mellett több fogvatartott arra is felhasználja a szabadidejét, hogy tanuljon, így a maga-

sabb iskolai végzettségnek és megszerzett szakképzettségnek köszönhetően a majdani szaba-

dulás utáni beilleszkedési esélyei is javulnak.  

 

A fentieken túl pedig elmondható, hogy egyre többen tanulnak és szereznek szakmát a bv. 

intézetekben. A képzések olyan hiányszakmákat érintenek (festő, mázoló és tapétázó, térbur-

koló, szobafestő, parkgondozó, asztalosipari szerelő, állatgondozó, szakács, hegesztő, konyhai 

kisegítő, építő- és anyagmozgató gép kezelője targonca szakmairány és hatósági vizsga gép-

kezelői jogosítvány), amelyekben a fogvatartottak gyakorlatot is tudnak szerezni a bv. intéze-

tekben.  

 

A Belügyminisztérium és a BvOP közösen indította el az EFOP-1.3.3-16-2016-00001 azono-

sítószámú, „Fogvatartottak reintegrációja” c. projektet. A program célja az elítéltek és az 

előzetesen fogvatartottak társadalmi és munkaerőpiaci reintegrációjának erősítése, ezen ke-

resztül az elkövetők bűnismétlési kockázatának csökkentése. A projekt célkitűzései között 

szerepel, hogy a fogvatartottak támogatással már a szabadulásukat megelőzően felkészüljenek 

a munkaerőpiaci és társadalmi visszailleszkedésre. A szakképzési centrumokkal történő 

együttműködés során megvalósul azon szakképzések számának emelkedése, amelyek eseté-

ben a Bv. Holding Kft. alá tartozó gazdálkodó szervezeteknél a gyakorlati oktatást is meg 

lehet szervezni, így munkatapasztalatot és gyakorlatot lehet szerezni. Kiemelt figyelmet kap 

tehát, hogy a fogvatartottak képzése piacképes és hiányszakmákban történjen, gyakorlati jel-

legű tapasztalatok minél szélesebb megszerzésével. 
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