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Kivonat: A Szerz k mindenekel tt bemutatják az esélyteremt informatika és informatikai
eszközökkel támogatott oktatás szerepl it, majd részletezik a jogszabályi háttér függvényében
elérhet és elérend célokat. A cikk központi kérdése, hogy milyen problémákat vet fel hallgatói,
de akár oktatói oldalról is a fels oktatás társadalmába való beilleszkedés, illet leg a beilleszkedés
támogatása. Az értékelés alapjául a Központi Statisztikai Hivatal mutatószámai, a Büntetésvégrehajtás fogvatartottakra vonatkozó adatai, valamint a Gábor Dénes F iskola (GDF) hallgatói
adatai szolgálnak.
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Bevezetés
A táv- és elektronikus eszközökkel támogatott tanulás jellegét szem el tt tartva áttekintésre
kerül az intézmény esélyegyenl ségi szabályzata, általában a fels oktatásban részt vev
hallgatók, a büntetett el élet ek és a fogyatékkal él k jogállása, majd azok a korlátok,
amelyek okán a tudáshoz való hozzáférés, abból való részesedés nem valósulhat meg. A
tanulmány tárgyalja a GDF napi gyakorlatát, benne az elítéltek cselekvési, korlátozott
cselekvési szabadsága által el idézett akadályokkal, a fogyatékosok vizsgázatása kapcsán
felmerül kihívásokkal, az oktatási intézmények általános felkészületlenségével. E
szembenézésnek része a személyi, tárgyi, intézményi és infrastrukturális háttér, valamint a
szemléletmód bemutatása, az eltér álláspontok áttekintése.
Számos esélyegyenl ségi fórumon [6] elhangzott már, hogy az oktatás és az információhoz
való hozzáférés lehet a felzárkóztatás eszköze az információs és tudásalapú társadalomban.
Ennek egyik lehetséges útja a távoktatás, és különösen az elektronikus eszközökkel
támogatott oktatás, vagy a lehet ségek egy más keresztmetszetében a kevert (blended)
oktatás. Ez a tanulási/tanítási mód bevonhat korábban a fels fokú képzésb l kizárt vagy
bekapcsolódni nem tudó rétegeket a fels oktatásba. Gondolni lehet akár a „segítséggel
él kre”, akár a joger sen letöltend szabadságvesztésre ítéltekre. Meg kell említeni rajtuk
kívül a GYES-en, GYED-en lév ket, a három m szakban dolgozókat, a kis települések lakóit,
otthon tartósan betegeket ápolókat vagy akár a hosszabb-rövidebb ideig külföldön
tartózkodókat, a határainkon kívül él magyar anyanyelv eket. Számukra a helyfüggetlen
tanulás, az egyéni igényekre szabott tanulási ütemterv, a tananyag moduláris felépítése, a
szakmailag megalapozott internetes mentori1 és tutori2 támogatás, a vizsgáztatás rugalmas
gyakorlata teremtheti meg egy piacképes diploma megszerzésének lehet ségeit.
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A hallgató tanulmányi munkáját információval, interaktív tanulást támogató módszerekkel motiváló és segít
személy, aki feladatát a telekommunikáció eszközeinek igénybevételével végzi.
2
A hallgatónak a tanulásban segítséget nyújtó szakoktató.
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Az 1. táblázat a gyermeknevel ket (GYES, GYED, GYET) mutatja legmagasabb iskolai
végzettségük alapján. Az adatok a szemléletesség kedvéért nemcsak létszám, hanem
százalékos formában is feltüntetésre kerültek.
Gyermeknevel k3 iskolázottsága
(f )
(%)4
43.528
15,40
fels fok
91.912
32,53
középfok
62.258
22,03
szakmunkás
74.617
26,41
8 osztály
10.260
3,63
nincs 8 osztály
282.575
100,00
Összesen:
1. táblázat: A gyermeknevel k iskolai végzettségük szerinti megoszlása 2006-ban [11]
Tanulmányok

Míg az egyik réteg – az oktatásból önhibájukon kívül kiszorulók – felzárkóztatása népszer
feladat, a b nelkövet k társadalmi integrálása már kevésbé az. Az intézményeknek mégis
egyenl esélyek szellemében kell szolgáltatniuk eltér felkészültség és mozgáster hallgatók
számára, s e kötelezettségük számos egyéni kihívásra egyéni válaszok adását kívánja meg.
Össztársadalmi szinten is vitatott témákat, fel nem tárt és fel nem vállalt területeket érint, a
börtön büntet , nevel szerepét, az esélyek egyenl tlenségét, az intézmények rentábilitását és
a tudás hozzáférhet ségét, integráló, esélyteremt szerepét.
A távoktatás vitathatatlan el nye a hagyományos levelez oktatási rendszerrel szemben, hogy
minimalizálja a kontaktórák számát, ezáltal jelent sen csökkenti a hallgatói kiadásokat.
További el nyt jelent, hogy a távoktatás alkalmazható olyan speciális területeken is, ahol a
hagyományos oktatási struktúra megvalósítása nem lehetséges. Ilyenek például a már említett
szabadságukban korlátozott emberek, vagy olyan fogyatékkal él k, akik számára az oktatási
intézmény rendszeres látogatása jelent s nehézségeket jelent.
1. Fogvatartottak oktatásban való részvétele
A büntetés-végrehajtás európai szellemiségét áthatja a fogvatartottakért érzett felel sség és a
társadalomba való visszailleszkedés megkönnyítése iránti elkötelezettség. A demokratikus
berendezkedés államok igyekeznek a börtönélet és börtönön kívüli élet eltéréseit
minimalizálni, hiszen a büntetés maga az elzárás. [5] A társadalomból való kiemeléssel,
fizikális és csak fizikális elkülönítéssel igyekeznek meggátolni, hogy az egyszer már rossz
utat választott ember vagy bárki más újabb b ncselekményt kövessen el. Mindez azt jelenti,
hogy az elzárás (fogvatartás) nem járhat együtt a szellemi elszigeteléssel, a kulturális életb l,
képzésb l való kirekesztéssel.
A büntetés-végrehajtás jelen jogszabályi háttere [1] biztosítja a fogvatartottak számára, hogy
általános iskolai, indokolt esetben pedig közép- és fels fokú képzésben részesüljenek, illetve
hogy megkezdett tanulmányaikat folytassák. [2] Vizsgakötelezettségeik teljesítése érdekében
jogszabályban meghatározott mérték tanulmányi és vizsgaszabadság illeti meg ket.
A számok mégis azt mutatják, hogy a fenti lehet ségekkel elenyész en kis számban élnek a
fogvatartottak.
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„A nem foglalkoztatott és nem is álláskeres , gyesen, gyeden, gyeten lév k száma … legmagasabb iskolai
végzettségi szintenként … .” [12]
4
[11] adatok alapján a Szerz k számítása.
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1.1. Lehetséges okok
Az eddigi kutatásokból az derül ki, hogy a fogvatartottak kevéssé nyitottak a
kezdeményez készséget, az egyéni kötelezettségvállalást, felel s döntéshozatalt igényl
képzési formákra. Önképzésben is alig 300-400 f vesz részt. 5 [3]
Magántanulóként folytatnak tanulmányokat azok, akik számára a hagyományos oktatás
megszervezése nehézségekbe ütközik, vagy akiknek részvétele ilyen képzésben
büntetésvégrehajtási szempontból nem szerencsés. Illet leg magánúton folytatandók a
fels fokú tanulmányok. A 2. táblázat a 2005/2006-os tanév adatait tartalmazza.
magántanuló
Intézet

Általános iskola
kezd

vége

Gimnázium
Érettségizett

fels fok

Összes
beiskolázott
1
tanuló
1
1
1

kezd

vége

Heves Megyei Bv. Intézet

1
1
1

1
1
1

MEGYEI INTÉZETEK
ÖSSZESEN

3

3

6
2
2
1
2

5
2
2
1
2

5
1

4
2
11
2
2
6
3

13
16

12
15

8
9

26
31

Bács-Kiskun Megyei Bv. Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet
F városi Bv. Intézet

Budapesti Fegyház és Börtön
Fiatalkorúak Region Bv. Int. Kecskemét

5

4

Kalocsai Fegyház és Börtön
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Váci Fegyház és Börtön

VÉGREHAJTÓ INTÉZETEK
ÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

5
5

4
4

1

1
2

2. táblázat: Magántanulók a 2005/2006-os tanévben a Büntetésvégrehajtás intézeteiben [4]
Jól látható, hogy a vizsgált id szakban mindössze 9 f folytatott fels fokú tanulmányokat. Ez
a szám a következ , 2006/2007-es tanévben 13 f re emelkedett. (Az el rejelzések szerint
további emelkedés várható.) A nem iskolarendszer képzések esetében 48 feln ttképzési
programra 852 f került beiskolázásra 2006-ban. (Ez a szám 2005-ben még csak 654 f volt
41 tanfolyammal számolva.) [4]
2. Informatikai képzés a rács mögött
A társadalmi b nmegel zés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljainak
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1036/2005. (IV.21.) Korm.
határozat el írja, hogy a szabadságvesztés tartama alatt informatikai szakirányú képzési
programokat (is) kell szervezni a fogvatartottak számára, ezzel is el segítve sikeres társadalmi
reintegrációjukat. A feln ttképzésen belül 2005/2006 tanévben 15 tanfolyamban 222 f
informatikai képzése kezd dött meg. A vizsgázók körülbelül 85%-a volt sikeres, ami azért
5

A 18 ezer körül állandósuló fogvatartotti létszám mellett 214 f feln tt férfi elítélt (1,88%), 37 f feln tt n i
elítélt (5,13%), 3 f fiatalkorú férfi elítélt (0,97%) és el zetes letartóztatásban lév k közül 112 férfi (3,2%) és
2 n (0,85%).
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különösen fontos, mert bár az elsajátított ismeretek hasznosításának nyomon követésére nincs
mód, az azonban tudható, hogy a képzésben résztvev k 80-90%-a nem kerül vissza a börtön
falai közé.
Intézet

Képzés

Kalocsai Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Baracskai Országos Bv. Intézet
Pálhalmai Országos Bv. Intézet
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet

számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó
betanított
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
ECDL START
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
számítógép kezel -használó6
ECDL START

Heves Megyei Bv Intézet
Borsod- Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Int.
Szabolcs Szatmár Bereg M-i Bv.
Tolna Megyei Bv. Intézet
Fiatalkorúak Reg. Bv. Int., Szirmabeseny
Heves Megyei Bv Intézet
Fejér Megyei Bv. Intézet
Veszprém Megyei Bv. Intézet
Zala Megyei Bv. Intézet

Beiskolázott
(f )
15
16
15
17
15
20

Végzett
(f )
15
15
10
17
13
17

13
17
16
10
15
14
17
12
10

10
15
15
10
7
Nincs adat
11
Nincs adat
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3. táblázat: Informatikai képzésre beiskolázott fogvatartottak a Büntetésvégrehajtás
intézményeib l 2005. szeptember 1. és 2006. augusztus 31. között7
2.1. Várakozások
A Büntetésvégrehajtás adatai azt mutatják, hogy a jöv ben a fogvatartottak iskolai
végzettségének emelkedésével kell számolni. (Már csak a gyermekvédelmi rendszer fejl dése
kapcsán is, amely a kötelez oktatásban való részvételre nagy hangsúlyt fektet.) A 4. táblázat
alapján valószín , hogy a fels fokú képzésbe és szakképzésbe is mind többen kívánnak majd
bekapcsolódni anyagi lehet ségeikt l is függ en. Az is egyértelm nek t nik, hogy olyan
speciális körülmények között, mint szabadságvesztés büntetés töltése, csak a távoktatás
(digitális és elektronikus eszközökkel támogatott oktatás) jelenthet megoldást a növekv
igények kielégítésére.
Gazdaságilag aktív népesség
iskolázottsága (2006)8
fels fok
érettségi
szakmai oklevél érettségi nélkül
nyolc évfolyam
8 évfolyamnál kevesebb
ebb l analfabéta

18,91%
33,55%
28,98%
17,66%
0,9%
nincs adat

Fogvatartottak megoszlása
iskolázottságuk alapján
2006. 03. 22
2006. 08. 07
2,10%
1,92%
10,54%
10,13%
23,64%
23,89%
48,88%
48,99%
14,84%
15,06%
1,02%
0,89%

4. táblázat: A fogvatartottak iskolai végzettség szerinti megoszlása a gazdaságilag aktív
lakosság iskolai végzettségének tükrében [4]
6

OKJ 33 4641 01
Kiemelés a Szerz kt l az [4] alapján
8
A [11] adatai alapján a Szerz k számítása.
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2.2 A távoktatási tutorálás és mentorálás speciális kihívásai
Minden speciális körülmény speciális felkészültséget igényel az oktatók és a mentorok
részér l.
A börtönlakó távtanulók esetében például biztos, hogy a fels oktatási intézménybeli
mentornak és tutornak a büntetésvégrehajtás nevel /felügyel személyzetét l át kell vennie
bizonyos motivációs, normaadó funkciókat. Óhatatlanul is pszichológussá kell válnia, hogy
hallgatója magatartására ne nyomják rá bélyegüket a fogvatartás tényéb l és körülményeib l
fakadó feszültségek.9 Hiszen, ha tanulója megszegi a börtön házirendjét, büntetése a tanulás
fontos eszközeinek (például: számítógép használat) megvonását vonja maga után. Ilyen
esetben a mentornak magának is el kell segítenie a helyes magatartást, hogy a vizsgák
letétele ne ütközzön technikai akadályokba. Kérdés, felkészült-e erre egy e-learning vagy
távoktatási mentor? Felkészült-e bárki is a fegyintézmény alkalmazottain kívül?
Magyarországon nem, hiszen a fegyintézményekbeli fels fokú oktatásnak – mint a számok is
mutatják – nincs is múltja. A kihívással csak most szembesülünk. Most találjuk szembe
magunkat azokkal a kérdésekkel, hogy ki vállaljon ilyen esetben személyes konzultációt,
egyéni vizsgafelkészítést, kontaktórát?
A helyzet kezelése pedig többletforrások bevonását kívánja meg, rugalmasságot az oktatási
intézmény és oktatói részér l.
3. Fogyatékkal él távtanulók
Fogyatékossággal él hallgató, aki a fogyatékossággal él személyek jogairól és
esélyegyenl ségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerint
érzékszervi – így különösen látás-, hallásszervi-, mozgásszervi-, értelmi képességeit jelent s
mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illet leg kommunikációjában számottev en
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben, illet leg aki a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ában és 121. §-ában megfogalmazott
beszéd, illetve más fogyatékossággal él.
A fogyatékkal él – els sorban érzékszervi deficitekkel rendelkez – hallgatók bevonása a
képzésbe kett s haszonnal jár. Egyrészt k maguk is piacképes diploma birtokosaiként
hagyják el az intézményt, másrészt diplomamunkáikkal sorstársaik életét megkönnyít
alkalmazásokat hoznak létre, illetve alapvet , az egészséges emberek számára nem
kézenfekv megoldásokat kínálnak tálcán. Mindemellett elkötelezettek és leleményesek
problémamegoldásaik során. Ezzel megkönnyítik a fogyatékosok belépését a tanulás és
tudomány világába.
Számos, a Gábor Dénes F iskolán végzett hallgató diplomamunkája – gyógypedagógiai
oktató programok (szakiskola számára), gyengénlátók számítógép használatát megkönnyít
vizuális segédprogramok, hangfelismer programok, hogy csak a legkézenfekv bbeket
említsük – nyilvánvalóvá teszi, hogy az egészségesekben is felmerül az igény a fogyatékkal
él hallgatók képzésbe történ bevonására.
9

Gondolni kell itt az önrendelkezési korlátokra, korábban megszokott kapcsolatok hiányára, a kényszer
együttélés okozta legkülönfélébb konfliktusokra stb.
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Elkerülhetetlen az oktató és mentori személyzet felkészítése e speciális esetekre, hiszen, aki
már találkozott siket-néma, vak vagy hallássérült, netán autista emberrel, tudja, milyen
könnyen zavarba ejt a másság. E zavar pedig rontja a kommunikációt, megértési esélyeket,
hiszen lekötik a figyelmet a szokatlan emberi, testi és kontextuális jegyek. A hallgató
vizsgaeredményét pedig nem lenne szabad, hogy a vizsgáztató e sajátos felkészületlensége
befolyásolja, rontsa le.
A szomorú tényekhez persze az is hozzátartozik, hogy Magyarországon alig több mint
harminc aktív jelnyelvi tolmács dolgozik, k segítik hatvanezer siket és háromszázezer10
nagyothalló11 életét. [9] A jelbeszéd oktatása is csak 1985 óta folyik intézményesített keretek
között. 2003-ban indult akkreditált képzés az ELTÉ-n a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége együttm ködésével, s azóta már a Miskolci Egyetemen is megszerezhet a
végzettség 4 féléves képzés keretében.
Szerepeljen itt egy rövid áttekintés a tolmácsképzés összetev ir l, hogy lássuk, nem
mindennapi kihívást jelent a segít k, így a tutor és mentor számára sem, ha fogyatékos
hallgató tanulmányi munkáját kívánja segíteni. A jelnyelvi tolmácsképzés több lépcs ben
történik. A hallgatók az alapvet grammatikai tárgyon túl, pszichológiai és neurológiai
kérdéseket is megtárgyalnak, etikai kihívásokat vesznek sorra és „éles” szakmai fordítói
gyakorlaton vesznek részt siket közösségben. A képzés maximális óraszáma: 350 óra, az
elmélet és a gyakorlat aránya: 40-60% (140+210 óra). [10]
Mivel a tolmács halló és siket ember között közvetít, egy siket ember képtelen hallót siketnek
közvetíteni. Tehát a hallókra vár a feladat, hogy megtanulják a jelnyelvet. Illet leg ott vannak
még a relé tolmácsok, akik siketek és közvetítenek a tolmács felé, hogy teljes mértékben
tökéletes legyen a kommunikáció. Nem mindegy azonban, hogy veleszületett vagy szerzett
siketségr l beszélünk, hiszen a két csoport esetében eltér a személyiségfejl dés és a
szocializáció. A veleszületett és kora gyermekkorban szerzett siketség megnehezíti az
információ felvételt és az ismeretszerzést. Erre a segít knek tekintettel kell lenniük. A feln tt
korban siketté vált emberek esetében pedig az okozhat nehézséget, hogy k gyakorta nem
sajátítják el a jelnyelvet. Esetükben a kommunikáció szájról-olvasás és írás-rajzolás útján
történik. Siket-vakok esetében pedig a jelnyelv alkalmazása testen történ jelöléssel valósul
meg. Gyakori, hogy a jeleket a vak ember tenyerébe rajzolják.
Felmerül a kérdés, az elektronikus eszközökkel támogatott távoktatás mely pontokon nyújt
kitörési lehet ségeket, hol fordíthatók az egyéni hátrányok általános el nyökké.
Mint ahogy bevezet nkben említettük, a tananyag moduláris felépítése, a tér- és id korlátok
átlépése, a személyre szabott tanulási ütemterv mind-mind megkönnyíti a korlátozottan
cselekv képes hallgatók tanulását/tanítását. Az informatika készségszint alkalmazása
számukra is adott, mint lehet ség, vagy mint elérhet ség. Általa kiküszöbölhet k a
fogyatékosságból és elzártságból ered hátrányok.
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2003-as adat
Siketnek tekintjük azt az embert, akinek hallásküszöb értéke mindkét fülön 80 decibel (dB) felett van,
nagyothalló, akinél ez az érték 60-80 dB közé esik. S t a nagyothallók is három csoportba sorolhatóak: enyhe,
középsúlyos, és súlyos fokban nagyothallók.
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4. Nemcsak beszélni kell róla
A GDF elindult a megoldáshoz vezet úton. Hiszen az igény nemcsak az érintett emberekben
van meg, hanem egészséges, kiegyensúlyozott, jó körülmények között él társaikban is. Ez
pedig a f iskola támogatása nélkül nem született volna meg. Ehhez kellettek konzulensek,
akik végigvezették szakdolgozóikat a diplomamunka elkészítésének útján, mindvégig
bátorítva ket. A távoktatás ebben az esetben a kulcsszó. Mivel az ország különböz pontjain
él emberek, akiknek különböz okokból – kinek a közlekedés, kinek az anyagiak, kinek
fogvatartottság okán – jelent problémát rendszeresen megjelenni az anyaintézményben, a saját
id beosztásuk szerint sajátíthatják el a tananyagot. Azt a tananyagot, amelyet a speciális
igényekhez fejlesztettek ki.
Összefoglalás
Országos Fels oktatási Információs Központ weboldalán megjelent egy tanulmány, mely a
fels oktatásba jelentkez k adatait vizsgálja a felvételi eljárásnál igényelt többletpontok
tekintetében. Ez azért érdekes, mert a fogyatékosság önmagában többletpontra jogosít a
felvételinél. A cikkb l kiderül, hogy 2007-ben a jelentkez k 1,4%-a a plusz pontok okaként a
fogyatékosságát jelölte meg. Ez a százalék önmagában elhanyagolhatónak t nne, ha nem
tudnánk, hogy az összes jelentkez 108.590 f volt. Azaz az 1,4% számokra, s t emberekre
fordítva 1541 f t jelent. [7]
A 5. táblázat foglalja össze, az utóbbi 5 évben a GDF képzésében hány f fogyatékkal él
hallgató vesz/vett részt.
2002-2007
végzett (f )
abszolvált (f )
nem végzett (f )
Képzési
táv
nappali
táv
nappali
táv
nappali
forma
3
2
5
9
1
Mozgássérült
1
2
Látássérült
5. táblázat A GDF fogyatékkal él diákjai hallgatói jogviszonyuk és státuszuk szerinti
bontásban 2002-2007-es id szakban [8]
Mondják, hogy egy fecske nem csinál nyarat. De igen. A GDF nyilvántartásában 2 hallgató
szerepel, akik kiemelten hátrányos helyzet ek, mindketten fegyintézmények lakói és
tanulmányaik jelenleg is folyamatban vannak.
Számuk, sajnos, a jöv ben valószín síthet en n . A feladat nem az elítélésük, hanem a
felkészülés arra, hogy kiszolgálásra kerüljön a börtönlakók fel l felmerül igény, ezzel is
megkönnyítve beilleszkedésüket a társadalomba. A büntetésük letöltése után teljes érték
állampolgárokként tudnak munkába állni, ha a börtönévek alatt naprakész tudást szereztek
szakmájukból, vagy éppen új szakmát tanultak. Ebben a GDF-nek partnernek kell lenni. Az
infrastrukturális háttér eddig is adott volt, s t folyamatosan b vül – 2008. január 14-én
átadták a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet, ahol 18 gépes számítógépterem
áll a tanulni vágyók rendelkezésére.
A fentiekb l is látszik, hogy komoly problémával állunk szemben, tovább kell foglalkozni a
témával.
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