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KIK KERÜLNEK A JAVÍTÓINTÉZETBE? 

 



   

 

  12-21 ÉVES BŰNELKÖVETŐ FIATALOK: 

 

•         viselkedészavarral, 

•         teljesítményzavarral, 

•         iskolázottsági és művelődésbeli elmaradással, 

•         képesség- vagy részképesség zavarokkal, a tanulási      

  zavarral, 

•         deviáns, antiszociális viselkedéssel, 

•         szenvedélybetegség, függőség problémával, 

•         figyelemzavarral… 
 

 

 



                         

                       

        NÖVENDÉKEINK SZÜKSÉGLETE 

 

 

 

A fejlesztést igénylő fiatalok szocializációs 

hiányai, zavarai, a család és az iskola, 

valamint a tágabb társadalmi környezet 

mulasztásaiból, káros hatásaiból és alkati 

adottságaiból következik. 



A munkához való viszonyt, a szakmai 

képzést befolyásoló tényezők 1. 

• személyiségállapot 

• iskolai végzettség 

• motiváltság 

• az intézkedés alatti tartózkodási hely 

• intézetben töltött idő 

• adottságok 

• egészségügyi alkalmasság  



Tanulóink túlkorossága 

 

 

átlagosan 3-4 év, 

 

 

de sem az életkor, sem az iskolai végzettség 

 nem tükrözik a jellemzően sok szélsőséget. 

 





                              Bekerüléskor 

 

15 évvel ezelőtt Aszódon 

 

 

  

215 főből  

 az általános iskola 8. osztályt 67+ kisegítő 8. 

 osztályt 7fő = 74 fő végezte el.                                   34% 

 

 MA 

104 főből  

az általános iskola 8. osztályát 12 fő 

végezte el.            ~12% 

 



       Jogerős intézkedések, Aszódi Javítóintézet iskolai  

  végzettség bekerüléskor 104 fő 
  

2015. 



Előzetes fogvatartás, Debreceni Javítóintézet 

iskolai végzettség bekerüléskor 118 fő 

 

 

2015. 



Jogerős intézkedések, Debreceni Javítóintézet 

iskolai végzettség bekerüléskor 67 fő 

 

 

2015. 



Előzetes fogvatartás, Budapesti Javítóintézet 

iskolai végzettség bekerüléskor 83 fő 

 

 

2015. 



Motiváltság 

 

A növendékek nagy részének nincs feladattudata,  

 

a munkához való hozzáállásuk nem jó,  

 

nem kitartóak a munkavégzésben,  

 

munka nélkül szeretnének sok pénzt keresni. 

 

Beilleszkedési, magatartási nehézségek megjelenése: 

        externalizáló tünetek   36 % 

        internalizáló tünetek    39 %  

 

 



Bekerülés előtt előzetesben töltött idő 

2012-2015. 

Aszód 



Előzetes letartóztatás helye 

2012-2015. 

Aszód 



Az Aszódi Javítóintézetben eltöltött idő 

2012-2015. 



Az Aszódról elbocsátott növendékek életkora 

2012-2015. 



Egészségügyi alkalmasság 

 

    A leggyakoribb problémák: 

 

   látás 

   hallás 

   gerinc 

   /fog/ 

   tériszony 

   mentális 

 

 

 

 



MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató 

Intézet kutatási eredményei 
Budapest 

- Az érdeklődési körüknek megfelelő szakmát végzettek 

körében alacsonyabb (23%) a munkanélküliség, mint 

azok között, akik nem szívesen foglalkoznának a jövőben 

a megelőző évben szerzett szakmájukkal 28%). 

- Az érettségi megszerzése is csökkenti a 

munkanélküliség esélyét: az érettségizettek 18%-a 

számolt be munkanélküliségről. 

- A jó szakiskolai tanulmányi eredmények is mérséklik a 

munkanélküliségi kockázatot: a munkanélküliségről 

beszámolók átlagos eredménye 3,52 volt, míg a többieké 

3,67. 

 



• A munkanélküliségi kockázat esetében jelentős a 

családi háttér hatása: az alacsony végzettségű és a 

munkanélküli apák gyermekei gyakrabban válnak 

munkanélkülivé. 

 

• A munkanélküli apák státusza gyakran gyermekük 

munkanélküliségében is visszaköszön. 

   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

    Pályaválasztáskor, képzés-választáskor, érdemes a            

 hiányszakmák valamelyikére koncentrálni. 

 

Hogyan érvényesíthetők ezen szempontok 

neveltjeink esetében? 

 



Hiányszakmák: 

• ács,  

• asztalos, 

• hegesztő 

• kőműves  

• hidegburkoló 

• szociális gondozó 

• cukrász  

• pék 

• kertész 

• gazda 

 



Üvegház, Aszód 



Asztalos műhely Aszód 



Hegesztők Aszódon 



A munkához való viszonyt, a szakmai 

képzést befolyásoló tényezők 2. 

 

 

• Munka és képzési lehetőségek a lakóhelyen 

 

• családi minta a munkavégzésben 

 

• sikerélmény hiánya 

 

• előítéletek 

 



Felmérés 
a befolyásoló tényezők 2-höz 

74 fő 

• Életkor. 

• Család tagjainak száma (egy háztartásban). 

• Rendszeresen munkát végzők száma a családban. 

• Te dolgoztál-e már? Mit? 

• Milyen munkát, szakmát végeznél a legszívesebben? 

• Milyen munkalehetőség van lakóhelyeden? 



A családtagok száma és a rendszeres 

munkát végzők  



Javítóintézeti neveltek munkavégzése 



A növendékek folyamatos 

munkavégzésének időtartama, 

munkanemek 

• a leghosszabb munkaviszony 8 hónap, 

    a legrövidebb 0-2 nap    

 

 

almaszedés, közmunka, fakitermelés, kertgondozás,  

erdőn,kőműves segédmunkás, lomtalanítás,szüret,favágás  

kubik földmunka, segédmunkás, alkalmi munkavégzés… 

 



Milyen szakmában dolgoznál a 

legszívesebben? 

 festő, mázoló, szakács, asztalos,fakitermelő,hentes, 

mozdonyvezető, hegesztő, géplakatos,kőműves, 

 autószerelő, állatgondozó,bolti eladó,sofőr, cukrász,  

 szakács, kőműves, burkoló,CNC gépkezelő, 

 



Milyen munkalehetőség van lakóhelyeden? 

 

• közmunka;  

• feldolgozóipar; 

• építőipar, 

• erdő, fakitermelés 

• kőműves, mezőgazdasági munkák, állattenyésztés;  

• hegesztő, asztalos, ács, szakácskodás, eladó… 

 

• semmi, nincs, nem tud róla semmit… 

 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 

Köszönöm a javítóintézetek 

munkatársainak a téma feldolgozásához 

nyújtott segítségét! 
 

Puskás Péter 


