
JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT 2016. április 6. 

A fiatalkorúak büntetőjogi, igazságszolgáltatási rendszerében és a javítóintézeti pedagógiában  

Magyarországon a Budapesti Javítóintézet speciális helyzetű, tiszta profilú intézet előzetes 

fogva tartásba helyezett 12-21 éves korú fiúk számára.  

A Budapesti Javítóintézet az 1995. évi tvr. 13. § alapján létrejött jogszabály módosítás 

következtében kezdhette meg működését. 1996. május 1-jétől Magyarországon és Európában 

is elsőként fogadott be bűnelkövető előzetes letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiúkat. 

Az intézet létrehozása, működtetése reprezentálja a büntetőjogi reformmozgalom - működő 

igazságszolgáltatás, szociálpolitikai paradigmaváltás és mindezek fejlődésének hatásait a 

fiatalkori bűnelkövetés és bűnelkövetők kezelését illetően. 

Ezen túlmenően azt az egységes szakmai gondolkodást, amely a javítóintézetek akkori 

igazgatóinak humánus, gyermekcentrikus pedagógusi tapasztalataiból, elméleti tudásából 

összegeződött, Ferenczi György vezetésével és munkásságával indult reformútjára immár két 

évtizeddel ezelőtt. 

A hazai jogalkotók a magyar gyermek- és ifjúságvédelem a javítóintézeti szakemberek 

együttes összefogásának eredménye, hogy az előzetes letartóztatás intézményrendszere a 

javítóintézeti végrehajthatósággal bővülhetett. 

Az elmúlt húsz év gyakorlata az előzetes letartóztatás javítóintézeti keretek között történő 

megvalósítása ma újabb reformgondolatokat vet fel. A XXI. század társadalmi kihívásai, a 

gyermekszegénység, a munkanélküliség, értékválság, identitásválság begyűrűznek intézetünk 

falai közé is és más, új pedagógiai módszereket kívánnak. Úgy gondoljuk, megújulás 

szükséges, új fajta cselekvő szemléletbeli fejlődés, ami módszereink szakmai, ideológiai 

szemléletünk fejlődésében, változásában is gyökerezik. 

Szakmai fórumokon való közös gondolkodás keretében keressük a válaszokat az új 

kihívásokra, módszertani eszköztárunk frissítésére.  

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT.. 

címmel a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző  Kar Alkalmazott 

Társadalomismereti tanszékével közösen szakmai műhelysorozatot  indítottunk. 

Ennek keretében, első alkalommal, DIAGNÓZIS címmel szakmai konferenciát rendeztünk 

2016. április 6-án, intézményünkben, ahol a javítóintézetbe bekerülő fiatalok teljes körű 

aktuális állapotáról, az őket körülvevő szűkebb és tágabb szociális közeg, a szomatikus és 



mentális állapot, a serdülőkor és kriminalitás összefüggései, a munkaerő piaci érvényesülés 

lehetőségeiről vázoltak fel előadóink hiteles képet. 

A konferencián részt vettek a fenntartó és társintézmények munkatársain kívül a 

gyermekvédelem, ügyészségek, bíróságok képviselői, a felsőoktatási intézmények oktatói 

valamint a büntetés-végrehajtás és rendőrség szakemberei.  

110 fő fogadta el meghívásunkat, továbbá intézetünkből 40 fő pedagógus csatlakozott a 

„közös gondolkodás” első programjához. 

A konferenciát Juhász Péter igazgató nyitotta meg, majd Nyitrai Imre helyettes 

államtitkár is köszöntötte a rendezvény résztvevőit. 

Kiemelt vendégeink voltak:  

Nyitrai Imre EMMI Szociális és Társadalmi Felz. Felelős Államtitkárság  

Szarka Attila Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Mátrai Márta Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

Dr. Vaskúti András Kúria 

Dr. Bory Noémi Legfőbb Ügyészség 

Társintézmények vezetői: Szim András, Nagy Kálmán, Kádas István, Szegedi János, Puskás 

Péter. 

Előadóink voltak: 

Dr. Laki Ildikó Ph.D, főiskolai docens, egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetem és 

a Zsigmond Király Főiskola oktatója, munkatársa. Kutatási területe a fogyatékossággal élő 

emberek, különös tekintettel a fiatalok és fiatal felnőttek csoportja, illetve azok 

életminőségének változásai a 21. században. 

Előadásának címe: A 21. század társadalmi kérdései és kihívásai 

Dr. Laki Ildikó Ph.D - a konferencia nyitóelőadásaként - társadalmi helyzetelemzésében a 

legfontosabb problémaként jelöli meg a  pénz és az individualizmus hatalmát, a gazdaság 

vezető pozícióját a politikával szemben. A piac fontosabb, mint az ember. Az ember értéke 

annyi, mint amit meg tudsz venni. A megoldásra váró legfontosabb feladat az egészséges 

társadalom megteremtése. A társadalmi kapcsolatok újraértelmezésének kérdései, a 



sérülékeny csoportok társadalmi integrációjának megvalósítása, a fiatalok és idősek 

társadalmi szerepének újraértelmezése.  

 

dr. Hatvani Erzsébet, pedagógus, jogász, családterapeuta, mediátor, az EMMI Rákospalotai 

Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon általános igazgató-helyettese. 25 év szakmai 

tapasztalattal rendelkezik a gyermekvédelemben és az igazságszolgáltatás területén. Jelenlegi 

feladatai még: oktatás az ELTE ÁJK Kriminológus MA képzésében, a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Mediátor képzésében. 

Elnökségi tag az Országos Mediációs Egyesületben, a MKT Helyreállító Szekció vezetője. 

Előadásának címe: Áldozat vagy/és elkövető – Áldozattá válás, prostitúció a javítóintézeti 

neveltek életútjában 

Dr. Hatvani Erzsébet előadásában kitért a prostitúció jogszabályi, fogalmi értelmezésére, a 

büntetőjog- gyakorlat kérdéseire. Az EMMI Rákospalotai Javítóintézetébe befogadott 

lányokat érintően szemléltette a probléma időszerűségét a növendékek társadalmi 

reintegrációját nehezítő tényezőket.  

 

Dr. Kökönyei Gyöngyi Ph.D, egyetemi adjunktus, ELTE Pszichológiai Intézet, Klinikai 

Pszichológia és Addiktológia Tanszék tudományos munkatársa, 2002-től az ELTE 

Pszichológiai Intézetében oktat és kutat, emellett jelenleg tagja a Magyar Tudományos 

Akadémia – Semmelweis Egyetem Nemzeti Agykutatási Program B alprogram, Genetikai 

Képalkotó Migrén Kutatócsoportnak is. Kutatási területei: érzelemszabályozás, krónikus 

fájdalom, viselkedési addikciók, pszichopátiás vonások. 

Előadásának címe:A serdülőkori szerhasználat hatásai az agyi fejlődésre 

Dr. Kökönyei Gyöngyi Ph.D előadásában a serdülőkorban fogyasztott  pszichoaktív szerek 

idegrendszerre gyakorolt hatása kapcsán, kutatási területének eredményeit bemutatva, az 

érzelmi reakciók idegrendszeri leképződésének területeit szemléltette a különböző 

helyzetekben megnyilvánuló reakciók tükrében. 

 

dr. Patkó Kornélia gyermekgyógyász, 1986-ban az EMMI Debreceni Javítóintézet jogelőd 

intézményében, a Leánynevelő Intézetben kezdte meg orvosi tevékenységét. A magyar 

gyermekvédelemben eltöltött három évtized tapasztalatait, szakmai törekvéseit számos 

publikációban fogalmazta meg. Az utóbbi időben különös figyelemmel azokra az új 

lehetőségekre, amelyek alkalmazhatóak a fiatalkorú bűnelkövetők nevelésében, 

reszocializációjában. Célja, a rá bízott gyerekek és fiatalok lehető legjobb egészségi 



állapothoz való jogának, valamint a gyógyító-nevelésben való részesüléshez való jogának 

mindenkori érvényesítése. 

Előadásának címe: Utolsó esély?! A javítóintézetbe kerülő gyermekek szomatikus státusza 

dr. Patkó Kornélia gyermekgyógyász szakorvos A Debreceni Javítóintézetbe befogadott 

fiatalkorúak szomatikus és egészségügyi státuszát elemezte. Kiemelte, hogy az életkori 

átlaghoz képest a szomatikus állapotuk lényegesen rosszabb ezeknek a fiataloknak. A 

bekerülésüket megelőzően egészségügyi állapotuk elhanyagolt volt, sok esetben nem kaptak 

orvosi ellátást. Több krónikus betegség diagnosztizálására csak az intézeti keretek között volt 

lehetőség: diabetes, magas vérnyomás, szív rendellenességek, ami valójában az utolsó esélyt 

jelentette számukra. A doktornő felhívta a figyelmet az általános elhanyagoltságból adódó 

betegségek magas számára: fogszuvasodás, bőrbetegségek jelenlétére is. 

 

Juhász Péter szociális munkás,kisebbségpolitikus, gyermekvédelmi szakértő. Közel harminc 

éve tevékenykedik a gyermekvédelem területén. Alapvégzettségein túl, addiktológiai, 

családvédelmi és gyermekjogi szakképesítéseket szerzett, 2015 óta mesterpedagógus. 

Korábban volt nevelő, szakmai vezető, jelenleg a Budapesti Javítóintézet igazgatója. 

Rendszeresen tanít közép és felsőoktatásban, előadóként a gyermekvédelem, fiatalkori 

bűnelkövetés, szocializáció, devianciák és társadalmi kisebbségek témában kap felkéréseket. 

 

Mészárosné Nagy Angéla a Budapesti Javítóintézet nevelési szakmai vezetője, 

gyógypedagógus, közoktatási vezető, pedagógia szakos tanár, 2015 óta mesterpedagógus. 

Közel 20 éve a Budapesti Javítóintézet szakmai közösségének tagja. Fő pedagógiai 

tevékenységei közé tartoznak az egyéni és csoportfejlesztések, pszichodiagnosztika, terápiás 

foglalkozások. 

Pados Eszter gyógypedagógus-pszichopedagógus. A Budapesti Javítóintézet oktatás 

részlegén gyógypedagógiai diagnosztikai vizsgálatokat végez, pszichopedagógiai 

csoportfoglalkozást tart, a fiatalok szociális képességeinek fejlesztésével foglalkozik, a 

mesepedagógia és a pszichodráma eszköztárával. Egyéni és kiscsoportos fejlesztő 

foglalkozásokat vezet, ahol kiemelt cél a részképességek és báziskészségek stabillá tétele, a 

tanulási motiváció kialakítása, amely mind előfeltétele a sikeres iskolai előmenetelnek.  

Előadásának címe: Töredezett iskolapad, avagy honnan kell kezdeni, újrakezdeni a tanítást 

Mészárosné Nagy Angéla és Pados Eszter közös előadása a Budapesti Javítóintézetben 

végzett vizsgálat tükrében mutatta be a fiatalok eddigi kudarcokkal terhelt iskolai 

pályafutását. iskolai előéletükre jellemző az életkorukhoz viszonyítottan alacsony iskolai 



végzettség, az osztályismétlések magas száma; több oktatási intézményben való tanulói 

jogviszony; magántanulói státuszok magas száma; a pszichoaktív szerek használata által 

befolyásolt iskolai magatartás illetve ismeretszerzés. Pszichés téren az alacsony önértékelés, 

kisebbrendűségi érzés jelenléte diagnosztizálható. Az iskolai kötődések meghatározóak a 

fiatalok iskolai teljesítménye tekintetében. Vizsgálati eredményeik arra a következtetésre 

utalnak, hogy a velük való bánásmód nagyobb odafigyelést, egyéni foglalkozást és folyamatos 

pozitív megerősítést tesz szükségessé.  

 

Puskás Péter mérnök, pedagógus, közoktatási vezető, az EMMI Aszódi Javítóintézet 

megbízott igazgatója. Három évtizedes tapasztalattal rendelkezik a bűnelkövető fiatalkorú 

fiúk nevelésében. Kiemelt célja az előítéletek csökkentése, iskolai, szociális, érzelmi, 

kulturális hiányok pótlása a gondozásunkra bízott fiatalok reszocializációja során.  

Előadásának címe: A javítóintézeti neveltek munkaerő-piaci életútjának nehézségei 

Puskás Péter előadásában csatlakozva az oktatási háttér elemzéséhez, felhívta a figyelmet 

arra, hogy az iskolai végzettség tendenciája negatív irányba halad, tehát az életkorhoz 

viszonyított iskolai végzettség egyre alacsonyabb. A munkaerőpiaci érvényesüléshez a családi 

minta hiányzik. Az egyszerűbb szakmák (pl.: hegesztő, kertész, festő, kőműves) 

elsajátításának feltételei az intézeti körülmények között megvalósíthatók. 

 

Dr. Rosta Andrea Ph.D, szociológus és kriminológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Szociális Tanulmányok Tanszékének tanszékvezetője. Kutatási területe a társadalmi 

devianciák, a fiatalkori bűnözés. 

Előadásának címe:„Még csodálkozhatunk is, hogy „csak” ennyien vannak” – A kriminalitás 

határa 

Rosta Andrea Ph.D. előadásában a serdülőkor életkori sajátosságait elemezte az átlagos 

fejlődésű fiatalok körében, kitért arra, hogy a javítóintézetekben nevelt fiatalok serdülőkori 

állapota megegyezik a normál körülmények között nevelkedő fiatalokéval, de az ő esetükben 

a serdülőkori kríziseket, önállósodási törekvéseket felerősítik a mikrokörnyezet károsító 

hatásai. 

Varga Viktória szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, az EMMI Debreceni 

Javítóintézet Nagykanizsai telephelyének otthonvezetője. Szakmai múltja: a nagykanizsai 

cigány kisebbségi önkormányzatnál kezdte pályáját, majd ugyanitt a közösségi ház vezetője 

lett. 2005-től a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezeténél dolgozott több mint tíz évet, 

ahol eleinte a hajléktalan ellátásban szociális munkásként, lakhatási projekt 



programvezetőjeként tevékenykedett, majd 2008-tól a Nagykanizsai Családok Átmeneti 

Otthonának Intézményvezetője lett. 

Előadásának címe: Hova jutok innen? A diszfunkcionálisan működő család, mint elsődleges 

szociális színtér 

Varga Viktória a család, mint elsődleges szocializációs színtér meghatározó tényező a fiatalok 

fejlődése szempontjából. A családban előforduló anomáliák, devianciák, abuzusok hosszabb távon 

befolyásolják és akár terelhetik deviáns irányba növendékeinket. A ma társadalmára jellemző 

családszerkezet megbomlása, átalakulása, az egyszülős családmodell általános megjelenése, a 

férfiminta hiánya identitási, azonosulási nehézségeket eredményez, a mi további károsító tényezőként 

jelenik meg a fiatalok életében. A Nagykanizsai Javítóintézetbe befogadott fiatalok családjára jellemző 

a mélyszegénység, az egyszülős családmodell, a deviáns életvitel.  

Vendégeinknek lehetőséget biztosítottunk az intézmény megtekintésére. Két turnusban vezettük végig 

az érdeklődőket a kézműves műhely, a kisállat-simogató ill. a nevelési csoportok területén.  

Az előadásokon kívül gyermekműsor színesítette a programot:  

- Orbán Béla nevelőtanár felkészítésével, négy fiatal előadásában dobszóló és ének hangzott el.  

- Fellépett az intézetben rendszeresen foglalkoztatást tartó roma autentikus zenét és táncot tanító 

család. 

- Egy fiatal saját versét szavalta el. 

- Lipka Péter terapeuta irányításával készült zenés előadás két fiatal fellépővel. 

A konferencia záró szakaszában Szarka Attila főosztályvezető-helyettes úr összegezte az elhangzott 

előadásokat, kiemelve a téma szempontjából hangsúlyos elemeket.  

2016 őszén a diagnózis során felmerülő problémákra fókuszálva újabb szakmai együttgondolkodást, 

konferenciát tervezünk. Mindezt megelőzően elképzelésünk, hogy kisebb szakmai konzultációkat 

hívunk össze a javítóintézeti nevelés területén tapasztalható problémakörök elemzésére, mint a 

krízishelyzet, megoldásának lehetőségei, a női szerep a javítóintézeti nevelőmunkában, a pszichoaktív 

befolyásoltság alatt álló fiatalokkal való bánásmód, az utógondozás lehetőségei. 

A javítóintézeti nevelés szempontjából a XXI. századi útkeresés és változások szükségessé teszik a 

szakmai tapasztalatcserét, amelynek egyik fóruma volt a Javítjuk a javíthatót konferencia, amely 

reményeink szerint segített a résztvevőknek átgondolni a jelen helyzetet, értelmezni a nehézségeket. 

Konferenciánkkal egy szakmai hagyomány megteremtését céloztuk meg. 

 

 

 


