
BErUcnttNtszrÉzuutrrt

Dzu PINrÉn SÀNpon
m n szter

BMl692s-4t2020.
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Westzaan

Tisztelt Elnök Asszony!

Köszönettel fogadtam levelét, amelyben a brirtönokben nyrijtott oktatós fontossógót

hangsÍlyozza ezekben a nehéz idókben. Biaosíthatom, hogy a magyarorszdgí biintetés-

végrehajtósi intézményekben az oktatósi tevékenység a jàrvény idején is folyamatos.

Hazànkban a fogvatartouak oktatósa döntó többségben digitólis Íton, a zfukétkbantörténik. A
bi.intetés-végrehajtósi intézetekben kialakított zàrt lancri televíziós rendszer alkalmazàséwal az

óllami csatorna àltal sugàrzott oktatàsi mtisorok, valamint a ktilönbözó edukóciós anyagok

jótszhatóak le.

A j6r'l6r,yiigyi veszélyhelyzet kihir,Jetését követóerr a biintetésvégrehajtósi intézetekben

kijelölésre kertiltek az oktatós fenntartósóért felelós személyek, akik részere a tantrírgyi

tematikiíkat, illetve a feldoigozandó tananyagokat érintó informóciókat elérhetóvé tették a

kepzö intézmények.

Az oktatósi intézmények e-mailben, az oktatósi felelósökön keresztiil ktildik meg a

fogvatartottak részére az önellenórzés, önértékelés formójóban megoldhato tesztalapí

feladatokat. A megkrildött tananyagokat, tételsorokat, feladatlap okat az oktatósi felelósök

6tadj6k a fogvatartottak részére, majd a kitoltcitt dokumentumokat (pl.: beadandó dolgozatok,
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prezentéLciok, tesztlapok stb.) e-mailben tovóbbítjók az illetékes pedagógusok részére, ezíltal

biztosítva a fogvatartottak oldatósàt és a tanulàsi folyamat nyomon követését.

A biintetés-végrehajtósi intézetekben folyatott oktatàs fontos feladat a jarvínyngyi helyzet

idején is, és mindent megtesztink annak érdekében, hogy zavartalanul folytatódjon tovóbb.

TisAelt Elnök Asszony, tovóbbi munkójukhoz sok sikert kívónok.

Budapest, 2020. óprilis,, J-) ."

Udvözlettel:
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MnqrsrRv op INreRroR

nn. SANooRPTNTER
minister

COURTESY TRANSLATION

Ms. Annet Baker
President
European Prison Education Association

'Westzaan

Ref.no. : B]N.[.I 6925 -412020

Budapest,2T Apil2020

Dear Mr. Brendan,

I received your letter with pleasure in which you have emphasised the importance of the

education in prisons in this difficult period of the coronavirus emergency. I can assure you

that the educational activity in the penitentiary institutions in Hungary is continuous even

during the pandemic.

In our country, detainees are mostly educated digitally in their own cell. Educational

programs broadcasted by the state channel, as well as various educational materials can be

played using the closed-circuit television systern set up in the penitentiary institutions.

Following the announcement of the epidemiological state of emergency, persons responsible

for education were assigned in the penitentiary institutions to whom the subject topics and the
information on the curriculum to be processed have been made available by the kaining
institutions.

The educational institutions send the tasks - that can be solved generally in the form of
self-control, self-assessment - for the detainees via e-mail trough the persons responsible for
education. The worksheets are handed over to the detainees by the responsible persons, after
that, they forward those fulfilled documents (dissertations to be submitted, presentations, test

sheets etc.) to the competent teachers, thus ensuring the education of the detainees and the

monitoring of the educational process.

H-1051 Budapest JózsefAttila u. 2-4. Telephone: +36 1 441 1717 Fax: +36 1 441 1720



Mrxnrnv op lurrg.ron

DR. SANDORPINTER
ministeÍ

COURTE§Y TRANSLATION

Education in prisons is also an important task in times of an epidemiological situation, and we

will do our best to keep ít running smoothly.

I wish rorl.ev,eqy sucffi.§i&à4]ur-fiufhenxso**,k"aG.Erqi&nt - ,*" -*

Sincerely yolrrsr

Dr. Sóndor Pintér
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