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B Tamás növendék 10-es csoport
Személyi adatok:
Név: B Tamás
Szül: Sz., 1987. október 31
Iskolai végzettség 8 osztály
Ítélete:
A Sz-i Városi Bíróság 2004 január 8-án kelt, 10 Fk.1292/5 sz. alatt 1 rb jármű önkényes
elvételének btt., 1 rb. rongálás vts., 4 rb lopás vts., 1 rb. garázdaság vts., 1 rb. könnyű testi
sértés vts. miatt 1 (egy) év 6 (hat) hónap javítóintézeti nevelésre ítélte. Egyben megszünteti a
Sz-i V.B. 5. B. 1405/2002/2sz. próbára bocsátást.
Jogerős 2004. január 8.
Rablás és egyéb bűncselekmények miatt 2005 január hónapban újabb javítóintézeti nevelést
kapott, melyet egységes intézkedésbe foglaltak. Az ítélete időtartamát 2 azaz két év és 6 azaz
hat hónapban határozták meg.
Előzetes letartóztatásban: nem volt.
Folyamatban lévő ügye: befogadáskor még volt, jelenleg nincs
Előélete családi háttere:
Tamás átlagos családba született. Születésekor, már volt egy fiú testvére Csaba, aki négy
évvel idősebb Tamástól. A szülők dolgoztak, az apa víz, gáz, központi fűtés szerelőként, az
anya bolti eladóként dolgozott, illetve Tamással GYES-en volt. Tamás ebben a családban
nevelkedett. 2 és félszobás saját tulajdonú összkomfortos panellakásban laktak Az óvodát
középső csoporttal kezdte, mert a nevelési tanácsadó nem látta elég fejletnek az óvodához. Az
általános iskolát időben kezdte és igyekezett jól tanulni, ennek ellenére az első osztályt meg
kellett ismételnie. Ezek után az első öt osztályt közepes eredménnyel végezte el. Szülei közt
időközben megromlott a viszony és az édesapa elkezdett inni, majd később játékgépekre
költötte a pénzt. A munkáját elhanyagolta, ezért elbocsátották. A szülők közt egyre nagyobb
lett a feszültség, ami oda vezetett, hogy az apa a feszültségét a nagyobbik fiú verésével
vezette le. Csaba elkezdett csavarogni, kimaradt az iskolából, végül elvitték Dégre
nevelőotthonba. A Szülők időközbe, körülbelül 10 éve elváltak, de egy háztartásban
maradtak. Tamást az apai terror és a testvére ilyen irányú elvesztése, valamint a válás nagyon
megviselte, gondjaival, problémáival senki nem foglalkozott. Csaba egy év után visszakerült a
családba, de a szüleivel a viszonya nem javult. Továbbra is elszökött otthonról. Tomi a
testvérét szerette, szereti és igyekezett segíteni rajta, úgy, hogy amikor Csaba éppen
csavargott ő otthonról lopott neki pénzt, illetve a boltból lopott élelmiszert. Csaba egyre több
és súlyosabb bűncselekményeket követett el. Három éves ítélettel Aszódra került. Tamást
újabb trauma érte és ezt csak tetőzte, hogy az apa kijelentette, nem érdekli a Csaba sorsa, őt
soha többé nem engedi be a lakásba (Csaba soha nem tudott hazamenni szabadságra).Tamás
elkezdett csavarogni, több hónapra eltűnt, amikor hazament a szülei meg sem kérdezték, hogy
hol volt. Amikor otthon volt járt iskolába, de a tanulmányait elhanyagolta és emiatt, illetve a
sok hiányzás miatt a 6.-osztályt három év alatt végezte el. (Csaba ebben az időben lett az
intézetből elbocsátva 19 évesen, de nem fogadták be a szülei) Ekkor, már Tamás 15 éves volt.
Testvérével találkozgatott és Csaba segítette anyagilag. A hetedik osztályba bele sem kezdett.

A szülei rá hagyták, már nem foglalkoztak vele, és nem is kérték számon rajta, hogy miért
nem jár iskolába. Tamás eleinte otthon töltötte az időt, majd elkezdett a haverokkal eljárni
szórakozni, házibulizni, discozni. Ekkor szerezte első kábítószeres élményét, füves cigit
szívott, amit a haverok adtak neki. (előtte már kb 1 éve dohányzott). Tamás így ismerte meg a
dillert. Innentől, már tudta hogyan szerezze be a marihuannát, később már szintetikus
drogokat is vásárolt és fogyasztott. Ennek a költségét csak bűncselekmények elkövetésével
tudta fedezni, mert a bátyja drogra nem adott neki pénzt. Mobil telefonok, és
motorkerékpárokat lopott és értékesített és így szerzett kézpénzt. Ekkorra az apa olyan
mértékben keveredett adósságba, hogy a lakást el kellett adniuk és kiköltöztek K-e.
Tamást a bűncselekményei miatt Aszódra ítélték (2004). A bátyja pedig egy hónap múlva
börtönbe került.
Intézeti élete
Pszichikai állapota, pszichés jellemzői befogadáskor:
Szomatikusan jól fejlett ( 55kg 173 cm)
Csendes, halk szavú. Beszéd közben hadar, ettől sokszor érthetetlen amit mond, de ha
odafigyel beszéde tiszta.
Mentálisan alacsony intelligenciájú. Törekszik az együttműködésre, de a konfliktus
helyzeteket nehezen kezeli, ezért kerüli azokat.
Az első év
Beilleszkedés:
2004. február 8-án fogadtuk be az intézetünkbe.
Együttműködő és tisztelettudó magatartása. és teljesítménye lehetővé tette, hogy viszonylag
rövid befogadási időszak után 2004. március 17.-én kihelyezzék a 10-es csoportba.
A csoport életébe gyorsan és problémamentesen illeszkedett be. Tudta, hogy testvére is a
csoportban volt, így a beilleszkedését, már az első pillanattól segítette, hogy a hivatalos
érintkezés mellett már a kezdetekben tudott velünk (felnőttek) személyes dolgairól beszélni.
A csoport normáit elfogadta, és igyekezett azoknak eleget tenni. Társai segítették a
beilleszkedését, Tamás egyre szívesebben barátkozott. Konfliktusba nem keveredett senkivel.
A felnőttekkel szemben udvarias és tisztelettudó magatartást tanúsított.
A csoportba helyezését követően, mivel ismertük a családi hátterét, és félő volt, hogy a
testvéréhez hasonlóan Őt sem fogadják majd, azonnal felvettük a kapcsolatot a szülőkkel. Az
édesanyával beszéltünk, aki együttműködéséről biztosított bennünket. Tamás is nyugodtabb
lett, amikor megtudta, hogy beszéltünk az édesanyjával és ígéretet kaptunk, hogy fogják őt
fogadni. Ez után Tamással beszélgettünk el, hogy ha megérdemli és hazamegy, akkor az
intézeti szabályokon túl, milyen viselkedést kell otthon tanúsítania.
Iskola és munka:
Beiskoláztuk az általános iskola 7. osztályába, tanulmányait állandó felügyelet, korrepetálás
mellett képességeinek megfelelően, 3-as, 4-es eredménnyel végezte, évvégére 4,4-es átlaggal
befejezte a 7. osztályt. Tanulmányait folytatta és teljesítménye is javult. Az általános iskola
8.-osztályát, már korrepetálás nélkül, önálló felkészülés mellett végezte el. Már félévkor
kitűnő tanuló volt és ezt évvégéig meg tudta tartani. Példás tanulmányi munkájáért igazgatói
dicséretet és könyvjutalmat is kapott.

A délelőtti munkafoglalkoztatását az intézet ipari részlegén, lakatos műhelyben oldottuk meg.
Később lehetőség adódott arra, hogy áthelyezzük a képzőművészeti terápiás csoportba. Itt
nagyon szívesen és aktívan dolgozott, alkotott. Több alkotását kiállították. Munkáira nagyon
büszke. Itt fedezte fel kézügyessége adta képességeit. Örömét lelte a képzőművészeti
munkában.

A második év
Szakképzés:
Tamás új ítéletet kapott, ezért elhatározta, hogy a nyolcadik osztály elvégzése után asztalos
szakmát tanul. 2005 februárjában el is kezdte a szakmát. A szakképzést nagy lelkesedéssel és
stabil kitűnő eredménnyel végezte. Tanulmányi átlaga mindig 4,8 fölött volt. Munkahelyén
feladatait képességei legjavát adva végezte el.
2005 májusában elkövette első fegyelemsértését. Május 30.-án a munkahelyéről hígítót
csempészett fel a csoportba. Aznap este a hígítót átadta V Zoltán csoporttársának, akiről tudta,
hogy szipus előéletű. Zoltán javaslatára Tamás is rá állt, hogy közösen beszipuzzanak. Az esti
csoport átadás után elvonultak és kiöntötték zacskóba a hígítót. Az éjszakás felügyelő
észrevette, hogy a két gyerek elvonult és a hígító szag is azonnal feltűnt neki ezért utánuk
ment és a szipuzást a kezdeti stádiumban megakadályozta. Másnap fegyelmi kivizsgáláson
elmondta, hogy ő hozta a hígítót, mert a Zoli megkérte. Tisztában volt vele, hogy tette
fegyelemsértés. De a kábítószeres előélete miatt a szabadsága alatt ( április 15-20) ismét
kábítószert fogyasztott és az elmúlt egy hónap alatt nagyon sokszor eszébe jutott, hogy
valahogyan pótolni kellene, hogy csökkenjen a hiányérzete. Ezért nagyon könnyen és
gondolkodás nélkül elfogadta Zoltán javaslatát. Előzőleg soha nem szipuzott, de nagyon sok
fajta drogot kipróbált már, a legerősebb az LSD-s bélyeg volt.
Tettéért, tekintettel a szakképzésére, mivel azt tartottuk szemelőt, hogy Tamás minél
magasabb iskolai végzettséggel hagyja el az intézetet, csak egy hétre helyeztük a Zárt
csoportba, így lehetőséget adtunk, hogy ne essen ki a gyakorlati képzésből. Ez idő alatt is
folytatta tanulmányait, csak a gyakorlati képzésben nem vett részt.
2005 május 07.-én visszakerült csoportjába. Fegyelemsértése, és büntetése után ismét az
asztalos műhelyben dolgozott. A csoporton belül plusz feladatokkal és a kedvezményei
megvonásával büntettük. Igyekeztünk jobban figyelni viselkedésére, és a szabadidejét
igyekeztünk minél hasznosabban kitölteni.
A Zárt csoportból kikerülve ismét jó teljesítményt nyújtott. Belátta tettének súlyosságát és
elfogadta a kiszabott büntetést. 2005. 08.02.-tól 08.22.-ig szabadságon volt. A szabadság ideje
alatt szüleivel volt, velük nyaralt, de sok időt töltött a régi haverokkal is. A szabadságról
pontos időben visszatért.
2005 októberében ismét fegyelemsértést követett el. Több társával csattanó maszlag magot
evett. Tamás a munkába menet előtt több magot megevett és a munkahelyén rosszul lett.
Orvosi felügyelet mellett méregtelenítették a szervezetét és estére jobban lett. Másnapra a
kábultsági, mérgezési tünetek megszűntek. Tamás elmondta, hogy tudta, hogy a maszlag
kábító hatású, de azt nem, hogy a mérgezés akár az életébe is kerülhetett volna. Azt hitte,
hogy kicsit feldobottabb, vidámabb lesz és nem lesz semmi baja.
A büntetés kiszabásánál ismét tekintettel voltunk a szakképzésére és nem helyeztük zárt
csoportba, így ismét járt dolgozni és iskolába is. Az akkori állapota nem is tette lehetővé,
hogy behelyezzük a Zárt részlegre, hiszen állandó felügyeletet igényelt és folyamatosan
mozgatni, fizikailag terhelni kellett, hogy a méreg hatása ne tudjon tragédiát okozni (bealvás).

Természetesen a kedvezményeit megvontuk, ismét intenzíven foglalkoztattuk, feladatokkal
láttuk el.
Néhány nap múlva Tamás a munkahelyén élfólia illesztés közben balesetet okozott. Nehezen
tudott a munkájára koncentrálni és társai is piszkálták a maszlagmag miatt. Mindez oda
vezetett, hogy figyelmetlensége következtében megégette a társa kezét. Szerencsére a sérülés
csak felületi volt és 3 napon belül gyógyuló sérülést okozott. Az előző fegyelem sértései és a
baleset miatt eltanácsolták a szakképzésből. Tamás szeretett volna visszakerülni, de ezt már
nem engedélyezték. Már nem lehetett felvállalni, hogy a veszélyes gépek mellett dolgozzon.
Az események hatására visszahúzódó csendes lett. Nehezen tudta feldolgozni a történteket,
bár belátta, hogy minden magának köszönhet. Ismét a művészetterápiás csoportba került. Ez a
foglalkoztatási forma sokat segített abban, hogy feldolgozza a történteket és az ott
dolgozóktól is nagyon sok odafigyelést és segítséget kapott. Később elmondta, hogy nagyon
bántja, hogy elkövette a fegyelemsértéseket és még az anyukájának sem merte elmondani,
hogy nem tanulhat szakmát. Csak lassan tudott vissza zökkenni a régi kerékvágásba, de
teljesítménye egyre jobb lett. A javuló teljesítménye és igyekezete miatt 2005. 12.22.-tól
2006.01.02.-ig szabadságot kapott, amiről pontos időben visszatért.
Az utolsó másfél hónap:
Tamást egyre jobban nyomasztja, hogy mi vár rá a továbbiakban. Eredetileg a szakma
elvégzése után lett volna elbocsátva, így a bizonytalanság érzése keríti hatalmába. Elmondtuk
neki, hogy ha szeretne tisztességesen élni, akkor vagy iskolába kell járnia, vagy dolgoznia
kell. Tamás mindezekkel tisztában volt de nem tudta mit kezdjen, hogyan kezdje szervezni az
életét. Javasoltuk neki, hogy kérjen segítséget édesanyjától, kérje meg, hogy nézzen körül a
lakhelyén és a környéken, hol van munkalehetőség, esetleg milyen iskolai képzésben vehetne
részt Tomi. Tamás rengeteget telefonált haza és hamarosan örömmel közölte, hogy van iskola
is és amint leszámol munkahely is lesz. Minderről az édesanya is beszámolt. Januárban nem
kerül bírói meghallgatásra, mert akkor nem láttuk indokoltnak. Februárban viszont elbocsátási
javaslattal álltunk elő.
Kapcsolattartás:
Az édesanyjával folyamatosan tartotta a kapcsolatot, általában telefonon, ritkábban levélben.
Az édesanya két alkalommal látogatta meg.
Az itt léte alatt kiderítette, hogy testvére melyik börtönben van és vele november óta, levélben
tartja a kapcsolatot. Az édesapjával nincs kapcsolata.
Szabadidő:
Kedvence a számítógép, de nem csak játszik rajta. Megtanulta a programok kezelését
telepítését. Nagyon jól eligazodik a számítógépes feladatokban. Ismeri a szövegszerkesztő és
egyéb programok használatát. Ma már sem a számítógép szerelése, sem egy
operációsrendszer telepítése nem gond számára.
E mellett szívesen csocsózik, focizik, röp és kosárlabdázik. Az adott lehetőségeket kihasználja
képes hasznosan beosztani az idejét. A csoport akváriumát ő tartja rendben. Szívesen
gondozza a halakat.
Tamás csoporton belüli helyzete:
A csoportban mindig vezető szerepet töltött be, amit jó tanulmányi munkájával és a társaival
szembeni segítőkézségével ért el. Még fegyelemsértései után sem került peremhelyzetre. A

csoport összetétele többször változott, ezek megviselték, de hamarosan új barátokra tett szert.
Minden személyi változás megviseli, nem szeret megválni azoktól akiket megkedvelt.

Igazolt távollét: /szabadság, eltávozás /
2004.04.11.-től 04.15.-ig
2004. 06.05.-től 06.10.-ig
2004. 07.28.-tól 08.29.-ig
2004.10.29.-től 11.03.-ig
2004. 12.22.-től 2006.01.03.-ig
2005. 02.10.-tól 02.05.-ig
2005. 04.15.-tól 04.20.-ig
2005. 08.02.-tól 08.22.-ig
2005. 12.22.-tól 2006.01.02.-ig
Igazolatlan távollét: nem volt
Jutalmak:
Szakoktatói dicséret: 18 alkalommal
Szaktanári dicséret: 25 alkalommal
Igazgató helyettesi dicséret: 2 alkalommal
Igazgatói dicséret: 2 alkalommal
Büntetések:
2005 május 31-től május 07.-ig Zárt csoport
2005 május 31 és augusztus 02 között szabadság, eltávozás megvonás
2005 október 05 és december 22 között szabadság, eltávozás megvonás
Felmerülő kérdések:
·
·
·
·
·
·
·

Megfelelően figyeltünk e Tamásra?
Tettünk e valamit Tamás érdekében?
Megelőzhetőek lettek volna a fegyelemsértések?
Megfelelően büntettük e?
Valóban segít e az édesanya?
Tanult e az itteni hibáiból, képes e belátni, hogy minden tettének következménye van?
Milyen hatással lesz rá a testvére Csaba?

Tamás tervei:
·
·
·
·
·

Dolgozni szeretne ( IBM)
Munka mellett vendéglátósnak szeretne tanulni
Lakás
Szerelem, család
Édesanyját szeretné támogatni

Tamás félelmei:
·
·
·
·

Otthon, hogyan fog az apjával kijönni?
Lesz e családja?
Sikerül e tisztességes munkából megélnie?
Kell ő még valakinek?

Kiegészítések:
Tamás az intézetben a gyerekek között népszerű volt. Szinte mindenki ismerte.
Nehéz őt nem szeretni. Nagyon hálás egy jó szóért egy kis segítségért. Nagyon segítőkész.
Jutalom eltávozásairól pontos időben tért vissza.
Testvére 2007 közepén szabadul a börtönből.
Tamás 2006. október 31.-én 19 éves
2006 március 01.-én elbocsátottuk

