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1. Általános rendelkezések 
 
 
Az EMMI Budapesti Javítóintézete fiatalkorú fiúk előzetes letartóztatásának végrehajtására 
fenntartott intézmény, amelynek a befogadott fiatalok őrzése, nevelése, oktatása és szakmai 
alapozó képzése, személyiségük helyes irányba történő fejlesztése a feladata.  
 
Az intézet Házirendje a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a javítóintézetek 
rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelete szabályozása alapján, az intézet 
Szervezeti és Működési Szabályzatával és Szakmai Programjával összhangban meghatározza 
az intézmény belső életének rendjét, a fiatalkorúakat megillető jogokat, valamint azok 
gyakorlásának és a kötelességek teljesítésének rendjét. 
 
A Házirend előírásainak személyi hatálya a javítóintézetünkbe előzetes letartóztatás 
végrehajtására befogadott fiatalkorúakra, valamint az intézet munkatársaira terjednek ki. 
 
A Házirend közzétételéről az igazgató gondoskodik. Ennek keretében biztosítja, hogy a 
fiatalkorúak által használt közösségi helyiségekben, lakóegységekben (nevelési csoportok 
társalgójában, „D” épület földszinti rendészeti álláshelyén, ebédlőben) egy-egy példány 
hozzáférhető, jól látható helyen legyen kifüggesztve.  
A mindennapos használat lehetőségének biztosítása érdekében, további példányokat biztosít: 

- a szakmai egységek vezetői részére 
- a nevelési csoportok vezetői részére  
- az intézet oktatási egységének nevelői szobájába kifüggesztésre, 
- az intézet rendészeti és biztonsági szolgálatának porta helyiségébe kifüggesztésre, 
- a titkárságra kifüggesztésre, 
- archiválásra az irattárba. 

 
A szakmai egységek vezetői gondoskodnak arról, hogy az irányításuk alá tartozó munkatársak 
megismerjék, betartsák és betartassák a Házirend előírásait. A Házirend tartalmának 
fiatalkorúakkal történő megismertetése elsődlegesen a befogadó csoportban történik. 
Amennyiben a fiatalkorú a befogadását követően –bűntársi viszonyára vagy életkorára 
tekintettel- egyből végleges nevelési csoportba kerül, úgy az adott csoport nevelőinek 
kötelessége három napon belül, az értelmezést is segítve ismertetni a fiatalkorúval a Házirend 
szabályait.  
Az intézetünkkel közalkalmazotti jogviszonyt létesítő munkatársaknak a Házirend 
megismerésére, a belépésüket követő három napon belül kell rendelkezésükre bocsátani a 
dokumentumot. 
 
A Házirendet a jogszabályok módosításaira, az intézeti élet aktuális változásaira tekintettel 
szükség szerint, de legalább évente felül kell vizsgálni és meg kell tenni a szükséges 
módosításokat. A Házirend módosítását kezdeményezheti az irányító és fenntartó szervünk, 
valamint az intézet nevelőtestülete is, amit az intézet igazgatójához kell előterjeszteni.  
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2. Az előzetesen letartóztatott fiatalkorúak jogai és kötelességei 
 

2.1. A fiatalkorú jogai 
 
 

Az intézetbe befogadott fiatal joga, hogy korosztályának megfelelően, szükségleteihez 
igazodó ellátásban, gondozásban, nevelésben és oktatásban részesüljön. Az intézet biztosítja 
továbbá a fiatalkorú felügyeletét, munkafoglalkoztatását, az ügyeivel kapcsolatos 
adminisztrációs feladatokat. Joga, hogy személyi méltósága tiszteletben tartása és életkori 
szükségletei figyelembevételével bánjanak vele. A törvényben meghatározott korlátozások 
kivételével az intézet gondoskodik jogai megkülönböztetés nélküli biztosításáról, védelméről. 
 
Ennek keretében joga, hogy 
 

- Életkori szükségleteihez igazodó ellátásban, megfelelő elhelyezésben, étkezésben 
részesüljön, az időjárásnak megfelelő ruházatot viselhessen, megfelelő tisztálkodási 
lehetőségeket igénybe vehessen, megfelelő gondozásban, felügyeletben részesüljön. 

- Joga, hogy intézeti oktatásához, munkafoglalkoztatásához, fejlesztéséhez a szükséges 
mértékű, biztonságos eszközökhöz, felszerelésekhez hozzájusson, a biztonságát érintő 
kérdésekre vonatkozóan kioktassák.  

- Joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet kapjon a 
fizikai és lelki erőszakkal szemben. Személyiségi jogainak védelmét a végrehajtásban 
közreműködő vagy azt segítő személyeknek, szerveknek is biztosítaniuk kell. 

- Jogosult a személyi biztonságának és a tulajdonhoz fűződő jogainak a védelmére. 
- Joga, hogy az intézet rendje szerint kapcsolatot tartson a hozzátartozóival, 

ismerőseivel. 
- Joga, hogy gyakorolja vallását, és egyéni döntésének megfelelően részt vegyen az 

intézet hitéletében. 
- Joga, hogy tanulmányait folytathassa, tanulásához, személyisége fejlődéséhez 

megfelelő segítséget kapjon szakembereinktől. 
- Joga van a sportoláshoz, a szabadidős foglalkozásokon, szakkörökön való 

részvételhez, szabad levegőn tartózkodáshoz. 
- Joga, hogy az intézet munkatársaitól segítséget, tanácsot kérjen, nehézségei 

megoldásához támogatást kapjon. 
- Joga, hogy jó magatartása és teljesítménye alapján jutalmazásban részesüljön. 
- Joga, hogy személyi méltósága tiszteletben tartása és életkori szükségletei 

figyelembevételével bánjanak vele.  
- Biztosítsák a jó hírneve, magántitka és személyes adatai védelmét. 
- Az intézetbe történő befogadásakor tájékoztatást kapjon jogairól és kötelességeiről, a 

javítóintézeti nevelés végrehajtásának rendjéről, az intézet házirendjéről. 
- A befogadását követő nyolc munkanapon belül az intézet értesítse felvételéről szüleit, 

illetve törvényes képviselőjét. 
- Közvetlen hozzátartozóival, más személyekkel a rendelkezési jogkör gyakorlójának 

utasításait figyelembe véve levelezés, csomagküldés, telefonálás, látogatás útján 
kapcsolatot tarthasson. Kapcsolattartását az intézet igazgatója engedélyezheti. Nem 
engedélyezhető a kapcsolattartás, ha azt a rendelkezési jogkör gyakorlója korlátozta.  

- Szakszerű egészségügyi ellátásban és mentálhigiénés gondozásban részesüljön. 
- Az előképzettségének megfelelően iskolai előmenetele érdekében, képzésben, 

felzárkóztató foglalkozásokon részt vegyen. 
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- A tanulmányaiban hátránnyal rendelkező, illetve lassabb ütemben haladó tanuló 
egyéni fejlesztő foglalkozásokon, valamint a nevelőotthoni foglalkozások 
korrepetálásain segítséget kapjon tanulásához, tudásszintjének fejlesztéséhez. 

- Az intézet által biztosított és szervezett szabadidős programokon, szakköri 
foglalkozásokon részt vegyen.  

- Díjazásban részesüljön az intézetben végzett munkafoglalkoztatásért, amelyet a 
személyes szükségleteire használhat fel.  

- Joga van a szűrt internet használatára. 
- A napirendben meghatározott időben – naponta összességében minimum 1 óra – 

szabad levegőn tartózkodjon. 
- Az általános illem és udvariasság keretei között véleményt nyilvánítson a személyét 

érintő minden kérdésben. Személyére vonatkozóan minden olyan kérdésben 
tájékoztatást kapjon, amelyet jogszabály nem tilt. 

- Esetleges bántalmazása, sérelme, ellátásával, nevelésével kapcsolatos panasza miatt 
joga van az intézet vezetőitől segítséget kérni.  

- Joga, hogy az intézeti életével kapcsolatban panasszal élhessen az intézet 
igazgatójánál vagy az intézet törvényességi felügyeletét ellátó Fővárosi Főügyészség 
munkatársánál. Panaszát szóban és írásban egyaránt megteheti. Írásos panaszát 
személyesen is átadhatja, illetve az intézetben jól látható helyen kihelyezett 
panaszládákba bedobva is benyújthatja.  

- Az ellene folyó büntetőeljárás kapcsán megfelelő védelemben részesüljön, beleértve a 
védőjével való korlátozás és ellenőrzés nélküli kapcsolattartást. A személyével és az 
ellene folyó eljárással kapcsolatos iratokat kézhez kapja, azokat tanulmányozhassa, 
értelmezéséhez segítséget kapjon. 

- Joga, hogy szóban és írásban, számára érthető megfogalmazással tájékoztassák a 
javítóintézeti tartózkodásával kapcsolatos legfontosabb szabályokról, lehetőségeiről, 
jogairól és kötelezettségeiről. Tájékoztatásának megtörténtét és annak 
tudomásulvételét írásban kell rögzíteni. 

 
 

2. 2.  A fiatalkorú kötelességei 
 
 
Az intézetbe befogadott fiatal kötelezettsége, hogy eredményes fejlődése és nevelkedése 
érdekében működjön együtt nevelőivel, az intézet munkatársaival, végrehajtsa azok 
utasításait, maradéktalanul teljesítse a neki kiszabott feladatokat, betartsa a reá vonatkozó 
végrehajtási és intézeti szabályokat. 
 
Ennek keretében kötelezettsége, hogy 
 

- Betartsa az előzetes letartóztatás rendjét, eleget tegyen az intézet Házirendje 
szabályainak, biztonsági és higiéniai követelményeinek.  

- Köteles az intézet munkatársainak utasításait betartani, az intézet rendje szerinti 
képzésben, munkafoglalkoztatásban, mentálhigiénés fejlesztésében, a szervezett 
programokban legjobb tudása szerint részt venni, 

- Intézeti élete alatt törekedjék tanulmányi kötelezettségének teljesítésére. Felkészülten 
és aktívan vegyen részt az oktatásban. 

- Pontosan tartsa be az intézeti napirendet, tevőlegesen vegyen részt a 
csoportfoglalkozásokon, kapcsolódjon be szakköri tevékenységbe, szabadidős 
tevékenységét hasznosan, kulturáltan, nevelője utasításának figyelembe vételével 
töltse. 
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- Köteles az intézet munkatársai iránt tiszteletet tanúsítani, velük a nevelése, gondozása, 
felügyelete kapcsán együttműködni.  

- Fiatalkorú társaival szemben viselkedjék kulturáltan, szóban és tettben egyaránt 
mellőzze a durvaságot, segítse őket feladataik teljesítésében. 

- Köteles az egészségügyi vizsgálatokon részt venni, megbetegedése esetén 
haladéktalanul szóljon a felügyeletét ellátó felnőttnek, szükség esetén orvosi 
vizsgálaton vegyen részt, maradéktalanul tartsa be a gyógykezelésére vonatkozó 
utasításokat.  

- Köteles betartani az alkohol, dohányzás, egészséget károsan befolyásoló szerek 
tiltására vonatkozó rendelkezéseket.  

- Maradéktalanul tartsa be az intézet munkavédelmi, tűzvédelmi valamint az 
egészségügyi előírások növendékekre vonatkozó szabályait. 

- Óvja, valamint önkiszolgáló tevékenység keretében tartsa tisztán és rendben 
környezetét, felszerelését, az intézeti létesítményeket, berendezéseket, ezáltal is 
törekedjék takarékosságra.  

- Köteles magát alávetni az intézetbe való befogadásakor, illetve az igazgató által előírt 
más időpontban egészségügyi és biztonsági ellenőrzéseknek. 

- Köteles az intézet igazgatója által kijelölt csoportban nevelkedni, tartózkodni. A 
kijelölt nevelési csoportját, a javítóintézetet engedély nélkül nem hagyhatja el.  

- Köteles jelenteni az intézet munkatársának, ha a Házirend szabályaival ellentétes 
jelenséget, magatartást tapasztal. 

- A javítóintézet engedély nélküli elhagyása szökésnek minősül, amely az intézetben 
lefolytatott fegyelmi eljárást és bírósági hatáskörbe tartozó büntetőjogi felelősségre 
vonást von maga után,  

- Kötelességei megszegése esetén fegyelmi felelősségre vonható, az általa szándékosan 
vagy gondatlanul okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

- Köteles közreműködni a katasztrófahelyzet elhárításához szükséges tevékenységben. 
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3. A befogadás, elhelyezés szabályai 
 

3.1. Befogadás 
 

Az intézeti élet megkezdésének első lépése a befogadási protokoll szerinti feladatok 
végrehajtása.  
 
A befogadás, majd az előzetes letartóztatás végrehajtása során az intézet munkatársait a 
fiatalkorúak személyes és különleges adatai tekintetében titoktartás kötelezi. A 
munkatársaknak mindent el kell követnie annak érdekében, hogy a fiatalkorú tudta és akarata 
nélkül, egyetlen társa se jusson személyes és különleges (pl: faji eredete, szexuális identitása, 
kóros szenvedélye, egészségi állapota, bűnügyi személyes adata, stb.) adatai birtokába. 
 
1. (a) A befogadásra előállított fiatalkorú(ak) és az átkísérést végrehajtó rendőri/büntetés-
végrehajtási szervezet munkatársai mindaddig a látogató szobában –ennek foglaltsága esetén 
a Növendékügyi Iroda előtti folyosón- várakoznak, amíg a Növendékügyi Iroda munkatársa 
az előállító szerv képviselői által bemutatott dokumentumok alapján meg nem állapítja, hogy 
a befogadásnak nincs akadálya (bírósági határozat, valamint az ügyészség/bíróság 
rendelvényének megléte, ellenőrzése, a tényleges személyazonosság megállapítása).  
 

(b) Ha a befogadásnak törvényes akadálya nincs, úgy a Növendékügyi Iroda munkatársa 
automatikusan a befogadó csoportban jelöli ki a fiatalkorú helyét.  
 

- Amennyiben a befogadó csoport aktuális létszáma ezt nem teszi lehetővé és a 
befogadó csoportból pillanatnyilag nincs lehetőség gyors kihelyezésre, úgy az 
iroda munkatársa az igazgató, annak helyettese vagy a nevelési szakmai vezető 
utasítására jelöli ki a befogadott fiatalkorú csoportját. 

 

- Bűntársak együttes érkezése esetén – amennyiben a rendelkezési jogkör gyakorlója 
az előállítottak kapcsolattartását nem engedélyezte – az iroda munkatársa az egyik 
fiatalkorú helyét a befogadó csoportban, a bűntárs(ak) helyét az igazgató, annak 
helyettese vagy a nevelési szakmai vezető utasítására végleges csoportban jelöli ki.  

 

- A befogadásra előállított fiatalkorú csoportba helyezésénél tekintettel kell lenni az 
életkorra is. A tizenhatodik életévét be nem töltött fiatalkorút, a tizenhatodik életév 
alatti fiatalkorúak elhelyezésére fenntartott két nevelési csoport egyikébe kell 
helyezni. Ettől eltérő elhelyezésre csak az igazgató rendelkezése alapján, a 
fiatalkorú érdekére tekintettel kerülhet sor. A tizenhatodik életév alatti fiatalkorúak 
csoportba helyezésénél is figyelembe kell venni az elkülönítésükre vonatkozó 
utasításokat. 

 

(c) Az intézet a befogadást megtagadja, ha az előállított fiatalkorú nem azonos a bírósági 
határozatban, értesítésben megjelölt személlyel. A befogadás megtagadásáról és annak okáról 
az előállító szervet és az előzetes letartóztatást elrendelő bíróságot haladéktalanul értesíteni 
kell. 
 
2. (a) Amennyiben a befogadásnak nincs akadálya, úgy a rendészeti szolgálat kijelölt 
munkatársa az átkísérést végző szervtől átveszi a fiatalkorút és bekíséri a befogadó szobába, 
ahol az egészségügyi részleg munkatársa a fiatalkorút megvizsgálja, kikérdezi és elvégzi a 
szükséges adminisztrációs feladatokat. A befogadó szobában csak az ápoló, a felügyeletet 
ellátó egy fő rendész, valamint a fiatalkorú tartózkodhat. A befogadás folyamatát az intézet 
vezetői, távollétükben az ügyeletes vezető bármikor ellenőrizheti. 
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(b) A befogadásra előállított fiatalkorúval kapcsolatban kiállított „átkísérési utasítást” akkor 
lehet „megjegyzés” nélkül aláírni és az átkísérést végrehajtó szervtől a fiatalkorút véglegesen 
átvenni, ha az egészségügyi vizsgálat megállapítja, hogy a fiatalkorún nincs külsérelmi nyom, 
továbbá nem élt panasszal a korábbi fogvatartási helyével, valamint az átkíséréssel 
kapcsolatban. Bűntársak együttes előállítása esetén is egyenkénti behívással kell végrehajtani 
a fiatalkorúak egészségi vizsgálatát. 
 

(c) Nem akadálya a végleges befogadásnak, ha a fiatalkorún a befogadáskor külsérelmi 
nyomot észlelnek, vagy ha a rendőrségi fogdából, büntetés-végrehajtási intézetből átkísért 
fiatalkorú azt állítja, hogy bántalmazták. Ilyenkor haladéktalanul orvosi vizsgálatot kell 
végezni, jegyzőkönyvet felvenni, melynek egy példányát az átkísérést végrehajtó szervnek, 
illetve a törvényességi felügyeletet ellátó ügyésznek meg kell küldeni.  
 
3. (a) Csak az egészségügyi vizsgálatot követően van lehetőség arra, hogy az intézet vezetője 
vagy helyettese által, a befogadás segítésére kijelölt előzetesen letartóztatott fiatalkorúak 
(„felszerelő”)  közül egy fő, részt vegyen a befogadás folyamatában. Feladata: az ápoló 
irányítása és a rendészeti munkatárs felügyelete mellett, a hajvágás, az intézeti ruházat, 
felszerelés összekészítése és kiadása, a befogadott fiatalkorú ruházatának bezsákolása, a 
befogadó helyiség rendbe tételének segítése.  
 
(b) Segítő feladatának ellátását követően, a „felszerelő” fiatalkorút haladéktalanul vissza kell 
kísértetni a csoportjába. A „felszerelő” fiatalkorú bűntársak együttes érkezése és befogadása 
esetében is csak a 3. (a) pontban részletezett időszakban és feladat ellátására tartózkodhat a 
befogadó szobában. 
 
(c) Amennyiben a fiatalkorú rendelkezik az intézeti programokhoz, foglalkozásokhoz, 
oktatáshoz megfelelő ruházattal, az intézet igazgatójának engedélyével használhatja az 
intézetben a saját ruháját. Amennyiben a fiatalkorúnak nincs megfelelő ruházata, vagy nem 
kívánja a saját ruháját használni, úgy kérelmére, az igazgató engedélyével a befogadáskor el 
kell látni intézeti ruházattal, és gondoskodni kell a leadott saját ruha tisztításáról, 
raktározásáról vagy a törvényes képviselő részére történő megküldésről. 
 
4. (a) Feladatának ellátását követően, az egészségügyi részleg munkatársa az előállított 
fiatalkorút, a befogadó helyiségben átadja a Növendékügyi Iroda munkatársának, aki a 
fiatalkorúról fényképet készít, elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat. A fiatalkorú 
számára érthető megfogalmazásban általános tájékoztatást ad az előzetes letartóztatás 
rendjéről, a fiatalkorú jogairól és kötelezettségeiről, a javítóintézet engedély nélküli 
elhagyásának következményeiről, a kapcsolattartás formáiról, a jutalmazás és fegyelmezés 
lehetőségéről, a biztonsági intézkedésekről. Ha a fiatalkorú nem tud olvasni, a tájékoztatást 
szóban kell megadni. Amennyiben a fiatalkorú nem magyar anyanyelvű, úgy a tájékoztatást 
az általa értett nyelven egyszerűen, közérthetően kell teljesíteni. A tájékoztatás megtörténtét 
és annak tudomásulvételét írásban kell rögzíteni. 
 
(b) A Növendékügyi Iroda munkatársa átvételi elismervény készítése mellett tételesen átveszi 
a fiatalkorú ruházatát, személyes dokumentumait és azokat a tárgyakat, amelyeket nem tarthat 
magánál. A fiatalkorú értéktárgyait és a nála lévő készpénzt letétbe kell helyezni.  
Az átvett tárgyakról az intézet - tételes felsorolás alapján - átvételi elismervényt készít, és a 
letéti szabályok alapján gondoskodik azok biztonságos megőrzéséről. 
 
(c) A fiatalkorúnál nem maradhat olyan tárgy, amely veszélyezteti az intézet rendjét, 
biztonságát, saját vagy mások életét, testi épségét. Ha a fiatalkorúnál fegyvernek minősülő 
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tárgy, lőszer vagy kábítószer van, azt át kell adni az intézmény székhelye szerint illetékes 
rendőri szervnek. 
 
(d) A fiatalkorú által magával hozott gyógyszereket dokumentáltan, szintén a növendékügyi 
iroda munkatársa veszi át, majd átadja azt az egészségügyi részleg szakápolójának. 
 
5. A befogadás szükséges intézkedéseinek végrehajtását követően, a rendészeti szolgálat 
munkatársa a fiatalkorút a kijelölt csoportjába kíséri, és átadja a csoport nevelőjének.  
 
6. A Növendékügyi Iroda, továbbá az egészségügyi részleg munkaidejének lejártát követő 
befogadás esetében, a befogadás törvényes és szabályszerű végrehajtásáért az ügyeletes 
vezető/rendészeti szolgálat ügyeletes vezetője felelős. A munkaidőn túli befogadás 
elősegítésére, a Rendészeti és Biztonsági Szolgálat földszinti helyiségébe, egyszerűsített 
befogadási nyomtatvány csomagot kell biztosítania a Növendékügyi Irodának. 
 
7. A befogadott fiatalkorú(ak)ról haladéktalanul jelzéssel kell élni az intézet élelmezési 
csoportja felé, és biztosítani kell, hogy a növendék a napirend szerint következő étkezésben 
már részt vehessen. Amennyiben a fiatalkorú az intézetünkbe szállítását megelőzően, az 
őrizete vagy az élethelyzete miatt már rég jutott aznap táplálékhoz és a következő étkezés 
időpontja még távol van, úgy a rendész munkatárs közreműködése mellett, még a csoportba 
helyezése előtt lehetőséget kell teremteni arra, hogy ehessen és folyadékhoz jusson.  
 

3. 2. Elhelyezés 
 
Az újonnan érkezett fiatalkorú elhelyezésére az intézet befogadó csoportot működtet, ahol a 
fiatalkorú a végleges csoportba helyezéséről szóló döntés meghozataláig - legfeljebb azonban 
30 napig - tartózkodhat.  
 
A befogadó csoportban, illetve a befogadáskor kijelölt csoportban töltött időszak biztosítja az 
intézeti életre történő felkészülést, megismerteti a növendékekkel a nevelési csoport és 
nevelőotthoni élet követendő magatartási előírásait, a kötelezettségeket valamint a napi élet 
praktikus szabályait, és itt kerül sor a személyiség jellemzőinek szakemberek általi 
felmérésére is.  
 
A fiatalkorú személyiségének, neveltségi szintjének, értelmi képességeinek, egészségi 
állapotának feltárása érdekében, az intézet szakértői csoportot működtet, melynek 
pszichológus, gyógypedagógus, orvos tagja végzi el a szükséges vizsgálatokat. 
 
A szakértői csoport a vizsgálat eredményei alapján javaslatot tesz az igazgatónak a végleges 
csoportba helyezésre és jelzi, ha a fiatalkorú személyiségzavara, egészségi állapota miatt 
sajátos nevelést, oktatást, gyógyítást igényel. A szakértői csoport kihelyezési ülésein jelen van 
a nevelési és az oktatási szakmai vezető, a befogadó csoport vezető nevelője is, akik 
észrevételeikkel segítik a szakértői csoport javaslatának előkészítését. A szakértői csoport 
szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal ülésezik. 
 
A végleges csoportba helyezésről - az intézet szakmai programjában meghatározott 
szempontok szerint az igazgató vagy távolléte esetén a helyettese dönt. Az intézet a fiatalkorú 
nevelését, gondozását, a szakmai programban meghatározott elvek szerint kialakított 
kisközösségekben, csoportokban biztosítja.  
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A növendékek részére a nevelőotthon nyújtja az elhelyezéssel összefüggő komplex 
szolgáltatások rendszerét. A nevelőotthon biztosítja az előzetes letartóztatásban lévő 
fiatalkorúak elsődleges szociális színterét, az elhelyezést és lakhatást, a napi életvitelhez 
szükséges komfort szolgáltatásokat, mindezek mellett a tanítási órákon és a 
munkafoglalkozásokon kívüli időszak tervszerű foglalkoztatásainak és művelődési, valamint 
szabadidős programjainak is színtere. 
 
A csoport számára önálló lakóegység keretében hálók, társalgó, valamint vizesblokk 
biztosított, melyek a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, 
eszközökkel vannak felszerelve.  
 
A csoportba kihelyezett növendék hálószobájának és fekvőhelyének kijelöléséről a 
csoportnevelő dönt, döntését a csoportnaplóban rögzíti, amelyet ezt követően nem lehet 
önkényesen megváltoztatni. Az esetleges nevelői döntés alapján történő változást a naplóban 
rögzíteni kell. A fiatalok aktuális háló beosztásáról a nevelő köteles jelzéssel élni a 
Növendékügyi Iroda munkatársa felé, aki az információt megjeleníti a napi 
csoportbeosztásban. 
 
A befogadó csoportból végleges csoportba kihelyezett növendékek újabb nevelési csoportba 
áthelyezését az intézet igazgatója, illetve általános helyettese rendelheti el. 
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4. Az ellátások szabályozása 
 
Az ellátás magában foglalja mindazokat a juttatásokat, szolgáltatásokat, amelyeket az előzetes 
letartóztatás kényszere mellett, az alapvető mentális, vegetatív, higiéniai és komfort 
szükségletek kielégítése érdekében a javítóintézet a hatályos jogszabályokra, a fogvatartottak 
életkori sajátosságaira, szocializáltságuk szintjére, a családjaik támogatásának minőségére 
tekintettel nyújt. Mindez kiegyensúlyozott keretet ad a gondozási, nevelési, oktatási feladatok 
végrehajtásához. 
 

4. 1. Az élelmezés és étkezés rendje 
 
Az intézet a fiatalkorú előzetes letartóztatottak számára naponta ötszöri (reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna, vacsora), az életkoruknak megfelelő étkezést nyújt. Orvosi javaslat alapján 
kímélő/speciális étrendet biztosítunk, továbbá igény esetén figyelembe vesszük a vallási 
elköteleződésből eredő, az intézmény rendjébe és egyéb erkölcsi normákba nem ütköző 
kéréseket. 
 
Valamennyi étkezés az intézet éttermében, a csoportok számára kijelölt helyen, a napirendben 
előírt időpontokban történik.  
 
Az étterembe a csoportok utasításra lépnek be, ezt követően vagy az asztalukhoz mennek 
először és megállnak a székük mögött, vagy egyből a kiadó ablakhoz sorakoznak fel.  
 
A kiadó ablakhoz egy időpontban maximum egy csoport sorakozhat föl. Az evőeszközöket a 
csoporthoz beosztott munkatárs adja át a növendékek részére, amelyet az étkezés befejezését 
követő leadáskor, darabszám szerint ellenőriz. 
 
Aki megkapta az ételt, tálcájával a kijelölt helyére megy, tálcáját leteszi az asztalra és a széke 
mögött, alapállásban megáll. 
 
A csoport a nevelő, gyermekfelügyelő vezénylésére foglal helyet, és egyszerre kezdi meg az 
étkezést.  
 
Ételt növendékek között átadni csak nevelői, gyermekfelügyelői engedéllyel lehet, kizárólag 
csoporton belül. Repeta szétosztása a nevelő, gyermekfelügyelő jóváhagyásával történhet. 
 
A székek mozgatása azt belülről megfogva és megemelve, csendesen történik. 
 
Az ebédlőben tartózkodás során kerülni kell a beszélgetést. Az étkezés ideje alatt a fiatalok 
csak engedéllyel állhatnak fel az asztaltól. 
 
A heti étlapot a fiatalkorúak számára is jól látható helyen kell kihelyezni az étteremben. 
 
Amennyiben a csoporthoz beosztott munkatárs is igénybe vette az intézet által nyújtott 
étkezés lehetőségét, úgy a csoporttal egy időben, a csoport számára kijelölt asztalok végén 
elhelyezkedve étkezik.  
A csoporthoz beosztott nevelők, gyermekfelügyelők a fiatalkorúak étkeztetése során kötelesek 
úgy helyezkedni, hogy folyamatosan felügyeletük alatt tudják tartani a növendékeket. A 
Rendészeti és Biztonsági Szolgálat egy munkatársa az étkeztetés során köteles az ebédlő 
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kijáratánál biztosítani a helyszínt. Amennyiben az étkeztetést két rendész biztosítja, úgy a 
másik rendész munkatárs állva, a gyógyszer kiosztását végző ápoló mellett látja el a feladatát.  
 
Az étteremből ételt kihozni, illetve az intézmény egyéb részlegeibe élelmiszert bevinni, ott 
étkezni tilos! Ez alól kivétel a betegszobán elhelyezett növendék számára, az egészségügyi 
személyzet vagy más kijelölt dolgozó által, az intézmény konyhájáról felvitt élelmiszer és 
annak elfogyasztása, továbbá a látogatás időtartama alatt, a látogatói szobában elfogyasztott 
étel, ahol a látogatás során hozott, fogyasztásra kész, friss étel elfogyasztható. 
 
A látogató által hozott vagy csomagban küldött, továbbá letéti pénzből vásárolt és az 
előírások szerint, a rendészet által átvett élelmiszer is az ebédlőben fogyasztható el, a 
nevelő/gyermekfelügyelő közreműködésével kiadva illetve szétosztva, a vacsora során. A 
fiatalkorúaknak hozott vagy vásárolt élelmiszert a rendészeti szolgálattól történt vacsora előtti 
átvételét követően, az ebédlő elkülönített traktusában, a csoportoknak kijelölt hűtőtérben kell 
tárolni. A lejárt szavatosságú élelmiszert haladéktalanul meg kell semmisíteni. A csoportok 
számára kijelölt hűtőgépben tárolt élelmiszerek minőségének, szavatosságának 
átvizsgálásáért, a hűtőszekrények tisztaságáért a csoporthoz beosztott munkatársak felelősek. 
 

4. 2. Ruházat és ágynemű ellátás és cseréjének rendje 
 
Az előzetesen fogvatartott fiatalkorúak számára az intézet ruházatot biztosít, amennyiben nem 
rendelkezik megfelelő saját ruházattal, illetve az intézet igazgatójától kéri az intézeti ruha 
viselésének engedélyezését. 
 
Az intézet szükség szerint a ruházati normában leírtak alapján a növendéket ellátja ruházattal, 
amiért a növendék felelősséggel tartozik. A fiatalkorú az időszakos ruhacsere alkalmával és az 
intézményből való távozásakor köteles a ruházatot az intézetnek le/visszaadni. 
 
A növendék az intézet raktárából kapja meg a ruházatát. Ezt, valamint a saját ruházatát 
szekrényében, az előírt rendben köteles tárolni. 
 
Minden növendék csak a neki kiadott ruhát viselheti, azt társának nem adhatja át, és maga 
sem kérhet kölcsön, ennek megfelelően csak a saját ruháját adhatja le ruhacsere és az 
intézményből történő távozás alkalmával.  
 
A növendék az intézeti tartózkodása alatt köteles tiszta, rendezett öltözetet viselni, az intézeti 
foglalkozásokra a megfelelő, csoportjával egységes öltözetben megjelenni. 
 
A ruházat felvételét, cseréjét megadott időpontokban a csoportnevelő, illetve 
gyermekfelügyelő koordinálja a mosodai részleggel együttműködve. Az intézet által 
biztosított, valamint a saját, de nem letétben elhelyezett ruházatról a csoportnál dolgozó 
munkatársak egyéni felszerelési lapot vezetnek. 
 
A növendék ruházatát, annak meglétét és állapotát, a nevelő és a gyermekfelügyelő 
rendszeresen, de minimum havi egy alkalommal, az egyéni felszerelési lap segítségével 
ellenőrzi.  
 
Az udvari és a műhely munkákhoz az intézet biztosítja a munkaruhát, amelyet a növendékek 
kötelesek a munkaterületeken viselni.  
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A növendék köteles a ruházatát megőrizni, az önkiszolgálás keretében azt rendben tartani, 
rendszeresen mosni, illetve a ruhacsere alakalmával leadni, esetenként a kisebb javításokat 
elvégezni, valamint a lábbelijét gondozni. Ezt a nevelő és gyermekfelügyelő rendszeresen 
ellenőrzi és értékeli. 
 
Amennyiben a növendék az intézeti ruházatában szándékosan vagy gondatlanul okoz kárt, 
illetve elveszíti, azért anyagi felelősséggel tartozik. Erről a csoportnevelő feljegyzést készít, 
melyet átad a nevelési szakmai vezetőnek, aki elrendelheti a kár részleges, vagy teljes 
megtérítését. A kártérítés megállapítása a rendtartás szabályai szerint történik. 
 
Az intézet térítésmentesen gondoskodik a növendék letétben lévő saját ruházatának a tisztán 
tartásáról és arról, hogy azok a tárgyalások napjára, illetve az intézetből történő távozás 
időpontjára viselésre alkalmas, rendezett állapotban legyenek.  
 
A ruházat viselésének szempontjai évszakokhoz és időjáráshoz kötöttek.  
              - nyári időszak: április 16-tól október 15-ig,  
              - téli időszak: október 16-tól április 15-ig tart. 
 
Amennyiben a helyi adottságok és a munkakörülmények, vagy az időjárás indokolttá teszik, 
az időszaktól és a normában meghatározott ruhafajtától eltérést az intézet igazgatója vagy 
helyettese engedélyezhet. 
 
A normatáblázatban szereplő termékek kiadásáról – az évszaktól és az időjárási viszonyoktól 
függően – az intézet igazgatója, vagy helyettese rendelkezik. 
 
A növendékek részére csak viselésre alkalmas, tiszta, megfelelő méretű ruházat és lábbeli, 
valamint használatra alkalmas és tiszta ágynemű adható ki. 
 
A nevelési csoportok egységes, a reggeli ügyeletvezető vagy a csoportnevelő által 
meghatározott, az évszaknak megfelelő ruházatot kötelesek viselni. A körleten kívül 
papucsban kizárólag a nyári délutáni időszakban, a felnőtt engedélyével, egységesen 
közlekedhetnek a növendékek. 
 
Az intézetnek, illetve a növendékeknek folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a 
használatban levő ruházat mindig tiszta, karbantartott állapotban legyen. 
 
Az intézet által kiadott törölközőt, ágyneműt legalább tíz naponként egyszer, tisztára kell 
cserélni. 
 
A ruházat, munkaruházat és ágynemű mosását, javítását a mosoda-varroda 
munkafoglalkoztatási helyeken keresztül, az intézet biztosítja.  
 

Intézmény biztosítja: 
Paplanhuzat   1 db 
Párnahuzat   1 db 
Lepedő   1 db 
Párna belső   1 db 
Paplan belső   1 db 
Pléd                     1 db  
Cipő (munkához)  1 pár 
Munkaruha    1 db 
 



     Budapesti Javítóintézet 
    Házirend 

 
 

 
 

14 

Szükséges ruházat, lábbeli az intézményi tartózkodás során:  
- 2 darab fürdőlepedő 
- 1 pár fehér tornacipő tornatermi és edzőtermi sportfoglalkozásokhoz  
- 1 pár fekete tornacipő udvari sportfoglalkozásokhoz 
- 1 pár edzőcipő mindennapi szabadidős tevékenységhez 
- 1 pár gumipapucs zárt felsőrésszel (klumpa) 
- 4 pár szürke pamut zokni 
- 4 db pamut alsó nadrág 
- 4 db márkajelzés nélküli szürke pamut póló 
- 2 db márkajelzés nélküli szürke pamut atléta 
- 2 db márkajelzés nélküli fekete pamut rövidnadrág 
- 2 garnitúra sötétkék egyszínű pizsama 
- 2 garnitúra egyszínű felirat nélküli, fekete szabadidőruha 
 
Csak téli időszakban: 
2 db egyszínű fekete kötött sapka 
2 pár fekete színű textil kesztyű 
2 db sötétkék vagy fekete egyszínű polar pulóver 
1 db sötét színű orkán mellény  
 

4. 3. Tisztálkodás és tisztaságszer ellátás szabályai és rendje 
 
A növendékek tisztálkodása a nevelőotthonban kialakított rendben, a csoportonként kijelölt 
vizesblokkokban biztosított.  
 
Az étkezések előtt a kézmosás kötelező, egyébként szükség szerint történjék. A foglalkozások 
időpontjainak betartása érdekében a sportfoglalkozásokat követően, a mosakodás derékig 
levetkőzve történhet. 
 
A zuhanyozással történő tisztálkodás az esti takarítást követően kerül végrehajtásra napi 
rendszerességgel, közvetlen felügyelet mellett csoportosan, egymást bevárva. Kivételes 
esetben közvetlen felügyelet nélkül egyesével, öt perces időkorlát mellett is történhet. 
 
Hajmosásra naponta van lehetőség, de hetenként legalább kettő alkalommal kötelező, 
egyébként igény és életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorisággal történjen.  
 
Hajvágás elrendeléséről szükség szerint, a vezető nevelő gondoskodik. A hajviselet 
egészségügyi szempontból preventív, könnyen tisztántartható, egyéniséghez illő legyen. 
Hajvágás nevelő vagy gyermekfelügyelő felügyelete mellett végezhető. Hajvágó gépet az 
intézet biztosít. 
 
A fiatalkorú borotválkozásához – amennyiben saját készlettel nem rendelkezik – az intézmény 
biztosítja a szükséges eszközöket. Borotválkozáshoz borotvakés nem használható! A borotva 
minden használat után ellenőrzésre, majd névvel jelölve elzárásra kerül, azt használat előtt 
közvetlen, a csoportnál szolgálatot ellátó felnőtt adja ki.  
 
Borotválkozásra az esti tisztálkodás alkalmával, naponta van lehetőség. Egyébként életkori 
sajátosságnak megfelelő gyakorisággal történjék.  
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Az alapvető tisztálkodási cikkeket és felszereléseket, amennyiben a növendék nem 
rendelkezik sajáttal, valamint a körletek rendben tartásához szükséges tisztító és takarító 
eszközöket, anyagokat az intézet biztosítja. Ezek pótlása az elhasználódás függvényében, 
havonkénti igénylés alapján történik. Az intézet igazgatója az egyes nevelési csoportok 
tekintetében, a havi juttatás időarányos kiadásától eltérően is rendelkezhet. 
 
Amennyiben a fiatalkorú nem rendelkezik megfelelő, az intézménybe behozható saját 
felszereléssel, illetve a felszerelése kiegészítésre szorul, úgy az intézet az alábbiakban 
felsorolt személyes tisztaságszereket biztosítja a fogvatartottak számára: 
 

- fésű 
- fogmosó pohár 
- fogkefe 
- fogkrém 
- sampon (áttetsző sampon, áttetsző flakonban) 
- mosdószappan  
- szappantartó  
- WC-papír 
- borotvakrém 
- nyeles borotva 
- kézkrém / testápoló 
- papír zsebkendő 
- mosókrém / folyékony mosószer (áttetsző folyadék, áttetsző flakonban) 

 
Az alsó ruházat mosása az esti tisztálkodás időszakában történik és ellenőrzésére a szemle 
keretében kerül sor. Minden szemle során ellenőrzésre kerül az egyéni tisztaság, ápoltság és a 
higiénés előírásoknak történő megfelelés. 

4. 4. Egészségügyi ellátás általános rendje 
 

Az intézetbe befogadott fiatalkorúak egészségügyi ellátása a befogadásuktól az elbocsátásukig 
tart. 
 
A fiatalkorúak a nevelőkön/gyermekfelügyelőkön vagy az intézmény vezetőin keresztül 
élhetnek jelzéssel az egészségügyi panaszaik kapcsán az egészségügyi szakdolgozó felé, 
illetőleg engedélyezést követően, közvetlenül is jelezhetnek az ápoló felé. Az egészségügyi 
szakdolgozó az általa is orvosolható panaszokat rendezi, intézkedését és az esetleges további 
ellátás szükségességét rögzíti az egészségügyi naplóban. 
 
Az intézetben az egészségügyi ellátás önálló, elkülönített részlegként működik, amelyhez 
orvosi rendelő és betegszobák állnak rendelkezésre. A fertőző betegek számára külön 
fürdőszobával ellátott elkülönítőt biztosít az intézet.  
 
Az egészségügyi részlegben az intézet növendékeit és alkalmazottait ellátó szakorvosok heti 
rendszerességgel, meghatározott rendelési időben, illetve szükség szerint tartanak ambuláns 
rendelést.  
 
Az egészségügyi részlegben egészségügyi szakdolgozók látják el az ápolási és gondozási 
feladatokat, jegyzik a szakorvosi vizsgálatokra várókat, továbbá a növendékügyi irodával, 
illetőleg az iroda munkaidején kívül a rendészeti szolgálattal közösen, koordinálják a külső 
szakorvosi vizsgálatra történő rendőrségi kiszállítást. 
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Az intézetben csak az egészséget veszélyeztető állapotok kezelésére van lehetőség. 
Kozmetikai, szépészeti kezelések nem folytathatóak, kivéve, ha a szakorvos azt indokoltnak 
tartja, mivel a kezelések elmaradása maradandó nyomot eredményezne a bőrfelületen. 
 
A fiatalkorú által befogadáskor magával hozott gyógyszereket az egészségügyi részlegre, 
dokumentáltan kell leadni. 
 
Befogadást követően, a fiatalkorú hozzátartozója kizárólag igazgatói engedéllyel, 
munkaidőben, gyógyszertári számla ellenében, a szolgálatot teljesítő szakápoló kontrolljával 
és közvetlen közreműködésével hozhat be gyógyszert, gyógykészítményt. 

 

Az intézetbe - az egyéb előírások figyelembe vétele mellett - csak gyógyszertárak által 
kiadott, sértetlen és bontatlan kiszerelésű, a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
felcímkézett és olvasható tájékoztatóval ellátott, kétséget kizáróan beazonosítható 
gyógyszerek és gyógykészítmények fogadhatók be.  

 
Mindennemű gyógyszer/gyógyhatású készítmény felhasználása csak az egészségügyi 
személyzet közvetlen felügyelete mellett az egészségügyi részlegen, illetőleg az étkezések 
alkalmával történhet. Kivételes és orvosilag indokolt esetben a gyógyszerezés az 
egészségügyi részlegen, illetőleg a csoport felügyeletét ellátó felnőtt bevonásával, annak 
szoros ellenőrzése mellett is megvalósulhat. 

 

A szolgálatot teljesítő ápolónő kizárólag az előre felírt, gyerekenként és napi adagonként előre 
elkülönített gyógyszereket az ebédlőben, a fő étkezések időszakában osztja ki, a fiatalkorúakat 
egyenként szólítva. A gyógyszereket hatóanyagtól függetlenül, minden esetben összetörve 
adja be, majd ellenőrzi azok lenyelését. Azoknál a speciális gyógyszereknél, amelyeknél 
orvosi indikáció alapján egészben kell lenyelni a gyógyszert, fokozott kontrollt kell 
gyakorolni.  
 
A növendékek betegszobán történő elhelyezéséről az egészségügyi szakdolgozó, illetőleg az 
intézet orvosának javaslata alapján, az intézet igazgatója vagy helyettese dönthet.  
 
Betegszobán fiatalkorú egyedül nem tartózkodhat, felügyelet nélkül nem maradhat. 
 
Az egészségügyi ellátás részletesen, az intézet „Egészségügyi ellátás rendje” című belső 
szabályzatában került kidolgozásra. 
 

4. 5. Képzéssel, neveléssel, fejlesztéssel kapcsolatos ellátás 
 
A fiatalkorú Szakmai Programhoz illeszkedő képzéséhez, munkafoglalkoztatásához, 
fejlesztéséhez az intézet térítésmentesen biztosítja a szükséges eszközöket, felszereléseket. 
Ennek keretében a fiatalkorúak részére: 

- az oktatáshoz, képzéshez tanszereket, egyéb iskolai felszereléseket  
- a munkafoglalkoztatáshoz munkaruhát, munkaeszközöket 

      - a terápiákhoz, fejlesztéshez teszteket, eszközöket  
      - a sportfoglalkozáshoz tornatermet, edzőtermet, udvari sportpályákat biztosítunk  
 
Az intézet könyvtárral rendelkezik, amelyet a csoportba beosztott nevelő/gyermekfelügyelő 
jelenlétében, a délelőtti oktatás keretében, illetőleg délután, az órarendi beosztás szerint, heti 
egy alkalommal lehet igénybe venni. A könyvtárból kikölcsönzött könyvért mindenki egyéni 
kártérítési felelősséggel tartozik. 
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Az intézet biztosítja a különböző foglalkozási helyeket, az azok funkciójához illeszkedő 
eszközöket, felszerelést és kulturált berendezést, amelyet a fiatalkorúnak kötelessége 
rendeltetésszerűen használni és megóvni.  
  

4. 6. Szabadidős tevékenység biztosítása 
 
Az intézetben biztosított szabadidős tevékenység alapvető funkciói a rekreáció, a pihenés, a 
kikapcsolódás, a szórakozás, a fiatalkorú személyiségének építése, kibontakoztatása, 
műveltségi szintjének emelése. 
 
A szabadidő hasznos eltöltéséhez az intézet biztosítja a legfontosabb felszereléseket, játékokat 
és műszaki cikkeket csoport és intézeti szinten is. Ezek rendeltetésszerű használatára, 
megóvására oda kell figyelni. Minden vétlen vagy szándékos károkozás kártérítési 
kötelezettséggel jár. 
 
A délutáni, vasárnapi és az ünnepnapi szabadidős tevékenységek szervezett, kötött 
foglalkozások, melyen mindenkinek kötelező az aktív, képességeinek megfelelő szintű 
tevőleges részvétel. 
 
A vacsora utáni szabadidőben kötött foglalkozás nincs, azt a nevelő felügyelete mellett 
pihenésre, levélírásra, TV. nézésére, zenehallgatásra, kötetlen beszélgetésre lehet fordítani. 
 

4.7. A munkafoglalkoztatás díjazása 
 
Az előzetesen letartóztatott fiatalkorúak az intézet Munkafoglalkoztatási szabályzatában 
részletezettek szerint, munkafoglalkoztatásban vesznek részt. A munkafoglalkoztatásért a 
fiatalkorút díjazásban kell részesíteni. A díjazás óránkénti mértéke nem lehet kevesebb a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére órabér alkalmazása esetén megállapított 
alapbér kötelező legkisebb összegének 30 %-ánál. Ennek figyelembe vételével a munkadíj 
összegét minden évben az igazgató határozza meg. 
 
A díjazásnál a ténylegesen értékelhető, megfelelő színvonalú és intenzitású, fegyelmi 
kifogások nélkül végzett, a munkafoglalkoztatást vezető beosztott munkatárs által elfogadott 
munkavégzést lehet figyelembe venni. 
A munkafoglalkoztatás vezetője a munkanaplóban naponta értékeli az egyes fiatalok 
magatartását, szorgalmát, munkateljesítményét. A munkateljesítményeket növendékenként 
havonta összesíti. Az értékelő lapot összesítve, a fiatalkorúakkal aláíratja, aláírásával hitelesíti 
és leadja az oktatási szakmai vezetőnek, aki ellenőrzés után továbbítja a munkadíjazás 
elszámolása érdekében a gazdasági koordinátor felé. 
 

4. 8. Önkiszolgáló tevékenység szabályozása 
 
A fiatalkorú előzetesen letartóztatottak az önkiszolgálás keretében gondoskodnak az iskola, a 
munkafoglalkoztatás helyszínei, a hálók, tanulószobák, a közös társalgók, a hozzájuk tartozó 
folyosók és fürdőhelyiségek, egyéb közösségi terek, továbbá az udvarok takarításáról, a 
környezet rendben tartásáról.  
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Naponta kell elvégezni: 
 

- a munka, tanuló, és nevelőotthoni helyiségek takarítását, 
- az egészségügyi blokk takarítását, fertőtlenítését, 
- az ebédlő fertőtlenítős takarítását 
- a mosdók, vízkiöntők, WC-k takarítását, tisztítását és az egészségügyi előírásoknak 

megfelelő fertőtlenítését, 
- valamennyi helyiség padlózatának és berendezési tárgyainak portalanítását, a hideg és 

meleg padlós helyiségek felmosását, 
- a járdák és utak tisztán tartását. 

 

Az udvarokat, a vízelvezető árkokat, és az intézet egyéb területeit tisztán kell tartani. Télen 
gondoskodni kell a hó eltakarításáról, a közlekedési utak, a járdák balesetveszélyességének 
megszüntetéséről. 
 
A fiatalkorúak elhelyezésére szolgáló lakóegységet heti egy alkalommal, szombaton 
alaposabb, mindenre kiterjedő nagytakarítással kell rendbe tenni.  
Az önkiszolgáló tevékenység keretében továbbá, a személyi higiéniája keretében naponta 
gondoskodik a fiatalkorú az alsóneműje és zoknija mosásáról, a lábbelik tisztításáról. 
 
A takarításhoz, mosáshoz, tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, szereket az intézet 
biztosítja. 
 
Az önkiszolgáló tevékenységet a fiatalkorú díjazás nélkül végzi. 
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5. Napirend, hetirend 
 
Az intézeti élet mindennapi feladatait a napirend alapján szervezzük. A folyamatos napirend 
megszervezése kiszámíthatóvá teszi a mindennapokat növendékeink számára és biztosítja a 
nyugodt, kiegyensúlyozott környezet megteremtését.  

 
A rendszeresség, az állandóan ismétlődő dolgok növelik a növendékek biztonságérzetét, 
hozzájárulnak egészséges fejlődésükhöz, fejlesztik személyiségüket. A napirend biztosítja a 
feltételeket, az intézeti tevékenységek megfelelő időtartamú megtervezéséhez és a 
gördülékeny napi életvitelhez. 

 
A napirend betartása a növendékek és nevelők és a munkatársak számára egyaránt kötelező, 
ettől eltérni csak az intézmény vezetőjének illetve helyettesének engedélyével lehet. 

 
Az előzetesen letartóztatott fiatalkorúak iskolai oktatását és munkafoglalkoztatását hat 
munkanap keretében realizáljuk intézetünkben, így ténylegesen egy pihenőnap áll 
rendelkezésre. A hat munkanapból a fiatalok négy napon iskolai oktatásban, kettő napon 
munkafoglalkoztatásban vesznek részt. 

 
A napirend végrehajtása érdekében történő, a szint elhagyásával járó csoport mozgás csak a 
rendészet utasítására vagy értesítése mellett, nevelő/gyermekfelügyelő felügyelete alatt 
történhet.  
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5. 1.                                                      Napirend 
Hétfőtől – Szombatig 

 
0600   Ébresztő (tisztálkodás, körletrend kialakítása, szellőztetés, takarítás) 
 

0655 Sorakozó, létszámellenőrzés, reggeli vezetői szemle szintenként, 
időeltolással 

 

0705 Csoportonkénti átvonulás a reggelihez a rendészet és a csoporthoz 
beosztott munkatársak irányításával és közreműködésével. Sorrend: az 
I., II. majd III. szint, a 7. csoport, végül a befogadó csoport. Reggeli, 
reggelit követően szabadlevegőn tartózkodás 

 

0730  Átadás – átvétel, létszámellenőrzés, munkavezetők munkahelyre 
kísérik a munkafoglalkoztatásra beosztott növendékeket, az éjszakás 
gyermekfelügyelők iskolába kísérik az oktatásra kiírt növendékeket  

 

0740   Munkafoglalkoztatás, iskolai tanítás kezdete 
 

0920 – 1000 Húsz perces tízórai szünet iskolában majd a munkafoglalkoztatáson, 
szabadlevegőn tartózkodás, létszámellenőrzés 

 

1200 Délelőtti foglalkozások befejezése. Csoportok visszaindulása az 
iskolából, valamint a munkafoglalkoztatási helyekről a nevelőotthonba, 
tisztálkodás, sorakozó, létszámellenőrzés 

 

1230 Szintenként 10 perces időeltolással vezetői szemle (délelőtti 
események, fegyelem, intézkedések kihirdetése, feladatok 
meghatározása), csoportok átadása a délutános nevelőknek 

 

1240 Csoportonkénti átvonulás az ebédhez, szintenkénti időeltolással, ebéd 
 

1310 Ebéd után szabadlevegőn tartózkodás 
 

1340-1740 Heti terveknek megfelelő nevelőotthoni foglalkozás csoportonkénti 
időeltolással (nevelési órák, korrepetálás, sport, könyvtár, bibliai 
ismeretek, ismeretterjesztő foglalkozások, kommunikáció, kiscsoportos 
és terápiás foglalkozások, szakkörök) Közben 15.25 órakor 
létszámellenőrzés, uzsonna, utána szünet, szabadlevegőn tartózkodás 

 
1720 Sorakozó a vacsorához, létszámellenőrzés, vacsora szintenkénti 

időeltolással az ebédhez hasonlóan, majd szabadlevegőn tartózkodás 
 
1830   Körletrendezés, tisztálkodás, takarítás, szemle 
 
1930 Sorakozó, létszámellenőrzés, csoportok átadása az éjszakás 

gyermekfelügyelőknek. A rendészet irányítása mellett a csoportok az 
étkezések sorrendjéhez hasonlóan levonulnak levegőzni. Ezt követően 
egyéni szabadidő, televízió nézés (a kiírásnak megfelelően), játék, 
zenehallgatás, beszélgetés.  

 
2130   Takarodó, villanyoltás 
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5. 2.                                                    Napirend 
Vasárnap és munkaszüneti napokon 

 
0730 Átadás – Átvétel, ébresztő, létszámellenőrzés (tisztálkodás, körletrend 

kialakítása, szellőztetés, takarítás) 
 

0800 Csoportonkénti átvonulás a reggelihez, időeltolással reggeli. A reggelit 
követően szabadlevegőn tartózkodás 

 

0900 A jóváhagyott programnak megfelelően intézeti szintű sport, játékos 
vetélkedők és versenyek, ünnepi megemlékezések rendezvényei 

 

1230 Sorakozó, létszámellenőrzés. Csoportonkénti átvonulás az ebédhez 
időeltolással, ebéd 

 

1310   Ebéd után szabadlevegőn tartózkodás 
 

1330   Külön terv szerinti szabadidős és egyéb foglalkozások 
 

1525 Sorakozó, létszámellenőrzés. Uzsonna. Az uzsonnát követően 
szabadlevegőn tartózkodás 

 

1555   Külön terv szerinti szabadidős és egyéb foglalkozások 
 

1730 Sorakozó létszámellenőrzés. Vacsora időeltolással az ebédhez 
hasonlóan. Szabadlevegőn tartózkodás. 

 

1830   Körletrendezés, tisztálkodás, takarítás, szemle 
 

1940 Egyéni szabadidő, televízió nézés (a kiírásnak megfelelően), játék, 
zenehallgatás, beszélgetés. A rendészet irányítása mellett a csoportok 
az étkezések sorrendjéhez hasonlóan levonulnak levegőzni. Közben 
19.30-kor sorakozó, létszámellenőrzés, csoportok átadása az éjszakás 
gyermekfelügyelőknek 

 

2130                            Takarodó, villanyoltás 
 
A takarodó időpontjának megváltoztatása az ügyeletes vezető előzetes engedélyéhez kötött. 
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5. 3. A munkafoglalkoztatás napi időbeosztása 
 
0740 –  Gyakorlati foglalkozás  
0930 A nevelő, gyermekfelügyelő illetve munkafoglalkozást vezető 

ellenőrzi, a szerszámfelelős által összeszedett eszközöket, anyagokat. 
0940 – 1000 Tízórai szünet. A tanműhelyek sorban elvonulnak az ebédlőbe 

tízóraizni 
1000 – 1140 Gyakorlati foglalkozás  
1140 – 1210 Tanműhelyek, munkaterületek takarítása, anyagok, eszközök, 

szerszámok, munkadarabok összeszedése, ellenőrzése. 
Sorakozó a tanműhelyekben, munkaterületeken. Az ügyeletes 
növendék jelenti a szerszámok, anyagok meglétét, az ablakok zárását, 
a világítás lekapcsolását, a műhely, munkaterület takarításának 
elvégzését. A nevelő, gyermekfelügyelő illetve munkafoglalkozást 
vezető személyre szólóan értékeli a napi munkavégzést, magatartást, 
közli a dicséreteket, az esetleges elmarasztalásokat. 

 
Tanműhelyenként, munkaterületenként felvonulás a nevelőotthonba, fémdetektoros 
ellenőrzés. A felvonulást követően a csoportok átöltöznek, szükség szerint csoportosan, 
felügyelet mellett, a csoporttagok egymást bevárva, indokolt esetben egyenként, időkorlát 
beiktatásával mosakodnak, majd ezt követően a társalgóban a munkafoglalkoztatás vezető 
felügyelete mellett várják a szemle kezdetét.  

 
A munkafoglalkoztatási helyek elhagyásának ütemezése 

Kertészet/udvar 1216 Kézmű/szövöde 1221 
Mosoda/varroda 1212 Műhely/festés 1210 
Állatsimogató 1214 

 

5. 4. A délelőtti tanítás napi időbeosztása 
 
0740 – 0825 1. tanítási óra 
0825 – 0835 Szünet 
0835 – 0920 2. tanítási óra 
0920 – 0940 Tízórai szünet 
0940 – 1025 3. tanítási óra 
1025 – 1035 Szünet 
1035 – 1120 4. tanítási óra 
1120 – 1130 Szünet 
1130 – 1210 5. tanítási óra 

 
Tanulócsoportonként, osztályonként, felvonulás a nevelőotthonba, fémdetektoros ellenőrzés. 
 
1. tanterem 1211 5. tanterem 1219 
2. tanterem 1213 6. tanterem 1221 
3. tanterem 1215 7. tanterem 1223 
4. tanterem 1217 8. tanterem 

(számítástechnika) 
1225 
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5. 5. Hetirend 
 
Összhangban az intézmény szakmai programjával, minden növendék heti négy napot köteles, 
az oktatási szakmai vezető által előzetesen minden osztály számára összeállított órarend 
alapján, oktatásban, további kettő napon munkafoglalkoztatásban részt venni.  
A fiatalkorúak az iskolai osztályfokuknak megfelelő oktatási csoportban kötelesek a 
foglalkozásokon részt venni és tanulni. 
 
A nevelőotthoni foglalkozások szintén előre tervezetten, órarend alapján kerülnek 
megtartásra. A foglalkozások állandó témái: 

- Korrepetálás 
- Bibliai ismeretek óra 
- Heti értékelés 
- Könyvtári óra 
- Konfliktuskezelés 
- Jogi ismeretek 
- Ismeretterjesztés 
- Szókincsfejlesztés 
- Sport tornateremben/szabadban 
- Kondicionáló terem használata 
- Etika, életvitel 
- Önismeret fejlesztés 
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6. Alakiság és szemlék végrehajtásának szabályai 
 

6. 1. Alaki szabályok 
 
Egyéni alakiasság: alapállás: kéz test mellett, combra lesimul, sarok összeér, lábfejek egy 
lábfejnyi távolságra egymástól. 
Utasítás: Alapállás! 
 
Fordulatok:  jobbra át, balra át, hátra arc (balra történő végrehajtással) 
Utasítás: az iránynak megfelelő  
 
Csoportszintű alakzatok:  
1. oszlop: igazodás: kartáv jobb kézzel fölvéve az előtte lévő válláig. 
Utasítás: Egyes oszlopba sorakozó! 
 
2. oszlop: igazodás előre és a jobb oldali oszlophoz 
Utasítás. Kettes oszlopba sorakozó! 
 
Egysoros vonal: igazodás jobb oldalra, könyök távolság, cipőorral a vonalhoz  
Utasítás: Egysoros vonalba sorakozó! 
 
Kétsoros vonal: igazodás előre és jobb oldalra 
Utasítás: Kétsoros vonalba sorakozó! 
 
Dobbantás (két részletben kiadva)  
Utasítás: Figyelem (jobb láb megemelkedik) lép, jobb láb lecsap a talajhoz 
 
Csoportszintű alakzatok mozgásban:  
egyes oszlopban való haladás: igazodás előre;  
kettes oszlopban való haladás: igazodás előre és jobbra 
 
Csoport mozgatása épületen belül:  
Utasítás: első raj indul, második raj felzárkózik. 
 
Tiszteletadás felnőtt felé: álló helyzetben az érkező felnőtt felé fordul alapállásban. 
 
Csoport megszólításnál az utasítást „figyelem” vezényszóval kezdjük. 
 
A csoport tájékoztatását befejezve a munkatárs „kérdés van?” jelzésére a csoport „nincs 
kérdés… néni/bácsi” válaszol, vagy kézfeltartással jelzi kérdési szándékát. 
 
A növendékek tevékenységénél kötelező formulák : A növendék bármilyen tevékenységet 
készül végrehajtani, vagy felnőttet szeretne megszólítani, úgy a felnőtt felé fordulva, 
kézfeltartással jelzi szándékát, majd megszólítást követően engedélyt kér a tevékenység 
végrehajtásához, vagy kérdés feltevéséhez. Csak a megkapott engedély után kezdheti meg a 
tevékenységet. A növendék csak a felnőtt előtt haladhat át, mögötte nem. Az áthaladáshoz is 
engedélyt kér. 
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6. 2. Alakiság az ebédlőben 
 

- Reggelinél a napszaknak megfelelő köszöntést végzik a csoportok a konyha dolgozói 
felé, majd vacsorakor elköszönnek. A többi étkezés során külön nincs köszöntés.  

- A csoportok a be- és kivonuláshoz az előírtak szerint sorakoznak. A növendékek 
egyes oszlopban állnak a kiadó ablak előtt alapállásban, egy fő egy négyzetben áll, 
egy kimarad mögötte.  

- Az ételkiosztás sebességének megfelelően előre haladnak, elvesznek a bal oldalukon 
kikészített 1-1 db műanyag tálcát és poharat. Amikor a növendék az ételkiosztónál 
sorra kerül a tálcáját a kiosztó pultra helyezi és a napszaknak megfelelően köszönti a 
konyhai dolgozót.  

- Megvárja, amíg a nevelő a szükséges evőeszközöket, szalvétát a tálcájára helyezi, 
majd az étel átvétele után a csoportjához megy, leteszi a tálcáját az asztalra és a széke 
mögött alapállásban áll.  

- Az étkezés befejeztével a kijelölt növendékek engedélykérés után az evőeszközöket, 
tálcákat kiviszik, majd visszamennek a csoportjukhoz és leülnek. Kéz az asztalon, 
tenyérrel lefelé egymás mellett, hüvelykujjak érintkeznek.  

- A felnőtt utasításának megfelelően csendben felállnak, megköszönik az étkezést és a 
kijelölt helyen felsorakoznak, majd az utasításnak megfelelően elhagyják az ebédlőt.  

- Az étkezés teljes időtartama alatt a növendékek csendben, beszélgetés nélkül 
fogyasztják az ételeket. Ha kérdésük, kérésük van, azt kézfeltartással jelezzék. 

 

6. 3. Köszöntések  
 
Első találkozáskor a napszaknak megfelelően köszönünk „három és…”. Ébresztőtől tízóraiig 
„Jó reggelt” , vacsoráig „Jó napot”  vacsora után „Jó estét”. Elbúcsúzáskor elköszönünk 
három és „Viszontlátásra”! A nap során a többi alkalommal hangosan nem köszön a csoport. 
Épületen belül felnőtt érkezésekor felállással történik a tiszteletadás, kifelé fordulással; 
épületen kívül felállással csak az intézet vezetőit köszöntik a csoportok. A köszönés a 
munkatárs utasítására történik a heti felelős vezényletével, vagy a felnőtt távolléte esetén az 
érkezést elsőnek észlelő növendék vezénylésére. 
 

6. 4. A nevelőotthoni szemlék végrehajtásának rendje 
 
Az intézet nevelőotthonának tevékenységi körében kiemelt szerepe van a különböző 
napszakban végrehajtott szemléknek. A hétfőtől szombatig tartó munkanapokon, a 
napirendnek megfelelően reggeli, déli és esti szemlét kell tartani, vasárnap és munkaszüneti 
napon pedig szintén a napirendhez igazítottan, esti szemle megtartására kerül sor.  
 
A szemlék megtartásának általános célja és feladatai: 

- a csoport létszámának rendszeres ellenőrzése, 
- a fiatalok szemrevételezése a személyi higiénia és az esetleges sérülések tekintetében,  
- az intézet berendezési tárgyainak és biztonsági berendezéseinek rendszeres 

szemrevételezése, a rongálás, károkozás, a hibák, hiányosságok gyors felismerése és 
kiküszöbölése, jelzése szóban és írásban dokumentáltan,  

- a napszakhoz, időjáráshoz és a fiatalok előtt álló tevékenységhez igazodó egységes 
ruházat megkövetelése, a ruházat állapotának ellenőrzése, 

- a nevelőotthoni csoportokhoz tartozó körletek rendjének fenntartása és ellenőrzése, 
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- a különböző napszakban beosztott, „átadó-átvevő” munkatársak közötti 
információcsere a fiatalokkal és a csoporttal kapcsolatban, melynek lényegesebb 
elemeit a csoport naplójában is rögzíteni szükséges 

- a csoport, a fiatalok tevékenységének értékelése, a rendszeres visszacsatolás 
lehetőségének biztosítása a közösség előtt illetve négyszemközt 

- a napszakok és ezzel a tevékenységek elkülönítésének markáns megjelenítése, az adott 
napirendi egység értékelő lezárása és a következő napirendi egység megnyitása 

- a fiatalok szabályt követő magatartásának, alakiságának erősítése,  
- a nevelőotthoni körletek megjelenésének egységesítése, az egységes 

követelménytámasztás érvényesítése. 
 
Az általános célok és feladatok megtartása mellett, a szemléken résztvevő munkatársak köre, 
a szemlékre fordítható időkeret, az „átadás-átvétel” tartalma és annak mélysége igazodik a 
szemlék napirendi funkciójának változásához.  
 
a, Reggeli szemle 
 
1, A reggeli szemlére történő felkészülés folyamata: 
 

- 0600 órakor a délelőttös gyermekfelügyelők a szolgálati helyüknek megfelelő 
csoportba érkeznek, konzultálnak a nevelési csoport éjszakás gyermekfelügyelőjével 
az aktualitásokról, a szükséges információkat rögzítik a csoport naplójában, közösen 
ébresztik a gyerekeket és ettől kezdve együttesen felügyelik a növendékek reggeli 
tevékenységét.  

- Tisztálkodás.  
- Öltözködés. A reggeli öltözetet az időjárásnak és a fiatalok napi tevékenységéhez 

igazodóan, a növendékek ruházati ellátásáért felelős délelőttös gyermekfelügyelő, 
távollétében a csoporthoz beosztott éjszakás és délelőttös gyermekfelügyelő 
egységesen határozza meg. 

- Szellőztetés, az egyéni ágy, szekrény és körletrend kialakítása, a hálók és a kijelölt 
közös helyiségek takarítása: 

1. Ágyrend: Az ágynemű az ágy teljes szélességében, a fejrésznél kerül 
elhelyezésre. Alul a négy részre hajtott paplan, azon a kispárna nagyságúra, 
sarkaiban párhuzamosan összehajtott lepedő, majd erre helyezve kap helyet a 
kispárna. A pizsama a párna tetején, a párna szélességében összehajtogatva és 
egymás mellé helyezve kerül elhelyezésre. Erre kerül az ágy szélességében 
meghajtott, az összehajtott paplan széleivel párhuzamosan záródó pléd. 

2. Szekrényrend: a 2. sz. rajz alapján, kivéve a fiatalkorú aznapi egyéni ruházatát 
és felszerelését. 

3. Körletrend: hálók, közös helyiségek, vizesblokk kitakarítva, minden bútor, 
felszerelés, eszköz a helyére kerül, függönyök, terítők, szőnyegek megigazítva, 
a helyiségek kiszellőztetve, kiürítendő szemét összekészítve. 

- Az éjszakás és a délelőttös gyermekfelügyelők a reggeli teendők végrehajtását 
folyamatosan felügyelik és ellenőrzik, a tapasztalt hiányosságokat kijavíttatják. 

- A társalgó és a hálók lezárásra kerülnek, a fiatalkorúak az órarendjük szerinti egyéni 
felszerelésükkel felsorakoznak a folyosón, a reggeli vezetői szemlére. 
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2, A reggeli vezetői szemle végrehajtása: 
 

- A reggeli szemlét az ügyeletvezető rendész tartja, aki a nevelőotthoni szemlét 0655-kor 
az I. emeleten kezdi, a II. emeleten, ezt követően a III. emeleten elhelyezett 6-os, majd 
5-ös csoportnál folytatja. A szemle a befogadó csoportot követően, a 7. sz. nevelési 
csoportnál fejeződik be. 

- A szolgálatvezető rendész a szemle során meghallgatja a csoportok jelentéseit, az 
eseményeket illetően tájékozódik az éjszakás gyermekfelügyelőktől, 
szúrópróbaszerűen ellenőrzi a növendékek személyes felszerelésének meglétét, a 
körletek rendjét. Intézkedik az esetleges hiányosságok pótlására. 

- A nevelési csoportok a szemlét követően, az éjszakás és a délelőttös gyermekfelügyelő 
együttes kíséretében hagyják el a körletüket és indulnak el csoportonként reggelizni. A 
körlet elhagyása a rendészeti és biztonsági szolgálat munkatársának tájékoztatása 
mellett, annak utasítására történhet. 

- A szemle végén, a szemlét tartó ügyeletvezető rendész a szolgálati helyére visszatérve 
a rendészeti naplóban rögzíti a szemle megtörténtét és az éjszakai eseményeket, 
amelyről az intézet vezetőinek érkezésükkor jelentést tesz.  

 
b, Déli szemle 
 
1, A déli szemlére történő felkészülés folyamata: 
 

- Az oktatási egységből és a munkafoglalkoztatási helyekről, a délelőttös nevelők és 
gyermekfelügyelők által nevelőotthonba visszakísért fiatalkorúak helyére rakják az 
egyéni felszerelésüket, a szükséges mértékben tisztálkodnak, és ruházatot váltanak. A 
csoport egységes ruházatát a csoporthoz beosztott délutános nevelő/gyermekfelügyelő 
határozza meg. 

- A csoporthoz beosztott délutános munkatárs tájékozódik a délelőttös kollégáktól, a 
fiataloktól, ellenőrzi a létszámot, átveszi a csoportot, majd sorakoztatja a csoportját a 
vezetői szemléhez. 

 
2, A déli vezetői szemle végrehajtása: 
 

- A déli szemlét elsődlegesen a nevelési szakmai vezető vagy az intézet magasabb 
vezetői tartják. A magasabb vezetők és a nevelési szakmai egység vezetőjének 
távolléte esetén, az intézet szakmai egységeinek vezetői közül kijelölt vezető tartja a 
déli szemlét. 

- A szemle 1230 órakor az otthon I. emeletén kezdődik, ezt követően a reggeli szemle 
sorrendjében haladva történik, szintenkénti időeltolódással. 

- A délelőttös nevelők a szemle vezetőjével mennek a csoportokhoz, a délelőttös 
gyermekfelügyelők a felsorakozott nevelési csoportok végénél, a délutános 
munkatársak a csoportok elején helyezkednek el a szemle időszakában. 

- A szemle vezetője, miután meggyőződik arról, hogy a fiatalkorúak és a munkatársak 
jelen vannak és a szemle megkezdésének nincs akadálya,  

•  „Figyelem, egésznek vigyázz!” vezényszót követően, a napszaknak 
megfelelően köszön! 

•  A csoport(ok) fiataljai szintén a napszaknak megfelelően, egyszerre 
köszönnek vissza 

•  A szemle vezetője „Pihenj! ….. számú csoport, jelentést kérek!” vezényszót 
követően, a csoport kijelölt felelőse felé fordulva hallgatja meg a jelentést. A 
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felelős a csoport alakzatából kilépve, a szemlét vezető felnőtt felé fordulva, 
alapállásban tesz jelentést, melynek tartalma a következő: 
„………….. bácsinak (néninek) tisztelettel jelentem, az …. számú csoport 
létszáma…….fő, (távol …………….. növendék(ek)), gond, probléma volt/nem 
volt! (Amennyiben probléma volt, úgy arról röviden kell jelzést adni.) 

•  A szemle vezetője „Köszönöm! Lépjen vissza” vezényszavára a fiatalkorú 
visszalép a csoport alakzatába és a többiekhez hasonlóan, alapállásban áll. 

•  Ezt követően a szemle vezetőjének felhívására, a délelőttös 
gyermekfelügyelők és nevelők észrevételt tesznek a növendékek által 
jelentettekhez, értékelik a hozzájuk beosztott fiatalok délelőtti magatartását és 
tevékenységét.  

•  A szemle vezetője az elhangzottak alapján szükség szerint észrevételt és 
intézkedést tesz, tájékoztatást ad az aktualitásokról és meghatározza a további 
feladatokat.  

•  A szemle végén a fiatalkorúak kéréssel, kérdéssel, panasszal fordulhatnak 
röviden, a szemle vezetője felé, ezért az eligazítást követően a vezető „Kérdés 
van? kérdéssel fordul a növendékek felé, akik „Nincs kérdés ….. bácsi/néni!” 
válasszal élnek vagy kézfeltartással jelzik a szólási szándékukat. A vezető 
megszólítására a fiatalkorú az alakzatból kilépve, a szemle vezetője felé 
fordulva, alapállásban kérdez vagy tesz jelzést, majd a vezető utasítására lép 
vissza a sorba. 

- A nevelési csoportok a szemlét követően a délelőttös gyermekfelügyelők és a 
délutános munkatársak együttes kíséretében hagyják el a körletüket és indulnak el 
csoportonként ebédelni. A körlet elhagyása a rendészeti és biztonsági szolgálat 
munkatársának tájékoztatása mellett, annak utasítására történhet. 

 
c, Esti szemle 
 
1, Az esti szemlére történő felkészülés folyamata: 
 

-    A szemlére való felkészülés kezdeti és a szemle befejezésének időpontja a következő: 
• "A" épület I. emelet: 1-2. csoport   18:10-től 19:30-ig 
• "A" épület II. emelet: 3-4. csoport   18:10-től 19:30-ig 
• „A” épület III. emelet: 5-6. csoport              18:40-től 20:15-ig 
• „A” épület Földszint Befogadó csoport  18:50-től 20:15-ig 
• „B” épület 7. csoport     18:40-től 20:15-ig 
 
-   Takarítás, szellőztetés: a nevelőotthoni körletek, közös helyiségek alapos (portalanítás, 

tisztítószeres felmosás) takarítása a csoporthoz beosztott munkatárs szoros felügyelete 
mellett. A közös helyiségek takarítási sorrendjét úgy kell meghatározni, hogy ott a 
takarítás ideje alatt, illetve a vizes felmosás megszáradásáig mozgás ne legyen. 

-   Tisztálkodás: a mosdás, zuhanyzás csoportosan, egymást bevárva történik, felügyelet 
mellett. (Egyéb esetben a fiatalkorú csak egyenként engedhető ki a mosdó, fürdő, WC 
helyiségébe!) A fiatalkorúak a tisztálkodás keretében kötelesek kimosni 
alsóneműjüket és zoknijukat. 

-     A közös helyiségek, az ágy és a szekrény rendje: 
 

1. Körletrend: hálók, közös helyiségek, vizesblokk kitakarítva, minden bútor, 
felszerelés, eszköz a helyére kerül, függönyök, terítők, szőnyegek megigazítva, 
a helyiségek kiszellőztetve, kiürítendő szemét összekészítve. 
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2. Ágyrend: az 1. sz. rajz szerint, a ruhák a meghatározott hajtogatási sorrendben. 
A vizes fürdőlepedő az ágy végére, emeletes ágy esetén az ágy legurulást gátló 
vasára/deszkájára hajtva úgy, hogy az a későbbiekben ne gátolja a növendékek 
láthatóságát. 

3. Szekrényrend. Szemle után, a 2. sz. rajz szerint. 
 

2, Az esti nevelői/gyermekfelügyelői szemle végrehajtása: 

- A növendékek az „…. Csoport! Szemléhez sorakozó” vezényszóra a hálók előtt 
egysoros vonalban, alapállásban, az intézet által biztosított pizsamában és papucsban 
sorakoznak fel. 

- A csoporthoz beosztott munkatárs „A szemlét elkezdjük! Jó estét kívánok!” 
felszólítására, „Jó estét kívánok!” köszönéssel válaszolnak. 

- A nevelő/gyermekfelügyelő egymást követően, egyenként ellenőrzi a hálókat és a 
közös helyiségeket. A hálóba a növendékek az „…. Háló bevonul!” vezényszóra 
lépnek be, majd alapállásban megállnak az ágyuk mellett. A többi háló növendékei 
továbbra is a háló előtt felsorakozva, csöndben várakoznak. (Magatartásuk 
ellenőrzésére a nevelő időnként kinéz rájuk.) 

- A nevelőnek a háló felelőse jelent: „……………néninek/bácsinak jelentem, a …. 
Számú háló létszáma ….fő,(távol ….…növendék,) hálótakarító ……….. növendék. 
Hálószemlére felkészültünk, gond, probléma volt/nem volt! (Amennyiben probléma 
volt, úgy arról röviden kell jelzést adni.) A szemle vezetője „Köszönöm! Majd 
ellenőrzi a háló tisztaságát, a megfelelő hajtogatási, ágy és szekrényrendet, valamint 
az egyéni ápoltságot.  

- A szemle során a nevelő/gyermekfelügyelő figyelme terjedjen ki a helyiségek 
biztonsági (ablakrácsok sértetlensége, a nyílászárók zárhatósága) állapotára, az idegen, 
tiltott tárgyak jelenlétére és figyelje az esetleges sérülési nyomokat. 

- A szemle vezetője a feltárt kisebb hiányosságokat azonnal pótoltathatja, majd a 
„Szemlét elfogadtam! Háló előtt sorakozó” jelzésére a növendékek „Köszönjük 
szépen!” választ adnak, majd alapállásban felsorakoznak a háló előtt. Az azonnal nem 
pótolható nagyobb hiányosság esetén „A szemlét ……………hiányosságok miatt nem 
fogadtam el, a megismételt szemle időpontja  … perc múlva!” 

- A hálók szemléjét követően a beosztott munkatárs külön-külön ellenőrzi a közös 
helyiségek rendjét, amelyhez a sorokból előlépteti a helyiségek takarításáért felelős 
növendék(ek)et és velük együtt szemrevételezi az elvégzett munkát. A kisebb 
hiányosság kijavítására helyben intézkedik és a fentebbiek szerint a „A szemlét 
elfogadtam” vagy „A szemlét ……………hiányosságok miatt nem fogadtam el, a 
megismételt szemle időpontja  … perc múlva!” jelzéssel él. 

- A közös helyiség ellenőrzését követően a növendék a felnőtt utasítására lép vissza a 
hálója előtti sorba. Ezt követően a nevelő/gyermekfelügyelő rendelkezik a szemlére 
előkészített személyes tárgyak szekrénybe történő elhelyezéséről, illetve a körletek 
megnevezésével a hiányosságok pótlásáról, amelyhez az alábbi utasítást adja: 
„ ….csoport! Oszolj után a szemlét rakják el, (hiányosság pótlását kezd meg)! Oszolj 
lesz! Figyelem lép!”  

- A szemle vezetője ezt követően figyelemmel kíséri a ruházat és a tisztálkodó 
felszerelés szekrénybe helyezésének szabályosságát, továbbá az általa tapasztalt és 
jelzett hiányosságok felszámolását. 

- A szemlét követően a csoportok már csak a társalgóban tartózkodhatnak. A délutános 
nevelő/gyermekfelügyelő a csoportot átadja (információk, események, létszám, hálók 
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beosztása, körletek rendje, a szükséges dokumentáció elvégzése) az éjszakás 
gyermekfelügyelőknek. Fontos, hogy a biztonságot veszélyeztető károkozás, rongálás 
esetén nem csak egymásnak kötelesek írásban dokumentáltan is jelezni az eseményről, 
hanem haladéktalanul jelezniük kell az ügyeletvezető rendész munkatársnak is, aki a 
veszély súlyosságát mérlegelve szükség szerint azonnali intézkedést tesz, továbbá 
értesíti az intézet magasabb vezetőit. 

- A szombati nagytakarítást követő szemle során kiemelten fontos azoknak a takarítási 
tevékenységeknek az ellenőrzése (szőnyegek porolása, tisztítása, kárpitszékek 
tisztítása, ablakok, lámpa armatúrák tisztítása, folyosó, fürdő, wc burkolatok 
mosószeres tisztítása, súrolása, stb.), amelyek csak heti egy alkalommal, 
nagytakarításkor kerülnek sorra.  

 
Hajtogatási sorrend (ágyon) 
1. Póló 
2. Atlétatrikó 
3. Melegítő felső 
4. Melegítő alsó 
5. Kapucnis felső 
6. Szürke pulóver 
7. Munkás felső 
8. Munkás alsó 
9. Kék rövidnadrág 
10. Rövidnadrág 
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7. A fiatalkorúval szembeni elvárások, a viselkedés általános 
szabályai 

 
Az intézmény valamennyi dolgozójának kapcsolata és a növendékek egymáshoz való 
viszonya a kölcsönös tiszteleten, az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapul. Elvárja a 
kölcsönös tapintatot, udvariasságot, megértést és ésszerű határokig a toleranciát. 
 
Az intézet elvárja minden fiatalkorú előzetes letartóztatottól, hogy viselkedésükben 
nyilvánuljon meg az odafigyelés és a tisztelet közösségünk minden tagjával szemben (intézeti 
munkatárs, intézetbe érkező vendég vagy látogató). 
 
Az intézet minden alkalmazottja a növendékek tevékenységével kapcsolatban megdicsérheti 
azt, ami jó és helyes, illetve kijavíttathatja a helytelen viselkedést.  
 
A növendékek magatartása, tanuláshoz, munkához való viszonya és egyéb tevékenysége 
naponta, hetenként és egész hónapra, továbbá hosszabb időszakra kiterjedően értékelésre 
kerül. Az értékelésen alapul a fiatalkorú fokozatának meghatározása, jutalmazása, 
elmarasztalása.  
 
A növendékek magatartásával szembeni fő elvárás, hogy az előírásoknak és általános 
normáknak megfelelően viselkedjenek.  
 
 

7. 1. Általános elvárások a növendékekkel szemben 
 

- Intézeti, napi életüket tiszta, gondozott, az öltözködési szabályoknak megfelelő 
ruházatban kezdjék meg. Megjelenésük ápoltságot és rendezettséget sugározzon.  

- A különböző foglalkozásokon tisztelettudóan viselkedjenek, a foglalkozásokra 
felkészülten jelenjenek meg, azon aktívan vegyenek részt. 

- Szünetekben és étkezés közben tisztelettudóan, kulturáltan viselkedjenek.  
- A szüneteket a napirend szerinti időben, a nevelő, gyerekfelügyelő utasítására kezdheti 

meg és a szünet végén/az újabb foglalkozás megkezdésekor el kell foglalnia a kijelölt 
helyét. 

- A nevelőotthon, az iskola, a munkafoglalkoztatók, valamint az ebédlő, a 
sportlétesítmények és az udvar épségére, tisztaságára ügyeljenek és őrizzék azt meg. 
Károkozás esetén kártérítési felelősséggel tartoznak. 

- Az ebédlőben a kulturált étkezés szabályai szerint étkezzenek és használják praktikus 
ismereteiknek megfelelően az evőeszközöket.  

- Tilos a közönséges, durva szavak használata, káromkodás, a másik embert sértő nyelvi 
vagy testi kommunikáció.  

- Tilos a másik ember becsületébe gázolás.  
- Tilos a saját vagy más testi épségének a veszélyeztetése, a növendéktársak 

sanyargatása, fizikai bántalmazása.  
- Tilos lopni, hazudni, valótlant állítani, másokat megtéveszteni. 
- Tilos a tetoválás és a Házirendben nem engedélyezett tárgyak tartása. 
- A nevelői utasítások figyelmen kívül hagyása, látszat végrehajtása tiszteletlenség és 

fegyelmezetlenség, amely elmarasztalást von maga után.  
- A növendékek vélt és valós sérelmeiket kulturált módon jelezzék és beszéljék meg a 

felnőttel. A Házirend szabályai szerint élhetnek panaszjogukkal. 
- Ügyeljenek a testtartásukra.  
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- A nevelőcsoport foglalkozásaira érkező felnőtt belépésekor álljanak alapállásba, és 
úgy köszönjenek. Ettől a nevelő, intézeti vezető külön kérésére lehet csak eltekinteni.  

- Kérdés és hozzászólási szándékukat kézfelemeléssel jelezzék, és várjanak addig, amíg 
meg nem szólítják őket.  

- Környezetüket, személyes tárgyaikat tartsák tisztán és rendben.  
- Mozgásuk alakzatban történjen, egyes vagy kettes sorban, a csoporthoz beosztott 

felnőtt irányításával haladjanak az épületen belül és kívül egyaránt, törekedve a 
rendezett, csendes, beszélgetés nélküli, fegyelmezett mozgásra.  

- Intézeti munkatárssal történő, aznapi első találkozáskor a növendékek csoportosan, 
tisztelettudóan, a felnőtt felé fordulva, a napszaknak megfelelően köszönjenek a jelen 
lévő felnőtt utasítására, illetőleg felnőtt távolléte esetén a munkatársat legelsőnek 
észlelő növendék felszólítására. 

- A fiatalkorú az intézeti élete során maga is kerülje a bűntársával való kapcsolatot, ha a 
kontaktustól a rendelkezési jogkör gyakorlója eltiltotta. 

- Nevelési csoportját, a foglalkozás helyét csak az előírt tevékenység végzése vagy a 
felnőtt utasítására hagyja el. 

- Amennyiben a növendék az intézet Házirendjét megzavaró eseményről szerez 
tudomást, úgy köteles haladéktalanul jelentést tenni a szolgálatban lévő munkatárs, 
illetve az intézet vezetői felé. 

 
 

7. 2. A nevelőotthonban elvárt magatartás, a helyiségek használatának főbb 
szabályai 

 
- Az általános szabályok betartásával, a társakkal együttműködve és egymásra 

támaszkodva kell végrehajtani a feladatokat. 
- Tilos a lakóegység utcára néző ablakainak folyamatosan a közelében tartózkodni, 

azokon át kikiabálni, bármit kidobni vagy az ablak párkányára feldobott tárgyat, 
anyagot beemelni. Ilyen eset előforduláskor azonnal jelezni kell a felügyeletet ellátó 
felnőttnek.  

- Tilos a tantermekben, folyosókon folyamatosan a nyílászárók közelében tartózkodni, 
azokon át kikiabálni, bármit kidobni, az osztálytantermet engedély nélkül elhagyni. 

- A hálószobákat és a csoporthoz tartozó körleteket délelőtt senki nem használhatja, 
azokat a reggeli elvonuláskor a körletrend előírásainak megfelelően, rendben kell 
visszahagyni. 

- Délután a tanulási, szabadidős és egyéb foglalkozások a teljes csoport bevonásával a 
társalgóban zajlanak. 

- A délutáni foglalkozások időszakában a hálókat zárva kell tartani. 
- Növendékek felügyelet nélkül sem a hálóban, sem a társalgóban nem tartózkodhatnak. 

A csoport mindig együtt - felügyelet alatt - mozog, ha indokolt a teljes csoport 
látótávolságon belül várakozik.  

- A vizesblokkot (WC, zuhanyzó) egy időben csak egy személy használhatja, kivéve a 
reggeli, a munka utáni és esti csoportosan végrehajtott tisztálkodás időszakát, ami 
közvetlen felügyelet mellett, egymást bevárva történhet. 

- Az ügyeleti és nevelői szobába, csak felnőtt engedélyével léphet be növendék, és ott 
csak felnőtt jelenlétében tartózkodhat. 

- A csoport raktárába növendék nem léphet be, amennyiben az ajtó nyitva van, attól 
minimum egy lépés távolságban kell várakozni. 
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7. 3. Oktatási egységben elvárt magatartás, a helyiségek használatának főbb 
szabályai  

 

- A fiatalkorú az iskolai osztályteremből önkényesen tankönyvet, kiadványt, oktatási 
segédeszközt nem vihet magával a nevelőotthoni csoportjába. Amennyiben a 
felkészítő oktatást végző nevelő engedélyezi vagy szükségesnek látja, a délutáni 
nevelőotthoni tanulmányi munkához szükséges tankönyv, kiadvány, oktatási 
segédeszköz a növendék elhelyezési csoportjába történő kerülését, azt személyesen 
adja át a csoportnevelőnek a déli átadás-átvétel alkalmával. 

- A fiatalkorú az iskolai oktatás-képzés első tanítási napján köteles munka-, tűz- és 
balesetvédelmi oktatáson részt venni, amelynek megtörténtét a meghatározott iskolai 
dokumentumban aláírja. 

- A tanuló az iskolai oktatás-képzés keretében csak az adott tanórát tartó nevelő által 
meghatározott feladatot végezheti, az ettől való eltérés az intézet rendjének 
megzavarásának minősül. 

- A fiatalkorú köteles legjobb tudása szerint, aktívan részt venni a tanórákon, feladatait 
maradéktalanul, igényes külalakkal és az elvárhatóakhoz igazodó tartalommal 
teljesíteni. 

- A kiadott tankönyveket, munkafüzeteket, szemléltető eszközöket, anyagokat csak 
rendeltetésszerűen szabad használni.  

- A kiadott anyagokért a növendékek egyénileg és csoportszinten egyaránt, anyagilag is 
felelősséggel tartoznak. A szándékos vagy felelőtlen, hanyag kezelésből származó 
rongálás, firkálás anyagi kártérítést és/vagy fegyelmi felelősségre vonást von maga 
után. 

- A nevelő szúrópróbaszerűen motozást végezhet, illetve rendelhet el. Az a tanuló, 
akinél tiltott tárgyat találnak, figyelemmel az ügy súlyára, elmarasztalásban részesül. 

- A tanári szobába, nevelői irodába, helyiségbe a fiatalkorú csak utasításra léphet be. 
- Tilos a tantermekben, folyosókon folyamatosan a nyílászárók közelében tartózkodni, 

azokon át kikiabálni, bármit kidobni, az osztálytantermet engedély nélkül elhagyni. 
- Tilos a tantermekben, folyosókon folyamatosan a nyílászárók közelében tartózkodni, 

azokon át kikiabálni, bármit kidobni, az osztálytantermet engedély nélkül elhagyni. 
- A fiatalkorú másik osztályba, tanulócsoportba, tanterembe kizárólag az oktatási 

szakmai vezető vagy az ügyeletes vezető engedélyével mehet át. Amennyiben a másik 
osztályba, tanulócsoportba, tanterembe történő átmenetet a vezető engedélyezte, az ott 
tartózkodó fiatalkorúakkal nem beszélgethet, feladatát a legrövidebb idő alatt köteles 
végrehajtani és visszatérni saját osztályába, tanulócsoportjába.  

- Az osztályterem vagy az iskolaépület, illetve a testnevelés óra kijelölt helyszínének 
engedély nélküli elhagyása tilos, ilyen esetben fogolyszökés vagy annak kísérlete 
feltételezhető. 
 

7. 4. Munkafoglalkoztatási helyen elvárt magatartás  
 

- A fiatalkorú a tanműhelyben, munkaterületen csak az intézet által biztosított 
munkaruhában dolgozhat, a meghatározott munkafoglalkoztatási helyen munkaruha, 
védőruha használata kötelező.  

- A fiatalkorú semmilyen tárgyat nem vihet magával és a munkafoglalkoztatási helyről 
semmilyen szerszámot, anyagot, eszközt, ott készített munkadarabot nem vihet 
magával. 

- Amennyiben a nevelő, gyermekfelügyelő illetve munkafoglalkoztatást vezető 
javasolja bármely tárgynak a növendék személyes tulajdonába, illetve elhelyezési 
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csoportjába történő kerülését, azt igazgatói engedélyezést követően, személyesen adja 
át a csoportnevelőnek a déli átadás-átvétel alkalmával. 

- A fiatalkorú a munkaterületre történő első beosztásakor köteles munka tűz és 
balesetvédelmi oktatáson részt venni, amelynek megtörténtét a munkanaplóban aláírja. 
Munkavégzés során köteles betartani a munka tűz és balesetvédelmi rendszabályokat. 

- A tanuló a tanműhelyben csak az oda beosztott nevelő, gyermekfelügyelő illetve 
munkafoglalkoztatás vezető által meghatározott feladatot végezheti, az ettől való 
eltérés az intézet rendje megsértésének minősül.  

- A tanműhelyben a fiatalkorúak kulturáltan beszélgethetnek egymással, de tilos 
bármilyen játék, fegyelmezetlen magatartás! 

- A gépeket, berendezéseket, munkaeszközöket, munkaanyagokat csak 
rendeltetésszerűen szabad használni. 

- A nevelő, a gyermekfelügyelő, a munkafoglalkoztatást vezető, illetve a rendészet 
munkatársa szúrópróbaszerűen motozást végezhet, illetve rendelhet el. Az a tanuló, 
akinél tiltott tárgyat találnak, figyelemmel az ügy súlyára, elmarasztalásban 
részesülhet. 

- A kiadott eszközökért és anyagokért a növendékek egyénileg és közösen, anyagilag is 
felelősek.  

- A szándékos vagy felelőtlen, hanyag kezelésből származó rongálás anyagi kártérítést 
és/vagy fegyelmi felelősségre vonást von maga után. 

- Szerszám és veszélyesnek minősülő anyag ellenőrzésekor feltárt hiány esetén, annak 
előkerüléséig senki sem hagyhatja el a tanműhelyt. 

- A nevelői, gyermekfelügyelői irodába, helyiségbe a fiatalkorú csak utasításra léphet 
be. 

- Tilos a munkaterületek helyiségeiben folyamatosan a nyílászárók közelében 
tartózkodni, azokon át kikiabálni, bármit kidobni, a munkaterületet engedély nélkül 
elhagyni, illetve a kerítést megközelíteni. 

- Aki a tanműhelyi foglalkoztatás során megszegi az előzetes fogva tartottakra 
vonatkozó szigorú elkülönítési tilalmat, elmarasztalásban részesül. 

- A fiatalkorú munkavégzés céljából másik tanműhelybe kizárólag az oktatási szakmai 
vezető vagy az ügyeletes vezető engedélyével mehet át. Amennyiben a másik 
tanműhelybe történő átmenetet a nevelő, gyermekfelügyelő illetve 
munkafoglalkoztatást vezető engedélyezte, az ott tartózkodó fiatalkorúakkal nem 
beszélgethet, feladatát a legrövidebb idő alatt köteles végrehajtani és visszatérni saját 
tanműhelyébe.  

- A tanműhely, munkaterület engedély nélküli elhagyása tilos, ilyen esetben 
fogolyszökés vagy annak kísérlete feltételezhető. 
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8. A kapcsolattartás szabályai és rendje 
  

Az intézet elősegíti, hogy a fiatalkorú a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozóival megfelelő 
kapcsolatot tartson, azokat fejlessze, továbbá, hogy a nevelésbe vett fiatalkorú kapcsolata ne 
szakadjon meg a fiatalkorú gondozását korábban ellátó gyermekotthonnal, nevelőszülővel. 
 
Kapcsolattartásra jogosult személyek: 
 

A fiatalkorú a hozzátartozójával, szülői felügyeleti jogát gyakorló szülőjével, más törvényes 
képviselőjével jogosult kapcsolattartásra, ha nem merült fel kizáró ok a kapcsolattartás 
tekintetében. 
 
Hozzátartozók:  
 

a) az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa, 
b) az örökbefogadó és a nevelőszülő (ideértve az együtt élő mostohaszülőt is), az örökbe 
fogadott és a nevelt gyermek (ideértve az együtt élő mostohagyermeket is), 
c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa, 
d) a házastárs, az élettárs, 
e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére 
 
Az ellenőrzés nélküli érintkezést kell biztosítani az előzetesen letartóztatott fiatalkorú és a 

• a védője,  
• a jogszabályok által az alapvető jogok védelmére feljogosított szervezet tagja, a 

nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársa, 
továbbá a karitatív tevékenységet végző egyházi jogi személy vagy civil szervezet 
tagja, 

• a nevelésbe vett fiatalkorú esetében a gyermekvédelmi gyámja,   
• vallásgyakorlás céljából az egyházi személy, 
• a kirendelt pártfogó felügyelője vagy megelőző pártfogó felügyelője,, 
• hazája Magyarországon akkreditált diplomáciai képviselője, konzuli tisztségviselője, 

ennek hiányában az érdekei képviseletét ellátó állam képviselői között. 
 
A fiatalkorú a fentebb felsoroltakon kívül más személyekkel is tarthat kapcsolatot. Ilyen 
irányú kérelem esetén, amennyiben a kapcsolattartásra megjelölt személy az intézet részére 
visszaküldte a kapcsolattartási nyilatkozatot, az igazgató előzetesen beszerzi a rendelkezési 
jogkör gyakorlójának engedélyét.  
 
A fiatalkorúnak a hozzátartozóján kívüli más személlyel való kapcsolattartása a növendék 
fejlődése, nevelése érdekében korlátozható, amiről az igazgató dönt. 
 
A látogatásból ki kell zárni azt, akivel a fiatalkorú kapcsolattartását a rendelkezési jogkör 
gyakorlója nem engedélyezte, illetve azt, akinek magatartása a fiatalkorú vagy az intézet 
biztonságát, rendjét veszélyezteti. 
 
A kapcsolattartás általános rendje: 
 
Kapcsolattartásra az intézet rendje szerint, látogatásra a javítóintézettel előre egyeztetett 
időpontban kerülhet sor. 
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A kapcsolattartás formái:  
- levelezés, 
- csomagküldés,  
- telefonbeszélgetés, 
- látogatás 
- családi konzultáció 

 
A növendékügyi iroda a befogadáskor, ill. a nevelő az első nevelői foglalkozáson 
nyilatkoztatja a csoportjába fogadott előzetes letartóztatottat arról, hogy mely személyekkel 
kíván kapcsolatot tartani. A fiatalkorú által megnevezett személyek nevét és lakcímét, 
telefonszámát, valamint a rokonsági, egyéb kapcsolati fokot a kapcsolattartási nyilatkozaton 
rögzíti, nyilvántartásba veszi. 
 
A javítóintézet, az előzetes letartóztatás végrehajtása rendjének és biztonságának megőrzése 
érdekében és a kapcsolattartó személyazonosságának a látogatás alkalmából történő 
megállapítása céljából – a kapcsolattartóként megjelölt személy vagy törvényes 
képviselőjének hozzájárulásával – nyilvántartja mindazoknak a személyeknek a személyes 
adatait, akikkel a fiatalkorú kapcsolatot tart fenn.  
 
A kapcsolattartás engedélyeztetési folyamatában a csoport nevelője és a növendékügyi iroda 
munkatársa minden esetben köteles ellenőrizni, hogy a fiatalkorú kapcsolattartása 
engedélyezett-e megjelölt személlyel. 
 

8. 1. Levelezés 
 
Az általános levelezés a kapcsolattartók által küldött vagy a letéti pénzből vásárolt bélyeggel 
ellátott borítékkal történik.  
 
A fiatalkorú büntető ügyével kapcsolatos valamennyi beadványát az erre illetékes szerveknek 
hivatalból, az intézmény továbbítja. 
 
Az előzetes letartóztatott az engedélyezett személyekkel, korlátlan gyakorisággal és 
terjedelemben levelezhet. A levelezés biztonsági okokból szúrópróbaszerűen ellenőrizhető. 
Az ellenőrzés célja annak megakadályozása, hogy a fiatalkorú a biztonságát vagy az 
intézmény biztonságos működését sértő vagy veszélyeztető eszközhöz, információhoz jusson 
vagy azt továbbíthassa, illetve a büntetőeljárás eredményességét negatívan befolyásoló 
információt cserélhessen a kapcsolattartó személlyel. Az ilyen levél továbbításának, ill. 
kézbesítésének megtagadását a fiatalkorúval közölni kell. 
 
A fiatalkorúnak a hatóságokkal, továbbá a jogszabályok által az emberi, állampolgári, 
valamint nemzeti és kisebbségi jogok védelmére feljogosított szervezetekkel és a védővel 
való levelezése nem ellenőrizhető. Ha gyanú merül fel arra nézve, hogy a fiatalkorú részére 
érkező levelek nem a feladóként feltüntetett hatóságtól, szervezettől vagy a védőtől 
származnak, a levelet a fiatalkorú jelenlétében kell felbontani, és arról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
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8. 2. Csomagküldés 
 
Minden előzetes letartóztatott növendék az engedélyezett kapcsolattartói nyilvántartásban 
szereplő személytől csomagot kaphat. 
 
A fiatalkorú csomagot postai úton, látogatási időn kívüli személyes leadással, illetve 
látogatáskor kaphat. A fiatalkorú részére legfeljebb havi két alkalommal küldhetnek, vagy 
adhatnak át csomagot az intézetben. A csomag súlya alkalmanként nem haladhatja meg az 5 
kg-ot. A csomagot a fiatalkorú és nevelője jelenlétében kell felbontani és tartalmát ellenőrizni.  
 
Az intézetbe érkezett vagy az intézetből visszaküldött csomagokról nyilvántartást kell vezetni. 
 
Az intézet nem vesz át továbbításra, illetve kézbesítésre olyan postai csomagot, amelyen a 
feladó neve és címe nincs feltüntetve. Az érkező csomagokat a portaszolgálatos rendész veszi 
át. Az intézetbe csak átvizsgált, a biztonsági szabályoknak és a csomagokra érvényben lévő 
tartalmi előírásoknak megfelelő csomag kerülhet be. 
 
A rendészet a csomag átvizsgálásáról, tartalmáról, átvételéről jegyzéket készít, melyet az 
átadó és átvevő aláírásával hitelesít. A csomag átvételét a fiatalkorú előzetes letartóztatott 
aláírásával igazolja. Az át nem vehető tételeket a rendészet elzárja, nyilvántartja, látogatáskor 
a hozzátartozó részére kiadja. Az így át nem vett, romlandó vagy sérült, egyéb okból nem 
tárolható termékeket az igazgató felé történő jelzést követően, engedély alapján meg kell 
semmisíteni. 
 
A fiatalkorú részére érkező pénzküldemény kezelésére a letéti szabályok érvényesek. 
 
A fiatalkorú írásos kérelme alapján, - amennyiben a kérelmét a nevelője és a nevelési szakmai 
vezető is támogatja - az intézet igazgatója vagy helyettese engedélyezheti a fiatalkorú számára 
személyes tárgyak behozatalát, ill. hozzátartozók részére készített ajándékok kiadását. 
 
A fiatalkorú tárgyalásról szabadítása esetén, amennyiben a letétjében elhelyezett személyes 
dolgaiért nem jelenik meg, úgy azokat az intézet csomagban megküldi a fiatalkorú címére. A 
postai költség a fiatalkorú letéti pénzéből, munkajutalmából kerül levonásra. 
 
 

8. 3. Telefonbeszélgetés 
 
Az intézet rendje szerint az előzetesen letartóztatott fiatalkorú telefont nem tarthat magánál, 
hívást nem fogadhat. 
 
Telefonbeszélgetést a fiatalkorúak saját költségükre folytathatnak heti két alkalommal, 
összesen tíz perc időtartamban, regisztrálást és engedélyezést követően, nevelői ellenőrzés 
mellett, - azokkal a hozzátartozókkal illetve azzal a személlyel, akivel a kapcsolattartás már 
engedélyezésre került, és abban a telefonszám rögzítve van. A telefonálás naponta 13-20 óra 
közötti időszakban, az intézmény által kijelölt telefonon keresztül történhet.  
 
A kívánt számok tárcsázását a nevelő hajtja végre. A lehetőségekhez mérten azonosítja a 
hívott felet és ellenőrzi a beszélgetés folyamatát. A növendék a készülék külső hallgatóját a 
nevelői engedélyt követően emelheti fel. A telefonbeszélgetés biztonsági okokból 
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megszakítható. A telefonos kapcsolattartásról a nevelő nyilvántartást vezet. A telefonálás 
tényét a fiatalkorú aláírásával igazolja.  
 
Ellenőrzés nélkül folytathat a fiatalkorú telefonbeszélgetést ügyvédjével, az egyház 
képviselőjével, emberi, kisebbségi jogok képviselőjével, de a telefonhívás kezdeményezése ez 
esetben is ugyanúgy történik, mint egyéb hívás kezdeményezésekor. 
 
Az igazgató a fiatalkorú kérelmére, méltánylást érdemlő esetben további telefonálási 
lehetőséget is engedélyezhet. 
 
 

8. 4. A látogatás rendje 
 
A látogatási engedélyek elintézése: 
 

• A „Látogatási időpontok” nyomtatványt a Növendékügyi Iroda minden hónap 3. 
napjáig elkészíti a következő hónapra. 

• A nevelési szakmai vezető, a csoport nevelője és az érintett fiatalkorú a nyomtatványt 
közösen töltik ki, felvezetve a „rendes” (havi egy óra) és a korábban az igazgató által 
engedélyezett rendkívüli látogatást. 

• A látogatás ezzel egyidőben kiírásra kerülnek a csoport látogatási füzetében is. 
• Ez a nyomtatvány és a látogatási füzetek a nevelési szakmai vezető által, az 

ellenőrzését követően minden hónap 7. napjáig átadásra kerülnek a Növendékügyi 
Iroda részére. 

• Az iroda kitölti a látogatási engedélyeket, visszaigazolja a látogatási füzetek 
vonatkozó sorait, és ezeket együttesen, legkésőbb a hónap 9. napjáig engedélyezésre 
felterjeszti az igazgatónak. 

• Aláírást követően, a következő hónapra vonatkozó látogatási engedélyek legkésőbb 
12.-ig ajánlott küldeményként postázásra kerülnek. 

• Az ajánlott küldemény feladását igazoló feladószelvényen szerepeltetni kell a gyerek 
nevét és a látogatás időpontját. 

 
A fiatalkorú havonta egy óra időtartamban kapcsolattartóival felügyelet mellett, látogatás 
keretében találkozhat. Kérésére, a rendelkezésre álló időkeret összevonható. 
 
A látogató fogadása az erre kijelölt helyiségben, asztal mellett ülve, rendész vagy egyéb, az 
ügyeletes vezető által kijelölt munkatárs jelenlétében, folyamatos felügyelet mellett történik.  
 
A fiatalkorú látogatója látogatási engedély alapján léphet be az intézetbe, az engedélyben 
meghatározott időpontban. A látogatás megkezdéséhez fényképes, a látogató személyének 
hivatalos azonosítására alkalmas igazolvány/okmány és a látogatási engedély szükséges. A 
látogatási engedély másra nem ruházható át.  
 
A látogatási időben a fiatalkorú maximum négy személyt fogadhat, akik közül a látogató 
helyiségben egy időben összesen: 
                   - maximum 2 fő felnőtt, vagy 
                   - 2 fő felnőtt + 2 fő hat év alatti gyermek, vagy  
                   - 2 fő felnőtt + 1 fő hat és tizennyolc év között fiatalkorú tartózkodhat. 
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A látogatás időtartama a látogatási engedélyen kerül feltüntetésre, amely alkalmanként 30 
percnél nem rövidebb idő. 
A látogatási idő a fiatalkorú kérelmére, az igazgató vagy helyettese engedélyével, rendkívül 
indokolt esetben 30 perccel meghosszabbítható. Ez vonatkozik a rendkívüli látogatás 
engedélyezésére is. Ha olyan személy érkezik az egyeztetett időpontban látogatási céllal, 
akinek neve az értesítésen nem szerepel, de a fiatalkorú kapcsolattartói között nyilvántartott, 
az ügyeletes vezető a növendék kérelme alapján engedélyezheti a látogatást.  
 
A látogatás során a fiatalkorú, a látogató által hozott, ellenőrzött élelmiszert fogyaszthat. A 
látogatás ideje alatt csak az intézetben vásárolt, illetve az intézet által biztosított ital 
fogyasztható. 
 
Közvetlenül a fiatalkorú részére, semmi nem adható át. A fiatalkorú a látogatójának ajándékot 
vagy más tárgyat időben beszerzett és jóváhagyott írásos engedély alapján, a látogatás 
felügyeletét ellátó rendész jelenlétében adhat át. A fiatalkorú kérelmét a csoport nevelőjének 
és a nevelési szakmai vezetőnek egyaránt támogatnia kell, amelyet az aláírásaikkal is 
megerősítenek. Ezt követően a kérelmet engedélyezésre be kell adni a titkárságra. Az 
engedélyezést követően, a kérelem visszakerül a növendékhez, aki ezt a látogatás 
időpontjában bemutatja és átadja a látogatást felügyelő rendésznek.  
 
Az intézetbe belépő személy köteles betartani az intézet rendjére, a Házirendre és a fogva 
tartás biztonságára vonatkozó előírásokat (ezekről a látogatás megkezdésekor tájékoztatást 
kap a rendészettől). Amennyiben az előzetesen letartóztatott fiatalkorú vagy a látogatója 
megsérti a látogatás rendjét, úgy a látogatás félbeszakítására, illetve, ha a szabályszegést 
figyelmeztetés ellenére sem hagyják abba, a látogatás megszakítására kerülhet sor, amely iránt 
a rendész köteles intézkedni Az intézkedésről jegyzőkönyv készül. 
 

8. 5. Családi konzultáció  
 
- A fiatalkorú vagy a törvényes képviselő kérelmére, az igazgató/igazgató-helyettes 
engedélyével, háromhavonta családi konzultáción vehet részt, amely a javítóintézetben 
megvalósuló kötetlen kapcsolattartási forma. A családi konzultáción elsősorban a szülő, 
törvényes képviselő és közvetlen hozzátartozó vehet részt, kivéve, ha a bíróság, vagy a 
gyámhatóság a kapcsolattartási jogot korlátozta vagy megvonta.  
 
- A fiatalkorú vagy a törvényes képviselő kérelmére, az igazgató engedélyével családterápiás 
foglalkozáson vehet részt. A családterápiás foglalkozáson nem vehet részt a szülő, ha 
kapcsolattartásra nem jogosult. A családterápiás foglalkozások számát a terápiás szükségletek 
határozzák meg.  
 
- A családi konzultáció és a családterápiás foglalkozás nem minősül látogatófogadásnak, 
továbbá az a fiatalkorúak között is engedélyezhető.  
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9. Eljárás a hozzátartozó betegsége, elhalálozása esetén 
 
 

A fiatalkorú kérelmére, a hozzátartozója súlyos betegsége vagy halála esetén a rendelkezési 
jogkör gyakorlója engedélyezheti a fiatalkorú számára, hogy felügyelettel meglátogassa 
súlyosan beteg hozzátartozóját, illetve részt vegyen hozzátartozója temetésén. Ilyen esetben 
az intézet megkeresi az intézet székhelye szerint illetékes rendőri szervet a fiatalkorú kísérése 
érdekében. 
 
Amennyiben a fiatalkorú kéri, hogy az intézet munkatársa személyes jelenlétével segítse, 
támogassa őt a fentebbi eset kapcsán, úgy az intézet gondoskodik a munkatárs személyes 
jelenlétéről.  
 
A fiatalkorúnak a kérelme előterjesztéséhez be kell szereznie a kérelmét megalapozó 
dokumentumokat.  

- A hozzátartozó súlyos betegsége esetén igazolnia kell a hozzátartozó állapotát, 
valamint a kérelmében meg kell jelölnie a beteg tartózkodási helyét. 

- A hozzátartozó elhalálozása esetén a Halotti Anyakönyvi kivonatot kell bemutatni az 
intézet részére, továbbá a rendőri kiszállítás intézése érdekében a temetés pontos 
helyét és időpontját.  

A fiatalkorú az ügyei intézéséhez segítséget kérhet a nevelőitől, a növendékügyi irodától, 
valamint az intézet vezetőitől. 
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10.  A jutalmazás és elmarasztalás szabályai 
 
A jutalmazás és elmarasztalás (büntetés) a külső környezet értékelése, visszajelzése a 
növendék számára arról, hogy fejlődése, magatartása megfelel-e az elvárásoknak, milyen a 
viszony a nevelőihez, társaihoz valamint kötelezettségei teljesítéséhez, mindezek mellett és 
ezzel egyidejűleg a növendékek fejlődésének folyamatos fokmérője, értékelése is. 
 
Intézetünkben mind a jutalmazás, mind az elmarasztalás területén a fokozatosság elve 
érvényesül annak érdekében, hogy a növendékek számára is jól érzékelhető legyen a 
következetesség és a rendszerelvűség logikája.  
 
A növendékek egyéni sajátosságai, körülményei, felnőttekhez való viszonya, továbbá 
személyiség jegyei teljesen eltérőek, amit figyelembe kell venni a jutalmazási és fegyelmezési 
eszköz alkalmazásánál is. A differenciált jutalmazási és büntetési rendszer elsődleges célja az 
elvárt magatartás és fegyelem kialakítása, megtartása, valamint a növendékek együttműködési 
készségének ösztönzése, növelése. 
 
A fiatalkorúak értékelése naponta az oktatási és munkacsoportokban, naponta intézeti szinten 
a déli csoport átadásnál, hetente az otthoncsoportokban a fiatalkorúak jelenlétében, őket 
bevonva kell megtenni. 
 
A fiatalkorúak összteljesítményének, fejlődésének átfogó elemzésére és értékelésére a két 
havonta megtartandó team értekezletek keretében kerül sor, ahol a fiatalkorúval foglalkozó 
valamennyi szakmai munkatárs képviselteti magát. 
  

10. 1. A fiatalkorúak jutalmazása  
 
A jutalmazás célja: 
A fiatalkorú magatartásának, tanulmányi előmenetelének, munkavégzésének, továbbá egyéb 
területen kifejtett aktivitásának, alkotóképességének és készségének rendkívüli helyzetben 
való helytállásának értékelése, pozitív megerősítése jutalmazással, a teljesítmény 
fokozásának, a személyiség fejlődésének elősegítése. 
 
Növendékeink szabálykövető magatartását rendszeresen értékeljük az így kialakult vélemény 
alapján szocializációs fokozatokba kerülnek besorolásra. A fokozatrendszer egységes keretet 
nyújt a fiatal magatartásának folyamatos értékeléséhez, a fejlődés méréséhez, valamint 
elősegíti a jutalmazás-büntetési rendszer hatékonyabb működését.  
 
A fokozat rendszerű értékelés szakmai alapja: 
 
A fokozatban történő be/átsorolás a kéthavonta összehívott intézeti szintű szakmai vezetői, 
nevelő-pedagógus team értekezlet keretében történik.  
 
A vezető nevelők értékelik a csoport növendékeit és javaslatot tesznek a növendék fokozatba 
helyezésére, amit indokolnak. A magasabb fokozatba történő áthelyezés valamint az 
alacsonyabb fokozatba történő visszaminősítés súlyozott nevelői egyetértés alapján valósulhat 
meg.  
 
Az értékelés alapja a növendék magatartása, amit a napi kétszeri pontozás alapján kiszámított 
kéthavi viselkedés index ad meg, ami tükrözi a délelőtti, illetve a délutáni viselkedést és 
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teljesítményt, továbbá az alábbi szempontrendszer figyelembevételével kialakított jellemzés 
teszi teljessé a fiatalról kialakított képet. 
 
Személyközi viselkedés 
  Konfliktuskezelés 
  Figyelemfelkeltés 
  Segítés másokon 
  Viselkedés társalgás közben 
  Viselkedés szervezett tevékenység közben 
  Pozitív attitűdök mások iránt 
Önmagával szembeni viselkedés 
  Következmények vállalása 
  Etikus viselkedés 
  Érzelmek kifejezése 
  Pozitív én-attitűd 
  Felelősség 
Feladattal kapcsolatos viselkedés 
  Verbális kommunikáció feladatvégzés során 
  Figyelés feladatvégzés közben 
  Kommunikáció csoportban, közösségben 
  Csoporton belüli aktivitás 
  Mások előtti szereplés vállalása 
                       Önmagához mért tanulási teljesítmény 
Környezeti viselkedés 
  Környezet megóvása 
  Étkezési viselkedés 
A legelső alapozó fokozat az intézetbe való bekerüléshez kötődik, a befogadó illetve a 
reszocializációs csoportban mutatott beilleszkedési és szabálykövetési magatartáshoz. 
Bizonyos esetekben az intézeti rezsim követelményeit érvényesítve a nevelési csoportokban is 
tartózkodhat alapozó fokozatú növendék (bűntársak miatti elkülönítés, időközbeni 
visszaminősítés). A rendszeres értékelések a világosan megfogalmazott követelmények, az 
egyéni bánásmód elvének érvényesítése lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatal fejlődjön és 
akár kis lépésekben is haladva egy magasabb szocializációs szintre jusson. A magasabb 
fokozat egy megbízhatóbb közösségi magatartást, proszociális viselkedést feltételez, 
mindehhez az intézet egy bővebb lehetőségkört, kedvezményt biztosít. 
 
Fokozatok:  

I.  Fokozat: Néző 
II.  Fokozat: Látó 
III.  Fokozat. Értő 

 
A magasabb fokozatba történő előrelépés a növendék egyéni haladási ütemétől függően a 
normakövető magatartásban elért szintjének megfelelően történik. A magasabb fokozatot elért 
fiatalt, ha nem felel meg az elvárt magasabb követelményeknek illetve súlyos fegyelmi 
vétséget (pl.:szökés kísérlete és tervezése, súlyosnak ítélhető verekedés, bántalmazás, 
munkamegtagadás, súlyosnak ítélhető tiszteletlen magatartás a felnőttekkel, rongálás, 
rendkívüli esemény okozása) követ el az igazgató illetve a szakmai egységek vezetői azonnal 
visszahelyezhetik az alacsonyabb fokozatba. 
 
Az intézet fontosnak ítéli meg a resztoratív személetmód alkalmazását a visszaminősítés 
kezdeményezésekor is. A mediácó lehetőségét felajánlva a konfliktusban résztvevő felek 
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számára, amennyiben az érintettek vállalják a mediációt és az eredményesnek bizonyul, abban 
az esetben a visszaminősítésre nem kerül sor. 
A fokozatrendszer a fiatal teljesítményét rendszeresen értékeli mindezzel a kötelesség és 
felelősségtudat kialakulását is megalapozza, amely a társadalmi reintegrációjuk fontos eleme. 
 
A struktúra működtetésének alapfeltétele a fiatalok tervszerű fejlesztése, 
személyiségformálása, ami sok esetben történhet indirekt módon is a pedagógus– 
értékrendjének közvetítésével, személyes példamutatással. Ezek a korrektség és tisztesség, a 
felelősségvállalás és megbízhatóság, valamint a kötelességtudat, a tolerancia és szolidaritás, a 
megértés, a segítőkészség, a csoportban való dolgozás, a tanulás és a haladás iránti szándék. 
Az egyes fokozatokhoz köthetően egységes követelmények kerülnek megfogalmazásra, az 
elvárásoknak megfelelő viselkedés megkövetelése és teljesítésének megítélése a fiatalokkal 
foglalkozó pedagógusok felelőssége az egységes nevelési elvek alkalmazásának birtokában. 
 
A fokozat rendszerű jutalmazás követelményei, lehetőségei: 
  

I.  Fokozat: Néző 
 

Követelmények: 
Fő feladat az intézményi norma és követelményrendszer elsajátítása, elvárt 
közösségi viselkedési szabályok megismerése, alkalmazása, beilleszkedés.  
 
A fokozathoz kapcsolódó lehetőségek: 
- délelőtt és délután is saját csoportjában, annak körletében tartózkodik, ott tanul 
- munkafoglalkozáson önkiszolgáló tevékenységet végez, amennyiben nevelési 

csoportban tartózkodik 
- iskolai foglalkozáson részt vehet, amennyiben nevelési csoportban tartózkodik 
- havonta 2x30 percben fogadhat látogatót asztal mögött ülve 
- heti 2x5 percben telefonálhat saját költségén 
- havonta 2x5 kg csomagot kaphat 
- alap intézeti ruházatot visel 
- intézeti ágyneműt használ 
- nevelői dicséret 
- meglévő nevelői elmarasztalás eltörlése 

 
II.  Fokozat: Látó 

 
Követelmények: 
A normarendszer megszilárdulása. Tanulmányi munkájában a képességeinek 
megfelelően teljesít, iskolai feladatait elvégzi. 
Munkafoglalkoztatás keretében a rábízott feladatokat a legjobb tudása alapján 
teljesíti. Önkiszolgáló tevékenységben életkorának megfelelően vesz részt. 
Nevelőotthoni csoportfoglalkozásokon képességeinek megfelelően aktív, 
magatartása az elvárásoknak megfelelő, szabadidejét irányítással képes hasznosan 
megszervezni. Társas kapcsolataira az együttműködés jellemző, 
konfliktusmegoldása erőszakmentes. 
 
A fokozathoz kapcsolódó lehetőségek: 
- iskolai foglalkozáson vehet részt 
- munkafoglalkoztatáson vehet részt, teljesítménye alapján munkajutalomban 

részesülhet 
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- igazgatóhelyettesi dicséretben részesülhet 
- oktatási szakmai vezetői dicséret 
- nevelési szakmai vezetői dicséret 
- tantestületi dicséret 
- érvényben lévő súlyosabb elmarasztalás eltörlése 
- fegyelmi büntetés enyhítése, vagy törlése 
- rendkívüli látogatás 
- havonta 3x30 percben fogadhat látogatót asztal mögött ülve 
- havonta 10 perc belföldi telefonbeszélgetését intézményi költségen teheti meg 
- havonta 3x5kg csomagot kaphat 
- saját kispárnát, plédet használhat 
- saját fehérneműt, zoknit, intézeti formának megfelelő pizsamát, trikót és pólót 

viselhet 
 

III.  Fokozat: Értő 
 

Követelmények: 
A már kialakult normarendszer további megszilárdulása, szabálytudat jól működik. 
A felelősségérzet és a viselkedés szabályzó funkciójának megerősödése. Iskolai 
munkájában képességeinek megfelelően a legjobb teljesítményt nyújtja, önállóan 
vállal közösségi feladatokat, iskolai rendezvényeken aktív szerepet vállal, segíti 
gyengébb képességű társait.  
Munkafoglalkoztatás keretében önállóan tud dolgozni, bonyolultabb 
munkafolyamatokat is elvégez, alacsonyabb fokozatú társainak segít a 
munkafolyamat betanulásában.  
Nevelőotthoni foglalkozásokon aktivitásával segíti a foglalkozások sikerét, 
támogatja bátortalanabb társait. Új növendéktársait segíti a beilleszkedésben, 
példát mutat. Önállóan vállal közösségi feladatokat, szabadidős tevékenységekben 
kezdeményező, intézeti szintű programokban önként vállal feladatokat.  
Társas kapcsolataira az együttműködés jellemző, konfliktusmegoldása 
erőszakmentes. Érzelmi indulati szférája kiegyensúlyozott. Képes az empátiára, 
szolidaritásra.  
 
A fokozathoz kapcsolódó lehetőségek: 
- teljesítménye alapján 20%-kal megemelt munkajutalomban részesülhet,  
- pályaorientációs munkafoglalkozás teljesítéséről igazolást kaphat 
- csoportjában tisztségre jelölhető ki 
- igazgatói dicséretet kaphat kiemelkedő teljesítményéért 
- havi 4x30 percben fogadhat látogatót asztal mögött ülve, akiket a látogatás 

kezdetén és végén megölelhet, a látogatás során kisgyermeket karjában tarthat 
- saját plédet és kispárnát, valamint saját teljes garnitúra ágyneműhuzatot 

használhat 
- havi 20 percben telefonálhat intézményi költségen belföldre 
- havi 4x5 kg csomagot kaphat 
- saját fehérneműt, zoknit, intézeti formának megfelelő pizsamát, trikót, pólót, és 

melegítőt használhat 
- havi 1 db tusfürdőt és deo stiftet kap az intézménytől 
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Csoportos jutalmazás 
 
A fokozat rendszerű egyéni értékelés mellett csoportos jutalmazásra is van lehetőség, amelyek 
lehetnek: 
 

• a lefekvés idejének eltolása,  
• biliárd használata 
• közös rendezvények, főzés, szalonnasütés,  
• csoportos tárgyjutalom 

 
A csoportos jutalmazás engedélyezése az igazgató hatásköre. A nevelő, szaktanár, 
munkafoglalkoztatás vezető javaslatára történik, az adott terület vezetőjének, vagy az 
igazgatóhelyettes egyetértésével. 
 

10. 2. Az elmarasztalás eljárása és szempontjai a fiatalkorúak értékelési 
rendszerében 
 
Az elmarasztalás célja 
 
Az intézeti szabályok, a Házirend szabályai betartásának egyik eszköze, különös tekintettel a 
fiatalkorúak helytelen viszonyulásának szándékos eseteire. A nevelésnek, a fegyelmezésnek 
egyik eszköze. A büntetések szintjének kiválasztásakor figyelembe kell venni a fokozatosság 
elvét, valamint a fegyelmezésre indokot adó cselekmény vagy viselkedés gyakoriságát, 
tartósságát, illetve az általános rendet és fegyelmet befolyásoló hatását, súlyosságát. Az 
elmarasztalás célja minden esetben az intézet szabályainak, valamint a Házirend előírásainak 
betartatása, kiemelt figyelemmel a fiatalkorúak nem az előírások szerinti viselkedésének 
szándékos, vagy véletlen eseteire. Az intézetünkben alkalmazott fegyelmi büntetéseket 
nevelési célzattal alkalmazzuk a fegyelmi vétséget elkövető fiatalkorúval szemben. 
 
Az elmarasztalás alapelvei, szempontjai 
 

• nem lehet megalázó, emberi méltóságot sértő 
• figyelembe kell venni a fiatalkorú személyiségállapotát, a szocializáció szintjét 
• mérlegelni kell a nevelésben kifejtett várható hatását 
• legyen szerepe a fegyelmi vétség megelőzésében, illetve megakadályozásában 

 
A büntető jellegű fegyelmezés tekintetében, amennyiben a fegyelemsértés jellege és súlya 
lehetővé teszi, törekedni kell a resztoratív, helyreállító jellegű büntetések önálló vagy más 
büntetéssel történő együttes alkalmazására. Ennek keretében például, kötelezni lehet a 
fegyelemsértő növendéket a sértett fiatalkorú önkiszolgáló tevékenységébe történő 
besegítésre, tanulása segítésére, sérülése esetén ápolására, a kár megjavítására. 
 
Az intézet Házirendjét megszegi az, aki többek között: 
 

- Nem engedélyezett ruházatot, kiegészítőket hord  
- Rajzol, vagy tetovál testére, testrészeire, egészségét veszélyezteti 
- Nem az előírásoknak megfelelő a hajviselete 
- Munkavégzésében, tanulásában hanyag 
- Gyakran kilép, a megkezdett munka és tanulási feladatból, 
- Elemi udvariasság szabályait megsérti  
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- Játék közben önkontrollját elveszti 
- Véleményt nyilvánít udvariatlan hangnemben 
- Sértő megjegyzéseket, mozdulatokat tesz,  
- Fekszik az ágyon meg nem engedett időszakban 
- Nem engedélyezett eszközt tart magánál 
- Cserélget, üzletel társaival, másik növendék ruházatát viseli,  
- Ugratja, hergeli társait, viselkedése szóban és tettben durva és kulturálatlan  
- Kihasználja növendéktársait,  
- Öltözetét nem az előírásoknak megfelelően viseli 
- Elhanyagolja a borotválkozást 
- Személyi higiéniája bírálatra ad okot 
- Önkiszolgáló tevékenysége a személyes ruházat terén hiányos 
- Elfelejti a házi feladatát elkészíteni, készületlenül megy iskolába 
- Megtagadja a felnőttek utasításait 
- Utasítások végrehajtásában vonakodó 
- Valótlan dolgokat híresztel és terjeszt 
- Engedély nélkül kilép a csoportból, alakzatból 
- Közös tevékenységet, étkezést vagy a vonulási rendet, beszéddel, zajjal megzavarja 
- Jelentési kötelezettségének nem tesz eleget 
 

Az elmarasztalás szintjei és eszközei 
 
Az elmarasztalás szintjei kapcsolódnak a fokozat alapú szocializációs lépcsőben történő 
mobilitáshoz. Jogszabályok alapján a növendékek fegyelmezésének három szintjét különítjük 
el intézetünkben: 

 

• A legenyhébb szinten azok a kisebb alkalmi fegyelmezetlenségek (mulasztás, negatív 
viselkedés) helyezkednek el, amelyek jogi eszközök nélkül, pedagógiai eszközökkel, 
praktikákkal kezelhetőek. 

• A második szinten azok a fegyelmezetlenségek, kötelezettségszegések vannak, 
amelyek előfordulásai enyhébb fokban sértik a házirend előírásait, alkalmasak a 
fegyelem és a rend megbontására. 

• A harmadik szinten azok a súlyos fegyelmezetlenségek, kötelezettségszegések vannak, 
amelyek előfordulásai sértik a házirend előírásait, megbontják a fegyelmet és rendet, 
kirívó esetben büntetőjogi felelősségre vonással is járnak. A súlyos fegyelemsértés 
kivizsgálása - igazgatói utasításra - fegyelmi eljárás keretében történik, szankciója 
fegyelmi büntetés. 

 
1. szint: 
a./ 
- nevelői/gyermekfelügyelői szóbeli figyelmeztetés 
- munkafoglalkoztatás vezetői szóbeli figyelmeztetés 
 
A figyelmeztetéseket a csoportnaplóban kell rögzíteni. 
 
b./  
- nevelői/gyermekfelügyelői írásbeli megrovás 
- munkafoglalkoztatás vezetői írásbeli megrovás 
 
A megrovást írásba kell foglalni, amit a nevelési vagy oktatási szakmai vezető, vagy az 
igazgatóhelyettes láttamoz. Majd az otthonban kezelt egyéni dossziéban el kell helyezni. 
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2. szint 
- igazgatóhelyettesi szóbeli figyelmeztetés 
- igazgatóhelyettesi írásbeli megrovás 
- tantestületi szóbeli figyelmeztetés 
- tantestületi írásbeli megrovás 
- szakmai vezetői szóbeli figyelmeztetés 
- szakmai vezetői írásbeli megrovás 
 
Alkalmazható büntetések: 
 

• kedvezmények megvonása,  
• jutalomlátogatás, látogatási idő meghosszabbításának megvonása,  
• sportjátékból való kizárás,  
• közösségi programokból való kizárás,  
• egyéni feladat elrendelése,  
• önkiszolgáló tevékenység időszakos, vagy feladatmeghatározott, kibővítése 
• resztoratív eljárásban való részvétel 

 
3. szint: Igazgatói jogkörbe tartozó fegyelmezések 
 
Fegyelmi eljárás kezdeményezése: 
 
Fegyelmi vétséget követ el a fiatalkorú, ha kötelességét neki felróható módon megszegi, 
illetőleg vét az intézet házirendje ellen. A fegyelmi vétséget elkövető fiatalkorú felelősségét 
fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni. 
 
 
 
Az intézet rendje szerint fegyelmi vétséget követ el különösen az aki, 
 

• lopást követ el a társai vagy az intézmény sérelmére, 
• más növendék testi épségét szándékosan, illetve gondatlanul veszélyeztető magatartást 

tanúsít, 
• kihasználja, bántalmazza, sanyargatja társát, 
• tiszteletlen magatartást tanúsít, udvariatlan, etikátlan és méltatlan megjegyzéseket tesz 

nevelőire,  
• pszichoaktív anyagot, alkoholt fogyaszt az intézetben, 
• az intézet kompetens munkatársa által nem ellenőrzött gyógyszert fogyaszt, 
• szándékosan rongál, szándékosan vagy gondatlanul kárt okoz, 
• megtagadja a munkát, 
• megtagadja az iskolai munkát, 
• szándékos egészségkárosítást követ el, 
• házirend szabályait rendszeresen megsérti,  
• bírálja a kapott feladatokat, nevelői intézkedéseket,  
• szökést valósít meg, illetve szökést tervez, vagy kísérel meg, segít elő, 
• aki a fenti eseményekkel kapcsolatban elmulasztja jelentési kötelezettségét. 

 
A fiatalkorú magatartásával kapcsolatos problémákat az intézet munkatársai a vezető 
beosztású személyeknek, illetve az intézmény igazgatójának jelzik szóban vagy írásban. A 
vezetői fegyelmezések figyelmen kívül hagyása esetén, illetve amennyiben az elkövetett 
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vétség súlya vagy sorozatossága indokolja, a növendékkel szemben kezdeményezni kell a 
fegyelmi eljárás lefolytatását. 

 
A fegyelmi vétséget elkövető fiatalkorú felelősségét fegyelmi eljárás keretében kell vizsgálni. 
Az eljárást a fegyelmi vétség elkövetésétől, illetve ismertté válásától, szökés esetén a 
fiatalkorúnak az intézetbe történő visszakerülését követő három napon belül meg kell indítani 
és öt napon belül be kell fejezni. Az eljárást háromtagú fegyelmi bizottság folytatja le, 
amelynek tagjai az e feladattal megbízott igazgatóhelyettes, a növendékügyi előadó, továbbá a 
fiatalkorú csoportnevelője vagy indokolt esetben az igazgató által kijelölt nevelő. 

 
A fegyelmi bizottság feltárja a vétség elkövetésének okát, módját, körülményeit, a fegyelmi 
eljárás alá vont fiatalkorú indítékait és felelősségének mértékét. 

 
Az eljárás során meg kell hallgatni a fegyelmi eljárás alá vont fiatalkorút és az ügyben érintett 
más fiatalkorút vagy intézeti dolgozót. A meghallgatásról a fegyelmi bizottság jegyzőkönyvet 
készít, melyet minden meghallgatott aláír. 

 
A fegyelmi bizottság írásba foglalt határozattal: 

• fegyelmi büntetést szab ki, ha a fiatalkorú felelőssége megállapítható a 
vétség elkövetésében, 

• az eljárást büntetés kiszabása nélkül lezárja, ha a fiatalkorú felelőssége 
nem állapítható meg. 

• Közvetítői eljárás igénybevétele esetén dönt a fegyelmi eljárás vagy a 
fegyelmi büntetés végrehajtásának felfüggesztéséről, illetve annak 
folytatásáról. 

 
A határozat tartalmazza a fiatalkorú nevét, személyi adatait, a fegyelmi vétséget, a kiszabott 
büntetést és annak indokolását. A fegyelmi határozatot a bizottság ismerteti a fiatalkorúval. A 
fegyelmi bizottság határozata ellen a fiatalkorú az intézet igazgatójánál panasszal élhet. Az 
igazgató a panaszt egy héten belül megvizsgálja, és a határozatot helybenhagyja, vagy a 
kiszabott büntetést megsemmisíti, vagy más büntetést szab ki. 
 
A büntetésnek igazodnia kell a vétség súlyához, a fiatalkorú személyiségéhez, életkorához. A 
büntetésnek továbbá figyelemmel kell lennie arra, hogy hányadik fegyelmi vétségét követte el 
a fiatalkorú, és tanúsít-e őszinte megbánást. 
 
A büntetés nem lehet megszégyenítő, megalázó. Nem alkalmazható testi fenyítés, élelem és 
ruházat csökkentése vagy megvonása. Kollektív büntetés nem alkalmazható, csoportosan 
elkövetett cselekedetért csak az abban részt vevő fiatalkorúak büntethetők. 
 
A fegyelmi határozatot ismertetni kell a fiatalkorúval, és csatolni kell az anyagához. Az 
intézet által a bíróságnak megküldött véleményben az elkövetett fegyelmi vétségek 
szerepelnek. 
 
A fegyelmi eljárás során kiszabható büntetések: 
 

• nevelői figyelmeztetés  
• igazgatói megrovás, 
• egyes társas szórakozástól, programtól vagy rendezvénytől eltiltás, amely 

legfeljebb egy hónapra vonatkozhat 
• jutalom, kedvezmény megvonása. 
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Ha a növendék fegyelmi vétsége egyben bűncselekményt is megvalósít, az intézet a fegyelmi 
eljárás lefolytatása mellett, feljelentési kötelezettségének is eleget tesz. 
 
A végrehajtás helyének megváltoztatása 
 

Ha a fiatalkorú tartósan szembeszegül a javítóintézet rendjével vagy társai, illetve az intézeti 
dolgozók testi épségét, az intézet biztonságát súlyosan veszélyeztető magatartást tanúsít, az 
intézet igazgatója erről értesíti a rendelkezési jogkör gyakorlóját, és kéri az előzetes 
letartóztatás végrehajtási helye megváltoztatásának indítványozását. 
 
A jutalmazásokat és elmarasztalásokat a csoportnaplóba valamint nyomtatványon kell 
rögzíteni, és azt a növendék nevelési csoportjánál valamint a növendékügyi irodában 
elhelyezett iratanyagában kell lefűzni. 
 
A fegyelmi eljárás keretében lefolytatható közvetítői eljárás 
 
A fiatalkorú a fegyelmi eljárása során történő felelősségre vonása kapcsán, a fegyelmi 
bizottság döntése alapján részt vehet közvetítői eljárásban.  
Közvetítői eljárásra a fiatalkorú által, másik fiatalkorú sérelmére elkövetett fegyelmi vétség 
esetén van lehetőség.  
 
A közvetítői eljárás csak a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető önkéntes hozzájárulásával 
folytatható le. Az eljárásban a felek egyenrangúak, az eljárás során bármikor visszavonhatják 
a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat, minden egyezségre önként kell jutniuk.  
Az önkéntes részvétel ismeretében a fegyelmi bizottság az eljárást felfüggeszti a közvetítői 
eljárás időtartamára.  
 
A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető 
között olyan megállapodás jöjjön létre, amely megmutatja az elkövető megbánását, 
felelősségvállalását és jóvátételét a sértett, illetve az intézet felé. A megállapodás nem lehet 
megszégyenítő, megalázó, jogszabályba ütköző vagy ésszerűtlen.  
 
A közvetítői eljárás alkalmazására, fegyelmi eljárás keretében korábban kiszabott büntetés 
esetében is lehetőség van. Ebben az esetben a fegyelmi bizottság a büntetés végrehajtását 
felfüggesztheti, amennyiben a fegyelmi vétséget elkövető fiatalkorú közvetítői eljárásban vesz 
részt, a sértett önkéntes hozzájárulásával. 
 
A fegyelmi bizottságnak ellenőrizni kell a megállapodásban foglaltak végrehajtását. 
A fegyelmi eljárást, vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását folytatni kell, ha  
• a hozzájárulását akár a fegyelmi vétség sértettje, akár az elkövető visszavonja,  
• nem jön létre megállapodás,  
• az elkövető nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat.  
 
A közvetítői eljárást a javítóintézet erre kiképzett tagja folytathatja le. 
 
Az előzetesen letartóztatott fiatalkorúak ügyészségnek vagy bíróságnak megküldött 
véleményezésben a fegyelmi büntetéseket és jutalmazásokat fel kell tüntetni. 
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11.  A vallásgyakorlás szabályai és rendje 
 
 
A fiatalkorú jogosult a vallási és lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, 
annak kinyilvánítására és gyakorlására. 
 
Az intézet minden eszközzel elősegíti a fiatalkorú hitéletének gyakorlását. 
 
A fiatalkorúval kapcsolatot tarthat az egyház erre hivatalosan felhatalmazott képviselője, 
akinek írásos kérelmére az intézet igazgatója engedélyt és tájékoztatást ad a kapcsolattartás 
realizálásáról. A kapcsolat felvételét bármelyik fél kezdeményezheti, vagy elutasíthatja. 
 
A fiatalkorú vallási hovatartozásáról az intézet nyilvántartást nem vezet, az ezzel kapcsolatos 
adatokról tájékoztatást nem ad. 
 
Az intézet biztosítja a vallásgyakorláshoz szükséges időpontot, az arra alkalmas helyiséget. A 
tárgyi kellékekről az egyház gondoskodik. 
 
Az intézet biztosítja a vallásgyakorlás céljából az ellenőrzés nélküli érintkezés lehetőségét a 
fiatalkorú és az egyház meghatalmazott képviselője között. 
 
A fiatalkorú jogosult magánál tartani a vallás gyakorlásához szükséges könyveket, továbbá az 
intézet rendjét és biztonságát nem veszélyeztető vallási kegytárgyakat. 
 
Az egyház képviselője nem avatkozhat be az intézet szakmai tevékenységébe. 
 
Az intézet a szakmai oktató, nevelő munkája során is szervez egyházi/vallási vonatkozású 
rendezvényeket. 
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12.  Záró rendelkezések 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 


