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A szabályzat hatálya
Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.
A rendkívüli események körét
- a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról, 2013. évi CCCXL. törvény
370. § (1) A javítóintézeti nevelés végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről
haladéktalanul értesíteni kell a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt
és a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában rendkívüli eseménynek minősül minden olyan esemény,
amely a javítóintézet rendjét súlyosan sérti vagy veszélyezteti, így különösen a fiatalkorú
szökése, az intézet területén elkövetett bűncselekmény, a fiatalkorú biztonsági elkülönítése,
öngyilkossági kísérlete, balesete, halála.

-

Az emberi erőforrások minisztere 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelete a javítóintézetek
rendtartásáról 11. §, 59. § szabályozza.

59. § A fiatalkorú szökéséről a javítóintézet igazgatója haladéktalanul értesíti:
a) a javítóintézet székhelye szerint illetékes rendőri szervet,
b) azt a megyei, fővárosi főügyészséget, amelynek a területén a fiatalkorúval szemben a
büntetőeljárás folyamatban van és
c) a rendelkezési jogkör gyakorlóját.
11. § (1) A javítóintézeti nevelés és az előzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett
rendkívüli eseményről szóló értesítésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentést tevő nevét, beosztását, telefonszámát,
b) a rendkívüli esemény helyét, időpontját,
c) a rendkívüli esemény leírását, és
d) a rendkívüli esemény elhárítására tett legfontosabb intézkedéseket.
(2) A rendkívüli eseményről szóló értesítést a javítóintézet igazgatója a javítóintézet
fenntartójának, valamint a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyésznek is
megküldi.
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A fentiek értelmében rendkívüli eseményeknek minősül:
-

a fiatalkorú szökése

-

az intézet területén fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény

-

a fiatalkorú öngyilkossági kísérlete, balesete, halála

-

az intézetben kiépített, alkalmazott biztonságtechnikai eszközök, berendezések,
felszerelések fiatalkorú által történő megrongálása

-

minden olyan – a fiatalkorú által - előidézett jelentős esemény, amely az intézet
rendjének szándékos megzavarására irányul.

A Javítóintézet értesítési kötelezettsége rendkívüli esemény bekövetkezésekor:
A javítóintézet telefonon és írásban haladéktalanul értesíteni köteles:
-

az Emberi Erőforrások Minisztérium Gyermek-és Ifjúságvédelmi Főosztályát

-

a büntetés – végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó gyermek-és ifjúságvédelmi
ügyészt

Az értesítésnek tartalmaznia kell:
-

a bejelentést tevő nevét, beosztását, telefonszámát,

-

a rendkívüli esemény helyét, időpontját,

-

a rendkívüli esemény leírását,

-

a rendkívüli esemény elhárítására tett legfontosabb intézkedéseket

A rendkívüli esemény bekövetkezésekor minden esetben meg kell indítani a fegyelmi eljárást
az ügyben érintett fiatalkorú/fiatalkorúak ellen, és külön fegyelmi eljárásban a dolgozó/k
felelősségének megállapítása érdekében a dolgozó/ dolgozók ellen is.
Bűncselekmény elkövetése, ill. annak gyanúja miatt tett feljelentés esetén a fegyelmi eljárást
fel kell függeszteni.
A fiatalkorúak ellen indított fegyelmi szabályait a Rendtartás 42-43.§. és a Fegyelmi eljárás
Szabályai c. belső szabályzat tartalmazza.
A rendkívüli eseményekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályai a javítóintézeten belül
Szökés
-

Szökésnek minősül, ha a fiatalkorú az intézetből megszökik.
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-

Ha az engedélyezett távollét lejártával nem jön vissza, vagy ha az engedélyezett
távollétre kijelölt tartózkodási helyéről engedély nélkül eltávozik.

Eljárás szökés esetén:
-

Amennyiben a fiatalkorú az intézetből szökik, a fiatalkorú felügyeletét ellátó, vagy a
szökést észlelő dolgozó az eseményt azonnal jelenti az igazgatónak, vagy az ügyeletes
vezetőnek, illetve ezzel egy időben a rendészetnek.

-

A fiatalkorú szökési kísérlete estén a rendészet kísérletet tesz az elfogására.

-

Az igazgató, vagy az ügyeletes vezető, telefonon azonnal értesíti a rendőrséget,
megadva a szökött személyleírását, személyi adatait, a szökés körülményeit, s vélt
feltalálási helyét/helyeit.

-

Attól függően, hogy a fiatalkorú ellen indított büntetőeljárás mely szakaszban van,
telefonon és írásban is értesíteni kell az illetékes ügyészt, vagy az illetékes bírót.

-

Javítóintézeti nevelésre utalt fk. intézetből történt szökése esetén, a szökésről a
büntetés végrehajtási bírót kell értesíteni, aki elrendeli a fiatalkorú körözését.

-

A szökés egyéb típusai esetén (engedély nélküli távolmaradás) a fiatalkorú nevelője a
szökés tényét jelzi az utógondozónak, aki írásban értesíti a rendőrséget, a törvényes
képviselőt, a települési önkormányzatot, hivatásos pártfogót.

-

Értesítési kötelezettsége van az intézetnek a fent megjelölt szervek felé abban az
esetben is, ha a fiatalkorú önként visszatért, vagy az intézet kutatta fel, és
visszaszállította, vagy a rendőrség szállította be.

-

Az előzetesen letartoztatott szökése bűncselekmény.

Az intézet területén fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény:
-

Típusa lehet: garázdaság, súlyos testi sértés, felnőtt elleni támadás, nagy értékű
szándékos károkozás, rongálás, lopás, stb.

-

A bűncselekmény típusától függően, annak bekövetkeztekor jelen lévő bármely felnőtt
riasztón jelez a rendészetnek.

-

A riasztást a rendészet jelenti az igazgatónak, vagy az ügyeletes vezetőnek, s ezzel egy
időben

megkísérli

megakadályozni

a

bűncselekmény kifejletét,

befejezését,

súlyosbodását.
-

Az esemény lezajlását követően a fiatalkorúak felügyeletével megbízott dolgozó
írásban jelentést tesz az igazgatónak, aki minden részletre kiterjedő vizsgálatot rendel
el.
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-

Amennyiben a fiatalkorúak és a jelen lévő felnőttek meghallgatása során felmerül a
bűncselekmény elkövetésének gyanúja, illetve annak megtörténtét beismerik, vagy az
nyilvánvaló, az igazgató megteszi a feljelentést, s eleget tesz az ezzel kapcsolatos
jelentési kötelezettségeinek is.

-

Amennyiben a bűncselekmény elkövetéséről, vagy annak gyanújáról nem az
elkövetéskor szereznek tudomást, a jelzést – jelentést az a dolgozó köteles az igazgató
felé megtenni, aki azt észleli.

-

Az igazgató körültekintő vizsgálatot rendel el, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

-

A feljelentésről a vizsgálat során szerzett tények, információk, vélelmezések alapján
az igazgató dönthet. A feljelentést a tudomásra jutástól számított 30 napon belül lehet
megtenni.

A fiatalkorú öngyilkossági kísérlete:
-

Szándék, vagy kísérlet a vonatkozó egészségügyi jogszabályok értelmében a
sürgősségi ellátás körébe tartozik.

-

Öngyilkossági kísérlet: az eseményt észlelő felnőtt, amennyiben cselekmény nem
befejezett, azonnal kísérletet tesz a kivitelezés megakadályozására, egyben riasztja a
rendészetet. Azonnal értesíteni kell az orvost, távollétében az ápolót, az igazgatót,
vagy az ügyeletes vezetőt.

-

A fiatalkorút, az öngyilkossági kísérlet kimenetelétől függetlenül, pszichiátriai
vizsgálatra kell utalni.

-

Amennyiben az öngyilkossági kísérlet befejezett, és a fiatalkorú állapota súlyos, az a.)
pontban részletezettek mellett azonnal mentőt kell hívni.

-

Előzetesen letartoztatott fiatalkorú esetében azonnal értesíteni kell a rendőrséget is.

Fiatalkorú halála
Fiatalkorú halála esetén értesíteni kell:

-

az orvost,

-

értesíteni kell a Megyei Rendőr Főkapitányság Életvédelmi Osztályát,

-

a szülőt/ gyámot, egyben kérve az intézetben való megjelenésre

-

EMMI Gyermekvédelmi Főosztályát,

-

Legfőbb Ügyészséget,
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-

illetékes bírót,

-

törvényes felügyelettel megbízott ügyészt,

-

települési önkormányzat jegyzőjét.

Fiatalkorú balesete
-

A fiatalkorú balesetét a felügyeletével megbízott dolgozó jelzi az orvosnak, vagy
ápolónak.

-

Az orvos vagy ápoló döntheti el, hogy a baleseti sérülés helyben kezelhető, vagy
mentőt kell hívni. Előzetes letartóztatásban lévő fiatal esetén rendőrségi szállítást is
kérni kell.

-

Amennyiben sem orvos, sem ápoló nem tartózkodik a javítóintézetben az
ügyeletvezető értesíti az ügyeletes vezetőt, aki intézkedést tesz a sérült ellátásáról.

-

Hivatali időben a mentő szolgálat, rendőrség értesítése a növendékügyi iroda, hivatali
időn kívül az ügyeletvezető feladata.

-

A baleset bekövetkeztének körülményeit a felügyeletet ellátó dolgozó enyhe sérülés
esetén írásba foglalva jelenti felettesének, vagy az igazgatónak.

-

A fiatalkorúak bármilyen sérülése, balesete esetén a fiatalkorúval közvetlen
szolgálatot ellátó munkatárs baleseti jegyzőkönyvet állít ki, és értesíti az területért
felelős vezetőt.
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