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A biztonsági elkülönítés lehetősége
A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás
végrehajtásáról 2013. évi CCXL. törvény 369. §
(1) A fiatalkorúval szemben biztonsági intézkedésként
a) biztonsági ellenőrzés, vizsgálat és szemle, személyes használati tárgyainak és ruházatának
átvizsgálása, csomag átvizsgálása, valamint elektronikus megfigyelési eszköz alkalmazható,
b) biztonsági elkülönítése rendelhető el.
(2) A biztonsági elkülönítést a fiatalkorú felügyeletét ellátó dolgozó kezdeményezésére, az
igazgató vagy távollétében az ügyeletes vezető írásban rendelheti el. Az elrendelésről
értesíteni kell a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó ügyészt.
(3) A biztonsági elkülönítés elrendelésével egyidejűleg intézkedni kell a fiatalkorú
haladéktalan orvosi vizsgálatáról. A biztonsági elkülönítés az orvos által szükségesnek tartott
ideig, de legfeljebb huszonnégy óráig tarthat. Ha a fiatalkorú magatartása ezt követően sem
rendeződik, a pszichiátriai kezelését a pszichiáter szakorvos rendelkezése szerint a biztonsági
elkülönítőben vagy az intézet egészségügyi részlegén vagy fekvőbeteg-ellátó intézményben
folytatni kell.
(4) A pszichiátriai kezelés a biztonsági elkülönítőben legfeljebb negyvennyolc óráig tarthat.
(5) A biztonsági elkülönítőt úgy kell kialakítani, hogy a biztonsági elhelyezés ideje alatt a
fiatalkorú ne tehessen kárt magában.
(6) A javítóintézet rendje megtartásának és a házirend betartásának ellenőrzése végett a
fiatalkorú orvosi vizsgálat alá vonható, azzal hogy testüreg vizsgálatára csak egészségügyi
okból kerülhet sor, és azt csak orvos végezheti.
Az emberi erőforrások minisztere 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelete a javítóintézetek
rendtartásáról 10. §
(1) Az ön- vagy közveszélyes magatartást tanúsító fiatalkorúnak a büntetések, az
intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló
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2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 369. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott biztonsági elkülönítése érdekében ki kell alakítani olyan, a rendészeti szolgálat
általi állandó felügyelet lehetőségét biztosító, külön zárható helyiséget (a továbbiakban:
biztonsági elkülönítő), ahol a fiatalkorú a biztonsági elkülönítésre okot adó ön- vagy
közveszélyes magatartás megszűnéséig elhelyezhető.
(2) A biztonsági elkülönítőt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése szerinti tervezési programban
foglaltak szerint úgy kell kialakítani, hogy
a) lehetővé tegye a fiatalkorú számára a tisztálkodást és az illemhely használatát,
b) az ott tartózkodó fiatalkorú magában kárt ne tehessen, onnan el ne távozhasson,
c) az ott tartózkodó fiatalkorú folyamatosan megfigyelhető legyen,
d) határoló szerkezetei megbontásnak ellenálló kivitelben készüljenek, és
e) a beépítésre kerülő felszerelési és berendezési tárgyak sérülést ne okozhassanak, fokozott
igénybevételnek ellenálló kialakításúak legyenek.
Fentiek alapján, biztonsági elkülönítésre vonatkozóan az alábbiakat rendelem el:
-

Biztonsági elkülönítőbe kizárólag ön-és közveszélyes magatartást tanúsító fiatalkorú
helyezhető el.

-

Az elkülönítésre az alábbiak tehetnek javaslatot: nevelő, pszichológus, szakoktató,
tanár, otthonvezető

-

Az elkülönítést az igazgató, illetve távollétében az ügyeletes vezető rendelheti el.

-

Az elkülönítés írásban rendelhető el, az arra rendszeresített forma nyomtatványon. Az
elrendelésről értesíteni kell a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyeletét ellátó
ügyészt is.

-

Az elkülönítéssel egy időben a vezető intézkedik a fk. haladéktalan orvosi
vizsgálatáról, melynek során az orvos nyilatkozik az elkülönítés időtartalmáról, ami a
fiatalkorú magatartásának rendeződéséig, de legfeljebb 24 óráig tarthat.

-

Ha magatartása nem rendeződik, gondoskodni kell pszichiátriai szakorvosi
vizsgálatról.

-

Amennyiben további pszichiátriai kezelése indokolt, a pszichiáter szakorvos
rendelkezése alapján a biztonsági elkülönítőben, az egészségügyi részlegen, vagy a
pszichiátriai fekvőbeteg ellátó intézményben kell folytatni.
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Az elkülönítéskor teendő intézkedések:
-

Ruházat átvizsgálása, mely terjedjen ki az alsóruházatra is. Testüreg vizsgálatára csak
egészségügyi okból kerülhet sor, és azt csak orvos végezheti.

-

Olyan tárgy nem lehet az elkülönített fiatalkorúnál, mely önmagára nézve veszélyt
jelent. (fűző, madzag, szúró, vágóeszköz, tű, stb.)

Kézi detektor használata

kötelező!
-

Az elkülönítés ideje alatt 10-15 percenként ellenőrzést kell végrehajtani, mely
szükség esetén rövidebb idő is lehet. Ellenőrzést végezhet: eü. szolgálat, pszichológus,
biztonsági szolgálat

-

Az elkülönítés elrendelésével egy időben, az igazgató, vagy az intézkedésre jogosult
vezető konkrétan megjelöli az ellenőrzésre köteles személyt, vagy személyek körét.

Kérem a T. Kollégákat az utasítás maradéktalan betartására, illetve betarttatására.

Debrecen, 2015. március 31.

Magyari László
igazgató

Kapják:
1. Nagy Kálmán általános igazgatóhelyettes
2. Oláh Péter nevelési igazgatóhelyettes
3. Kocsis Éva otthonvezető
4. Irattár
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