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A fegyelmi büntetések, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
Fegyelmi vétséget követ el a fiatalkorú, ha a kötelességét neki felróható módon megszegi,
vagy vét a javítóintézeti rendtartás vagy a javítóintézet házirendje ellen, továbbá ha a
javítóintézetből megszökik.
Fegyelmi eljárás alapját képező fegyelmi vétség különösen:

-

a fiatal szökési kísérlete, vagy szökése,

-

fizikai erőszak, vagy folyamatos lelki terror alkalmazása,

-

szándékos rongálás, károkozás (berendezések, eszközök, felszerelések, ruházat,
biztonságtechnikai eszközök),

-

minden olyan, a fiatalkorú által előidézett jelentős esemény, amely az intézet
rendjének szándékos megzavarását okozza (lopás, felbujtás, tiltott eszközök elrejtése,
stb.).

A fegyelmi vétséget elkövetető fiatal 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, tagjai:

-

az e feladattal megbízott igazgatóhelyettes,

-

a növendékügyi előadó,

-

a fiatal csoportnevelője vagy indokolt esetben az igazgató által kijelölt nevelő,

A fegyelmi bizottságnak nem tagja a közvetítői eljárást lefolytató javítóintézeti szakember.
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A fegyelmi eljárás megindításának és lefolytatásának rendje, és szabályai
A fegyelmi vétség elkövetéséről, a Házirend megsértéséről, illetve az elkövetés, vagy vétség
ismertté válásának időszakában a fiatalkorúakért közvetlenül felelős jelenlévő dolgozó köteles
a szolgálata idején, vagy annak közvetlen lezárásakor szóban és írásban jelentést tenni
közvetlen felettesének, aki a megismert részletek alapján javaslatot tesz az igazgató, ill. a
feladattal megbízott igazgatóhelyettes felé a fegyelmi eljárás megindítására.
Az eljárás során meg kell hallgatni a fegyelmi eljárás alá vont fiatalt és az ügyben érintett más
fiatalt vagy intézeti dolgozót. A meghallgatásról a fegyelmi bizottság jegyzőkönyvet készít,
melyet minden meghallgatottnak alá kell írnia.
A meghallgatás során fel kell tárni:

-

az elkövetés okát, módját,

-

a fiatalkorú indítékait,

-

felelősségének mértékét,

-

az elkövetés egyéb lényeges körülményeit.

A fegyelmi bizottság, írásba foglalt, többségi határozattal:

-

fegyelmi büntetést szab ki, ha a fiatal felelőssége megállapítható a vétség
elkövetésében,

-

az eljárást büntetés kiszabása nélkül lezárja, ha a fiatal felelőssége nem állapítható
meg, vagy

-

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

Fegyelmi büntetések:
-

nevelői figyelmeztetés,

-

igazgatói megrovás,

-

egyes társas szórakozástól, programtól vagy rendezvénytől eltiltás (legfeljebb egy
hónapra vonatkozhat),
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-

kimenő meghatározott időre való megvonása (legfeljebb két hónapra vonatkozhat),

-

eltávozás

meghatározott

időre való

megvonása (legfeljebb három

hónapra

vonatkozhat),
-

a soron következő szabadságból való kizárás,

-

zárt jellegű javítóintézeti részlegben való elhelyezés.

Kimenő és szabadság meghatározott időre való megvonása együttesen is alkalmazhatók, a
büntetés kiszabását a fiatalkorú személyi adatlapján fel kell tüntetni.
Alapelvek a büntetés kiszabásánál:

-

igazodjon a vétség súlyához,

-

igazodjon a fiatalkorú személyiségéhez, életkorához,

-

tekintetbe kell venni a korábbi fegyelmi vétségek számát és súlyát,

-

enyhítő körülmény a fiatalkorú belátása, őszinte megbánása, az eljárás során tanúsított
együttműködése,

-

kollektív büntetés nem alkalmazható; amennyiben a vétség elkövetésében több
fiatalkorú érintett, a felelősség mértékét és a büntetést egyénileg kell megállapítani,

-

a fegyelmi büntetés nem lehet megszégyenítő, megalázó, nem alkalmazható testi
fenyítés, élelem és ruházat csökkentése vagy megvonása.

A határozat tartalmazza a fiatalkorú nevét, személyi adatait, a fegyelmi vétséget, a kiszabott
büntetés nemét és annak tartamát, vagy a büntetés kiszabása mellőzésének tényét, a
jogorvoslati jogról való kioktatást, továbbá a döntés indokoltságát. A fegyelmi határozatot a
bizottság szóban is ismerteti a fiatalkorúval.
A határozat ellen a fiatalkorú az intézet igazgatójánál panasszal élhet. Az igazgató a panaszt
öt munkanapon belül megvizsgálja, és a határozatot helybenhagyja, vagy a kiszabott büntetést
megsemmisíti, vagy más büntetést szab ki.
A korábban kiszabott fegyelmi büntetés enyhítő vagy elengedhető, ha a fiatalkorú
magatartásában, teljesítményében tartósan pozitív változás következik be, illetve valamilyen
kiemelkedő eredményt ér el valamilyen területen. Ennek alkalmazása az igazgató vagy erre
felhatalmazott helyettese jogkörébe tartozik.
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A fentiek alkalmazására a csoportvezető nevelő, az osztályfőnök vagy a szakoktató tehet
javaslatot.
Amennyiben a fegyelmi eljárás tárgya szándékos károkozás, s ennek tényét a fegyelmi
bizottság az eljárás során egyértelműen megállapítja, a kártérítésről külön határozatot kell
készíteni a gazdasági csoport bevonásával.

Közvetítői eljárás alkalmazása a fegyelmi eljárásban (2013.évi CCXL tv.376.§)
Mikor van rá lehetőség?
Fiatalkorú által másik fiatalkorú sérelmére elkövetett fegyelmi vétség esetén.

Ki folytathatja le?
A közvetítői eljárást a javítóintézet erre kiképzett szakembere folytathatja le.
Hogyan indul meg az eljárás?
A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárást vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását
felfüggesztheti.
A közvetítői eljárás csak a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető önkéntes hozzájárulásával
indítható meg és folytatható le.
A közvetítői eljárás jellemzői:
-

az eljárásban a felek egyenrangúak,

-

az eljárás során bármikor visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat,

-

egyezségre önként kell jutniuk.

A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető
között olyan megállapodás jöjjön létre, amely megalapozza az elkövető tevékeny
megbánását.
A megállapodás nem lehet:
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-

megszégyenítő,

-

megalázó,

-

jogszabályba ütköző,

-

ésszerűtlen.

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.

Fegyelmi eljárás alapját képező fegyelmi vétség különösen:

-

a fiatal szökési kísérlete, vagy szökése,

-

fizikai erőszak, vagy folyamatos lelki terror alkalmazása,

-

szándékos rongálás, károkozás (berendezések, eszközök, felszerelések, ruházat,
biztonságtechnikai eszközök),

-

minden olyan, a fiatalkorú által előidézett jelentős esemény, amely az intézet
rendjének szándékos megzavarását okozza (lopás, felbujtás, tiltott eszközök elrejtése,
stb.).

A fegyelmi vétséget elkövetető fiatal 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, tagjai:

-

az e feladattal megbízott igazgatóhelyettes,

-

a növendékügyi előadó,

-

a fiatal csoportnevelője vagy indokolt esetben az igazgató által kijelölt nevelő,
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A fegyelmi bizottságnak nem tagja a közvetítői eljárást lefolytató javítóintézeti szakember.
A fegyelmi eljárás megindításának és lefolytatásának rendje, és szabályai
A fegyelmi vétség elkövetéséről, a Házirend megsértéséről, illetve az elkövetés, vagy vétség
ismertté válásának időszakában a fiatalkorúakért közvetlenül felelős jelenlévő dolgozó köteles
a szolgálata idején, vagy annak közvetlen lezárásakor szóban és írásban jelentést tenni
közvetlen felettesének, aki a megismert részletek alapján javaslatot tesz az igazgató, ill. a
feladattal megbízott igazgatóhelyettes felé a fegyelmi eljárás megindítására.
Az eljárás során meg kell hallgatni a fegyelmi eljárás alá vont fiatalt és az ügyben érintett más
fiatalt vagy intézeti dolgozót. A meghallgatásról a fegyelmi bizottság jegyzőkönyvet készít,
melyet minden meghallgatottnak alá kell írnia.
A meghallgatás során fel kell tárni:

-

az elkövetés okát, módját,

-

a fiatalkorú indítékait,

-

felelősségének mértékét,

-

az elkövetés egyéb lényeges körülményeit.

A fegyelmi bizottság, írásba foglalt, többségi határozattal:

-

fegyelmi büntetést szab ki, ha a fiatal felelőssége megállapítható a vétség
elkövetésében,

-

az eljárást büntetés kiszabása nélkül lezárja, ha a fiatal felelőssége nem állapítható
meg, vagy

-

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

Fegyelmi büntetések:
-

nevelői figyelmeztetés,

-

igazgatói megrovás,
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-

egyes társas szórakozástól, programtól vagy rendezvénytől eltiltás (legfeljebb egy
hónapra vonatkozhat),

-

kimenő meghatározott időre való megvonása (legfeljebb két hónapra vonatkozhat),

-

eltávozás

meghatározott

időre való

megvonása (legfeljebb három

hónapra

vonatkozhat),
-

a soron következő szabadságból való kizárás,

-

zárt jellegű javítóintézeti részlegben való elhelyezés.

Kimenő és szabadság meghatározott időre való megvonása együttesen is alkalmazhatók, a
büntetés kiszabását a fiatalkorú személyi adatlapján fel kell tüntetni.
Alapelvek a büntetés kiszabásánál:

-

igazodjon a vétség súlyához,

-

igazodjon a fiatalkorú személyiségéhez, életkorához,

-

tekintetbe kell venni a korábbi fegyelmi vétségek számát és súlyát,

-

enyhítő körülmény a fiatalkorú belátása, őszinte megbánása, az eljárás során tanúsított
együttműködése,

-

kollektív büntetés nem alkalmazható; amennyiben a vétség elkövetésében több
fiatalkorú érintett, a felelősség mértékét és a büntetést egyénileg kell megállapítani,

-

a fegyelmi büntetés nem lehet megszégyenítő, megalázó, nem alkalmazható testi
fenyítés, élelem és ruházat csökkentése vagy megvonása.

A határozat tartalmazza a fiatalkorú nevét, személyi adatait, a fegyelmi vétséget, a kiszabott
büntetés nemét és annak tartamát, vagy a büntetés kiszabása mellőzésének tényét, a
jogorvoslati jogról való kioktatást, továbbá a döntés indokoltságát. A fegyelmi határozatot a
bizottság szóban is ismerteti a fiatalkorúval.
A határozat ellen a fiatalkorú az intézet igazgatójánál panasszal élhet. Az igazgató a panaszt
öt munkanapon belül megvizsgálja, és a határozatot helybenhagyja, vagy a kiszabott büntetést
megsemmisíti, vagy más büntetést szab ki.
A korábban kiszabott fegyelmi büntetés enyhítő vagy elengedhető, ha a fiatalkorú
magatartásában, teljesítményében tartósan pozitív változás következik be, illetve valamilyen
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kiemelkedő eredményt ér el valamilyen területen. Ennek alkalmazása az igazgató vagy erre
felhatalmazott helyettese jogkörébe tartozik.
A fentiek alkalmazására a csoportvezető nevelő, az osztályfőnök vagy a szakoktató tehet
javaslatot.
Amennyiben a fegyelmi eljárás tárgya szándékos károkozás, s ennek tényét a fegyelmi
bizottság az eljárás során egyértelműen megállapítja, a kártérítésről külön határozatot kell
készíteni a gazdasági csoport bevonásával.

Közvetítői eljárás alkalmazása a fegyelmi eljárásban (2013.évi CCXL tv.376.§)
Mikor van rá lehetőség?
Fiatalkorú által másik fiatalkorú sérelmére elkövetett fegyelmi vétség esetén.

Ki folytathatja le?
A közvetítői eljárást a javítóintézet erre kiképzett szakembere folytathatja le.
Hogyan indul meg az eljárás?
A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárást vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását
felfüggesztheti.
A közvetítői eljárás csak a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető önkéntes hozzájárulásával
indítható meg és folytatható le.
A közvetítői eljárás jellemzői:
-

az eljárásban a felek egyenrangúak,

-

az eljárás során bármikor visszavonhatják a részvételre vonatkozó hozzájárulásukat,

-

egyezségre önként kell jutniuk.

A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a fegyelmi vétség sértettje és az elkövető
között olyan megállapodás jöjjön létre, amely megalapozza az elkövető tevékeny
megbánását.
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A megállapodás nem lehet:
-

megszégyenítő,

-

megalázó,

-

jogszabályba ütköző,

-

ésszerűtlen.

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.
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