Emberi Erőforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete
és

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Debreceni Javítóintézete nagykanizsai
telephelye

Házirend
2016.
A 2015. március 31-én hatályba lépett, jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt házi
rendje

Szakmai Program 4. sz. melléklete

Módosítás kelte: Debrecen, 2016. február 01.
A módosítás hatálya:

Emberi Erőforrások Minisztérium
Debreceni Javítóintézete
és
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete nagykanizsai telephelye

Házirend
2016.

Javítóintézeti neveltek

1
EMMI Debreceni Javítóintézete és EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelye
Házirend

A házirend rendeltetése
A Házirend rendeltetése, hogy megismerjétek az intézet belső életének rendjét, a
jogaitokra és kötelezettségeitekre vonatkozó szabályokat, a szabályok megszegésével
járó következményeket. A javítóintézetben jogaitok gyakorlását törvény korlátozza. A
Házirendből ezeket a korlátozásokat is megismerhetitek.
A Házirend betartása minden fiatalkorú, nagykorúvá vált fiatal számára kötelező.

I.
Jogaid és kötelességeid

1. Jogaid
1. Az intézetbe történő befogadáskor jogod és kötelességed az intézet házirendjének
megismerése, s azok betartása.
2. Jogod van az ügyedet és sorsodat érintő kérdésekben tájékoztatást kérni.
3. A nevedre érkező hivatalos iratok részedre átadásra kerülnek, azok értelmezéséhez,
segítséget kérhetsz. Befogadásodkor tájékoztatást kapsz a javítóintézeti nevelésed kezdő
és utolsó napjáról, az ideiglenes elbocsátás első lehetséges időpontjáról.
4. Jogod van az intézet oktatási- képzési rendje szerint tanulni.
5. Jogod van, hogy megfelelő, és ingyenes orvosi ellátásban, és lelki gondozásban
részesülj.
6. Jogod van az emberi méltósághoz, de neked is kötelességed így viselkedni.
7. Jogod és kötelességed részt venni, az egyéni és csoportos foglalkozásokon,
programokon, mert azok fejlődésedet szolgálják.
8. Jogod van magántitkod, személyi adataid védelméhez, és köteles vagy másokét
tiszteletben tartani.
9. Jogosult vagy megfelelő sport-és kulturális, vagy egyéb szabadidős-foglalkozás
biztosítására.
10. Jogod van vallásod gyakorlásához.
11. Panaszjog és véleménynyilvánítási jog illet meg, de ezzel mások személyiségjogait nem
sértheted meg. Sérelmeidet, vélt sérelmeidet kulturált módon, a szolgálati utat betartva: nevelő, otthonvezető, igazgatóhelyettes, igazgató, fenntartó- adhatod elő. Jogod van
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panasszal fordulni szóban vagy írásban az igazgatóhoz, vagy egyéb jogaidat védő
személyhez, szervezethez. Erre a célra panaszláda is el van helyezve az intézetben.
12. Jogod van a kapcsolattartáshoz hozzátartozóiddal, illetve másokkal is, de ezt a
jogszabályban foglalt korlátozások és az intézet rendje szerint gyakorolhatod.
13. Jogod van a testi, lelki, szexuális erőszak elleni védelemre. Megillet a fizikai, szexuális
és lelki erőszak elleni védelem, és neked is törekedni kell arra, hogy társaiddal megfelelő
kapcsolatot építs ki. A verekedés, lelki terror súlyos büntetést von maga után, s az ilyen
cselekmények elhallgatása is felelősségre vonással jár.
14. Jogod van felnőtt felügyelete mellet, napi 1 órás szabad levegőzéshez.
15. Munkavégzésedért, annak mennyisége és minősége alapján, díjazással is értékelik.
16. Jogod van az intézet szabályozása szerinti, szűrt tartalmú internethasználatra.
17. Jogod van az egészséged megőrzését szolgáló, az alkohol és drogfogyasztást megelőző
és kezelő programokhoz.
18. Amennyiben huszonegyedik életéved betöltése miatt, vagy a bíróág által meghatározott
javítóintézeti

nevelésed

letelt, jogod

van

kérni utógondozói

részlegen való

elhelyezésedet.
19. Kérésedre, a javítóintézet utógondozója, javítóintézeti nevelésed után segítségét nyújthat
ügyeid intézésében, támogathatja beilleszkedésedet, önálló életviteled elkezdését.
2. Kötelességeid
1. Az intézetbe történő befogadáskor kötelességed az intézet házirendjének, a jutalmazás
és büntetés szabályainak megismerése, s kötelességed azok betartása.
2. Kötelességed a számodra kijelölt csoportban nevelkedni.
3. Kötelességed a biztonsági és higiéniai követelményeket betartani.
4. Kötelességed az intézet oktatási- képzési rendje szerint tanulni.
5. Kötelességed az önkiszolgálásban, környezetgondozásban, munkafoglalkoztatásban
való részvétel.
6. Kötelességed az emberi méltóság tiszteletben tartásával viszonyulni a felnőttekhez és
társaidhoz.
7. Köteles vagy a veled kapcsolatos pedagógiai munkában részt venni, együttműködni.
8. Kötelességed részt venni a kötött foglalkozásokon, programokon, mert azok
személyiségfejlődésedet szolgálják.
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9. Az általad okozott károkozásért, kártérítési felelősséggel tartozol
10. Köteles vagy mások magántitkait, személyes adatait, értékeit tiszteletben tartani.
11. Kötelességed az orvosi vizsgálatokon, kezeléseken való részvétel.
12. Kötelességed az egészséged megőrzését szolgáló, az alkohol és drogfogyasztást tiltó
szabályok betartása.
13. Kötelességed a felnőttekkel szembeni tisztelettudó viselkedés. Az utasítások
teljesítését nem tagadhatod meg.
14. Az intézet területén belül okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozol.
15. Kiemelt

kötelességed

katasztrófahelyzet

esetén

az

elhárításhoz

szükséges

tevékenységekben segíteni.
16. A javítóintézet elhagyásához engedélyt kérni.

II.
A napi – és heti rend végrehajtásával kapcsolatos szabályok
Mindennapi feladataitokat a napirend alapján szervezzük.

1. Napirend
Hétfő- péntek:

6.00-6.40

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás a lakóegységben

6.40-7.40

Reggeli, csoportbeosztás szerint

7.40-8.00

Reggeli eligazítás

8.00-12.30

Délelőtti foglalkozások (iskolai oktatás, képzés, munkafoglalkoztatás

Közben:

9.20-10.55 tízórai az iskolában, tanműhelyben

12.30-12.40

Értékelés, átadás

12.40-13.30

Ebéd, csoportbeosztás szerint

13.30-18.00

Délutáni foglalkozások a nevelők által elkészített heti rend szerint

18.00-19.30

Vacsora, csoportbeosztás szerint

19.00-22.00

Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás,
levélírás, televízió nézés stb.

22.00

Lefekvés
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Pihenő – és ünnepnapok napirendje

6.30-7.00

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás

7.00-8.00

Reggeli, csoportbeosztás szerint

8.00-12.00

Szabadidős foglalkozások szerint
Hozzátartozók látogatása csoportbeosztás szerint

Közben: 10.00 tízórai
12.00-13.30

Ebéd

14.30-18.00

Foglalkozások heti rend szerint

Közben: egy órás csendes pihenő
16.00

Uzsonna

18.00–19.00

Vacsora

19.00–22.00

Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás,
levélírás, TV – nézés, stb.

22.00

Lefekvés

A napirendi tevékenységek döntő többsége kötelező számodra. A szabadon választható
programokhoz jutalomként juthatsz hozzá. Minden nap rendelkezésedre áll olyan időtartam is,
amikor pihenhetsz, a szabadidőt kötetlenül töltheted el, de ekkor sem zavarhatod mások
nyugalmát. Figyelj arra, hogy szabadidődet hasznosan töltsd.
2. Önkiszolgálás, önmagad és környezeted gondozása

-

Az intézet biztosítja számodra a rendszeres tisztálkodás, testápolás feltételeit, az ehhez
járó tisztálkodási szereket, valamint a fodrászati szolgáltatást. Köteles vagy személyes
tisztaságodra gondot fordítani.

-

Zoknid, alsóneműd mosásáról naponta neked kell gondoskodni.

-

Jogod van tiszta, rendezett környezetben élni. Ezért köteles vagy részt venni a
környezeted takarításában, gondozásában, szépítésében az iskolában, tanműhelyben,
csoportodban, a közös használatú helyiségekben, s általában az intézet területén.

-

Személyes felelősséged van a rád bízott feladatok elvégzéséért.
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-

Az étkezés önkiszolgáló és felelősi rendszerben működik. Felelősi rendszer az, amikor
egy adott tevékenységet mindig te csinálsz, és annak a munkának a megfelelő
elvégzéséért felelősséget vállalsz.

-

Minden önkiszolgáló tevékenységet kötelezően, díjazás nélkül kell elvégezned.

III.
Ellátás
1. Étkezés

-

Napi ötszöri étkezést biztosítunk számodra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).

-

Ebből legalább egyszeri alkalommal meleg ételt eszel.

2. Ruházat

-

Az intézet biztosít számodra fehérneműt, évszaknak megfelelő felső ruházatot,
sportruházatot, munkaruhát, a szükséges védőfelszerelést, hálóruhát, ágyneműt,
törölközőt, papucsot.

-

Civil ruházatodat, letétszelvényt mellékelve eltesszük, hogy az intézetből történő
eltávozásaid alkalmával megfelelő állapotban vehesd fel őket.

-

Intézeti ruházatodat, személyes tárgyaidat saját szekrényedbe helyezheted el.

-

Kötelességed a szekrényed rendben tartása, ruházatod óvása.

-

Kötelességed ruházatodat egyéni jelzéssel ellátni.

-

Ruházatod javítása az intézet feladata, de köteles vagy abban részt venni. Kisebb
javításokat a gyermekfelügyelő segítségével a csoportban, a nagyobb javításokat a
varrodában végzik. A varrodában dolgozó fiatalkorúak társaik ruhajavításában is
kötelesek közreműködni

-

Az elhasználódott ruházatodat a gyermekfelügyelőnek kell leadnod, aki annak
cseréjét, pótlását véleményezi, és ha az indokolt, cseréjét megszervezi, és lebonyolítja.

-

A részedre kiadott ruházatot el nem ajándékozhatod, el nem cserélheted.

-

Ha a ruházatot szándékosan teszed használhatatlanná, vagy azzal nem tudsz
elszámolni, kártérítési felelősséggel tartozol.

-

Elbocsátás előtt intézeti ruházatoddal le kell számolnod.
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3. Tanszerek és egyéb iskolai felszerelés

-

Tanulmányaid folytatásához, képzésedhez biztosítjuk a tanszereket, egyéb iskolai
felszereléseket. Ezek megóvása kötelességed, kártérítési felelősséggel tartozol.

-

Ha javítóintézeti nevelésed ideje alatt, külső iskolában folytatod tanulmányaidat, az
iskola által előírt felszerelések, eszközök biztosítása törvényes képviselőddel, ha
nagykorú vagy, a veled kötött megállapodásban foglaltak szerint történik.

4. Sporteszközök és egyéb iskolai felszerelés

-

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az intézet biztosítja a legfontosabb felszereléseket
csoport és intézeti szinten is. Köteles vagy ezeket rendeltetésszerűen használni.

5. Zsebpénz

-

Javítóintézeti nevelési időd alatt az intézet havonként zsebpénzt biztosít számodra.

-

Nem kaphatsz zsebpénzt a szökésben töltött időre.

6. Munkajutalom

-

A tanműhelyekben végzett munkavégzésedért munkajutalomban részesülsz, aminek
módjáról a szakoktatás szabályzatban rendelkezik. Munkajutalmad zsebpénzeddel egy
időben kerül kifizetésre, melynek 20 %-a letéti számládra kerül. Ezt távozásodkor
fogod megkapni. Indokolt esetben, nevelőd javaslatára az igazgató engedélyezheti
letéti pénzed egy részének felhasználását.

7. Zsebpénz kezelése

-

Pénzt nem tarthatsz magadnál, azt a nevelőd kezeli és őrzi, illetve letéti számládon
helyezzük el.

-

Zsebpénzeddel szabadon rendelkezel, de célszerű nevelőddel megbeszélni a
felhasználást.
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-

Szándékos rongálás, károkozás esetén kártérítés a zsebpénzed rovására is
megállapítható.

-

Ha otthonról, vagy máshonnan kapsz pénzt (egyéni pénz), az a zsebpénzedhez lesz
hozzátéve.

IV.
Tanulási, képzési, foglalkoztatás, szabadidős tevékenység, egészségügyi ellátás
1. A tanulásra vonatkozó szabályok

-

A javítóintézetben jogod van a tanuláshoz, ahhoz, hogy egyéni képességeidnek,
tudásodnak megfelelő oktatásban részesülj, megfelelő felkészültség és fejlődés esetén
magánvizsgát tehess, szakmai jártassági, vagy tanfolyami végzettséget szerezz.

-

Az oktatásban, képzésben bekövetkezett lemaradásod pótlása képességeid, készségeid
fejlesztése érdekében jogod- és kötelességed az iskolába járás.

-

Lehetőséged van arra, hogy az általános iskolai tanulmányok folytatása mellett
szakmai képzésbe is bekapcsolódj.

-

Ha bekerülésed előtt középiskolai tanulmányokat folytattál, kérelmedre lehetőség
szerint magántanulóként felkészítünk tanulmányaid folytatására, magánvizsga
letételére.

-

Ha magatartásod kifogástalan, és a képességeid alapján alkalmas vagy rá, törvényes
képviselőddel együtt kérhetitek, hogy külső iskolában folytathasd középiskolai, vagy
szakképzési tanulmányaidat. Ezt a javítóintézet igazgatója engedélyezheti.

-

Ha a javítóintézeti nevelésből véglegesen elbocsátottak, s tanulmányaidat az
intézetben, vagy a megkezdett külső iskolában szeretnéd befejezni, az intézet
igazgatójától kérheted – feltételek megléte esetén – utógondozói részlegen történő
elhelyezésedet.

2. Képzés

-

Ha

általános

iskolai

tanulmányaidat

befejezted,

szakmai

képzésbe

kell

bekapcsolódnod.
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-

A besorolásnál, vizsgára bocsátásodnál figyelembe vesszük érdeklődésedet,
képességeidet, egészségi állapotodat.

3. Munkafoglalkoztatás

-

A munka végzése minden fiatalkorú, és fiatal felnőtt számára kötelező, az ebben való
részvételt nem tagadhatod meg.

-

Jogod van az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez és a munkavégzéshez
szükséges munka- és védőruházathoz.

-

Megismertetjük veled a tűz– és munkavédelmi szabályokat, ezzel is elősegítve
biztonságodat.

-

Ezeket a szabályokat kötelességed betartani.

-

A munkafoglalkoztatásért díjazásban részesülsz. Összegét magatartásod, munkához
való hozzáállásod, szorgalmad, munkád minősége alapján a szakoktató javaslatára az
igazgató állapítja meg.

4. Szabadidő eltöltése

-

Jogod van a pihenéshez, kikapcsolódáshoz, sportoláshoz, személyiséged, képességeid,
ismereteid, tehetséged fejlesztését szolgáló tevékenységekhez. A délutáni szabadidős
tevékenységek, a szervezett foglalkozások ezt a célt szolgálják.

-

Kötelező ezeken a foglalkozásokon képességeidhez mérten aktívan részt venni.

-

A vacsora utáni szabadidőben kötött foglalkozás nincs, azt pihenésre, levélírásra, TV–
nézésre, zenehallgatásra, kötetlen beszélgetésre fordíthatod.

-

Hetente egy alkalommal, harminc perc időtartamban szűrt tartalmú internetet
használhatsz. Az olyan médiatartalom kiszűrésre kerül, amely súlyosan károsíthatja
szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésedet, különösen azáltal, hogy meghatározó
eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása. A
tartalomszűrés részleteit, módját, végrehajtását, ellenőrzését a javítóintézet helyi
sajátosságait figyelembe vevő igazgatói utasítás szabályozza.

-

Ha magatartásod, tanuláshoz, munkához való viszonyod tartósan kifogástalan,
intézeten kívüli programokon is részt vehetsz egyénileg, vagy csoportosan.
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5. Az egészségügyi ellátás rendje

-

Jogod van a megfelelő orvosi ellátásra, s arra, hogy az egészségedre káros szerek ellen
védelemben részesülj.

-

Befogadáskor kötelező orvosi vizsgálatokon, szűrővizsgálatokon kell részt venni.

-

Jogod van az egészségi állapotodra vonatkozó tájékoztatást megkapni. Betegség
esetén a kezelés módját az orvos megbeszéli veled. Saját érdekedben az orvossal
együtt kell működnöd. Panaszaidat azonnal jelezd a jelen lévő felnőttnek, aki
vizsgálatodat kéri az orvostól.

-

Köteles vagy alávetni magad az orvosi vizsgálatoknak és gyógykezeléseknek.

-

Gyógyszert csak orvosi engedéllyel, s csak az orvosi utasítás szerint szedhetsz. Ha
gyógyszeres kezelésed ideje alatt átmenetileg, vagy véglegesen távozol az intézetből,
gyógyszeredet, ha nem vagy még 18 éves csak törvényes képviselőd vagy a fogadó
intézet számára adhatjuk át.

-

Fogászati kezelésben is részesülhetsz. Ennek igénybevétele önkéntes.

-

Ha javítóintézetben tartózkodásod ideje alatt műtéti beavatkozásra van szükség, ehhez
törvényes képviselőd hozzájárulása kell.

-

Betegség miatt az orvos, vagy ápoló felmenthet a sporttevékenységek alól, a felmentés
betartása kötelező érvényű.

V.
Helyiségek használatának rendje
1. Lakóegységek helyiségeinek használatánál az alábbi fő szabályokat kell betartanod:
-

A

hálószobában

(a

hétvégi

csendes

pihenő

kivételével)

napközben

nem

tartózkodhatsz.
-

Délután a szabadidős és egyéb foglalkozások a nappali szobában zajlanak.

-

A vizesblokkot (WC, fürdőszoba) egy időben csak egy személy használhatja. A
nevelői szobába, raktárba csak felnőtt engedélyével léphetsz be.

2. Tanítási szünetekben

-

A tantermet el kell hagynod, az iskola folyosóján vagy az udvaron tartózkodhatsz.
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-

A tízórait az erre kijelölt helyen fogyaszthatod el.

-

Becsengetéskor köteles vagy helyedet elfoglalni a tanteremben. Az ügyeleti beosztás
szerint köteles vagy gondoskodni a szellőztetésről, a tábla tisztántartásáról, s részt
venni a napi és heti takarítási feladatokban.

-

Tanári szobába, szertárba csak felnőtt engedélyével léphetsz be.

3. Tanműhelyekben, kertészetben

-

Csak szakoktató, munkaoktató, vagy más felnőtt jelenlétében tartózkodhatsz, s azt
elhagyni is csak engedéllyel lehet.

-

Munkaruha, szükség szerint védőruha használata kötelező.

-

A gyakorlati oktatás megkezdése előtt jogod és kötelességed balesetvédelmi,
munkavédelmi oktatásban részt venni. Az előírásokat a munkavégzés során be kell
tartanod.

-

A szükséges anyagokat, eszközöket a szakoktatód osztja ki, s számlálja vissza.

-

A gépek, berendezések, eszközök rendeltetésszerű, a biztonsági szabályoknak
megfelelő használatáért, védelméért, megőrzéséért felelősséggel tartozol.

4. Az egészségügyi részlegen

-

Ott tartózkodásod idején az ott érvényes szabályokat kell betartanod.

-

Az orvos határozza meg az ott tartózkodás időtartamát, s azt is, ha fekvő betegként
kapod a kezelést.

-

Ha kizárólag a számodra kijelölt betegszobában tartózkodhatsz, ezt a szabályt
szigorúan be kell tartanod.

-

Az orvosi szobában csak hívásra léphetsz be, s ott csak felnőtt jelenlétében
tartózkodhatsz.

5. Egyéb helyiségek használatának rendje

-

Az intézet egyéb, közös használatú helyiségeit a csoportok között beosztott időrend
szerint csak nevelő, illetve az intézet valamilyen dolgozójának jelenlétében és
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felügyelete mellett használhatod. (könyvtár, tornaterem, udvar – sportpálya,
edzőterem, klubszoba, szakköri és egyéb helyiségek).
VI.
Az intézetbe bevihető személyes használati tárgyakra vonatkozó szabályok

-

A javítóintézetben ellátunk minden szükséges eszközzel, ezért azokat az eszközöket és
tárgyakat, amelyeket magaddal hozol, letétbe helyezzük, (elteszünk), vagy törvényes
képviselődnek visszaküldjük.

-

Az átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján átvételi elismervény készül, s
távozásodkor ennek alapján adjuk vissza, addig őrzéséről gondoskodunk.

-

Az intézetben nem viselhetsz ékszert.

-

Nem tarthatsz magadnál gyógyszert, semmilyen vágó, vagy szúró eszközt, fegyvernek
minősülő tárgyat, lőszert, kábítószert. E szabály megszegése fegyelmi eljárást,
súlyosabb esetben rendőrségi feljelentést von maga után.

-

Ha kimenőről, eltávozásról, szabadságról, vagy épületen kívülről térsz vissza, az
intézet rendje és biztonsága, valamint saját érdekedben átvizsgálunk, ellenőrizzük
milyen tárgyat, eszközt hozol magaddal.

-

Az intézetből semmilyen intézeti tulajdont képező tárgyat vagy eszközt nem vihetsz
el.

-

Épületen kívüli intézeti területre is csak nevelői engedéllyel (magnó, sporteszköz)
vihetőek ki.

-

Az általad, vagy társaid által készített használati és dísztárgyakat térítés ellenében
vagy ajándékként csak írásos engedély alapján viheted ki, vagy adhatod át
hozzátartozóidnak.

VII.
Vallásgyakorlás rendje
-

Javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt lelkiismereti és vallási szabadságodat törvényben
meghatározott korlátozásoknak megfelelően gyakorolhatod.

-

A javítóintézetben jogod és lehetőséged van lelkiismereti vagy vallási meggyőződésed szabad

megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására.
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-

Jogod van a hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy és a vallási tevékenységet
végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja részéről lelki
gondozásra.

-

Vallásodat gyakorolhatod egyénileg és az intézet rendjébe illeszkedő, egyházak által
szervezett csoportos foglalkozáson is.

-

Az egyház képviselőjével ellenőrzés nélkül tarthatsz kapcsolatot, de az engedélyezett
kapcsolattartás során rá is vonatkoznak a tárgyak, eszközök behozatalára vonatkozó
szabályok.

VIII.
Kapcsolattartás
Csak kapcsolattartási engedéllyel rendelkező hozzátartozóddal, és személyekkel tarthatsz
kapcsolatot.
A kapcsolattartás formái:

-

levelezés,

-

csomagküldés,

-

telefonbeszélgetés,

-

látogatás, családi konzultáció,

-

kimenő,

-

eltávozás,

-

szabadság.

Ellenőrzés nélkül tarthatsz kapcsolatot

-

a védőügyvéddel,

-

az egyház képviselőjével,

-

a pártfogó felügyelővel,

-

a gyermekvédelmi gyámoddal,

-

ha külföldről érkeztél, annak az országnak a képviselőjével,
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-

emberi, állampolgári, nemzeti és kisebbségi jogok védelmére feljogosított szervezet
tagjaival.

1. Levelezés

-

Korlátlan

gyakorisággal

és

terjedelemben

levelezhetsz,

de

levelezésedet

szúrópróbaszerűen ellenőrizzük, s ha annak tartalma, vagy a benne lévő információ
indokolja, azt nem továbbítjuk (erről jegyzőkönyv készül). Leveledet két napon belül
továbbítjuk, illetve kézbesítjük számodra.
-

Ha saját pénzzel nem rendelkezel, indokolt esetben az intézet leveled postaköltségét
megelőlegezi.

2. Csomagküldés

-

A részedre küldött csomagot jelenlétedben felnőtt ellenőrzi. Ha az, az intézet rendjét, a
Te vagy társaid egészségét, biztonságát veszélyeztető tárgyat, eszközt, anyagot
tartalmaz, a csomagot nem kaphatod meg (erről jegyzőkönyv készül).

-

Csak zárt csomagolású, szavatossági idővel megjelölt, nem romlandó élelmiszert
kaphatsz meg. A csomagban és látogatáskor kapható élelmiszerek mennyiségéről és
milyenségéről hozzátartozóidat írásban tájékoztatjuk (összesen 5 kg, 3 kg édesség,
tisztálkodási eszköz, 2 kg gyümölcs).

-

Látogatáskor csak egyszerre elfogyasztható élelmiszert lehet behozni. Csomag
átvételére látogatáskor is van lehetőség.

-

Szabadulásod esetén, személyes dolgaidat postán továbbítjuk, ennek költségére,
munkajutalmadból, zsebpénzedből, vagy egyéni pénzedből a postai költséget
tartalékolnod kell.

3. Telefonbeszélgetés

-

Telefonbeszélgetést saját költségeden folytathatsz.

-

Heti két alkalommal 10 perc ellenőrizhető telefonbeszélgetést folytathatsz.

-

A beszélgetést a nevelők ellenőrzik, a telefonbeszélgetés, annak hangneme, tartalma
miatt megszakítható.
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-

Ellenőrzés nélkül folytathatsz telefonbeszélgetést ügyvédeddel, egyház képviselőjével,
emberi, kisebbségi jogok képviselőjével.

-

Jogi képviselőddel való telefonbeszélgetésre az intézet költségeinek terhére is
lehetőséged van.

4. Látogatás rendje

-

Jogod van havonta két alkalommal látogatót fogadni. Időtartama legalább harminc
perc és legfeljebb két óra lehet, amit az intézet szabályoz.

-

Egy alkalommal négy, 6 év feletti látogatót fogadhatsz, valamint két 6 év alatti
látogató fogadására van lehetőséged.

-

Jogod van kiválasztani a látogatásra fogadott személyeket, kivéve, ha az
kapcsolattartásra nem jogosult.

-

A látogatáson felügyeletet ellátó dolgozó van jelen, akinek a látogatás rendjére
vonatkozó utasításait be kell tartani. Ha a látogatás rendjét megsérted, vagy a
látogatód teszi ezt, a látogatás félbeszakítható, ill. a látogatástól eltiltható.

-

Kérelmedre vagy törvényes képviselőd kérelmére, az igazgató engedélyével
háromhavonta családi konzultáción vehetsz részt, amely a javítóintézetben
megvalósuló kötetlen kapcsolattartási forma. Csak kapcsolattartásra jogosult személy
esetén élhetsz ezzel a lehetőséggel. Ezt a lehetőséget a rendszeres havi látogatási időn
felül biztosítjuk.

5. Kimenő

-

Kimenő hetente egyszer, legalább két óra és legfeljebb tizenkét óra időtartamban
adható, ha legalább egy hónapja a javítóintézet lakója vagy, és magatartásodat
figyelembe véve nevelőid döntése alapján megérdemled.

-

A kimenő a nevelési idődbe beleszámít.

6. Eltávozás

-

Eltávozás egy évben összesen harminc nap, alkalmanként legalább két napra, de
legfeljebb öt napra adható, amelybe az utazás időtartama is beszámít.
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-

Az első eltávozásra a befogadásodat követő két hónap elteltével kerülhet sor, ha
magatartásodat figyelembe véve nevelőid döntése alapján megérdemled.

-

Az eltávozás nevelési idődbe beleszámít.

7. Szabadság

-

Szabadság évente összesen két alkalommal, az iskolai téli szünet idején legfeljebb tíz
napra, az iskolai nyári szünet alatt legfeljebb huszonegy nap időtartamban adható,
feltéve hogy legalább két hónapja a javítóintézet lakója vagy és magatartásodat
figyelembe véve nevelőid döntése alapján megérdemled.

-

A szabadságon töltött idő a javítóintézeti nevelés tartamába beszámít.

Ha eltávozásra, szabadságra engednek, akkor az intézet az elmeneteled előtt legalább egy
héttel egyezteti azt, az alábbi szabályok betartása szerint:

-

saját biztonságod, biztonságos ellátásod érdekében az intézmény a téged fogadó
személlyel, családdal, intézménnyel egyeztet,

-

fiatalkorú kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával mehet eltávozásra,
szabadságra,

-

nevelésbe vett fiatalkorú csak a gyámhivatal engedélyével, és a fogadó intézmény
befogadó nyilatkozata alapján kaphat hozzájárulást az elengedéshez.

8. Az intézetből való eltávozás és visszatérés rendje
Intézeten kívüli tartózkodásra is engedélyt kaphatsz.

-

Ilyen alkalmak: a már említett kimenő, eltávozás, szabadság, valamint intézeten kívüli
programokon való egyéni és csoportos részvétel, külső iskolába járás.

-

Annak, hogy ezeket a kedvezményeket megkapd, feltételei vannak. Elsősorban, hogy
a Házirend szabályait betartsd, az intézet rendjéhez alkalmazkodj, s az intézeten kívül
is úgy viselkedj, hogy érdemessé válj ezekre a kedvezményekre.

-

Az intézeten kívüli tartózkodásod idejére az intézet írásos engedélyét kell magaddal
vinned, ezzel igazolod személyazonosságodat és az intézeten kívüli tartózkodásod
16
EMMI Debreceni Javítóintézete és EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelye
Házirend

jogosságát. Az engedélyed tartalmazza, hogy hova és mennyi időre mehetsz. Ha külső
iskolába jársz, az iskola naponként igazolja ott tartózkodásodat. Köteles vagy az
engedélyezett időpontig visszatérni az intézetbe.
-

Távolmaradásod szökésnek minősül, s ez nem csupán fegyelmi felelősségre
vonással jár, de veszélyezteti ideiglenes elbocsátásod lehetőségét is, és
meghosszabbíthatja büntetésed idejét.

-

Az indokkal történt távolmaradást orvosi igazolással, vagy egyéb hiteles igazolással
kell alátámasztani.

-

Inkább mindig egy kicsivel hamarabb gyere vissza, de ne késs el! Bármilyen probléma
esetén, ami az időben történő visszaérkezésedet gátolja, hívd fel az intézetet, és
tájékoztasd a problémádról!

-

Intézeten kívül saját ruházatodat viselheted.

-

Az intézetet mindig számodra meghatározott céllal hagyod el, ezért ezt az időt
használd arra, amire kaptad – elsősorban a családoddal való kapcsolattartásra,
személyes ügyeid intézésére.

-

Visszatéréskor köteles vagy alávetni magad személyi ellenőrzésnek.

9. Intézményen kívüli magatartás szabályai

-

Az intézet növendékeként intézeten kívül is köteles vagy az alapvető viselkedési
szabályokat betartani.

-

Ez érvényes az iskolai, munkahelyi környezetre, az utcai és egyéb közösségi helyekre
is.

-

Nem fogyaszthatsz alkoholt, drogot, s tartózkodnod kell minden olyan cselekménytől,
amely konfliktushoz, szabálysértéshez, vagy bűncselekményhez vezet vagy vezethet.

-

Ezen szabályok megsértése ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha az
intézeten belül történne.
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IX.
Magatartásod értékelésének rendje
-

Magatartásodat, tanuláshoz, munkához való viszonyodat, s egyéb tevékenységedet
naponta, hetenként és egész hónapra kiterjedően értékeljük. Ezen alapul milyen
kedvezményeket, jutalmazásokat vagy büntetéseket kapsz.

-

A saját és társaid értékelésében te magad is részt vehetsz.

-

Az írásbeli büntetés indokait jogod van megismerni, annak elfogadását vagy vitatását
írásban jelezheted.

-

Fegyelmi eljárás során jogod van védekezésed előterjesztésére.

-

A jutalmazási, büntetési formák szabályzatban vannak rögzítve.

1. A jutalmazás
Magatartásod pozitív irányú változását, tanulmányi eredményed javulását, munkád
értékelésekor, kiemelkedő egyéni és csoportos teljesítmény elérésekor jutalmakkal motiválnak
nevelőid, tanáraid, szakoktatód.
A jutalmazás formái
-

nevelői dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

tárgyjutalom,

-

korábban kiszabott fegyelmi büntetés elengedése vagy enyhítése,

-

egyéni

vagy

csoportos

kulturális

vagy

sportrendezvényen

való

részvétel

engedélyezése,
-

jutalom kimenő engedélyezése,

-

jutalom eltávozás engedélyezése,

-

jutalom szabadság engedélyezése

A jutalmazásod feltételei lehetnek
-

a Házirend szabályainak folyamatos betartása,

-

példaértékű, aktív részvételed a kötelező foglalkozásokon,
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-

a csoportban és egyéb területeken, kiemelkedően, a közösség érdekében elvégzett
munkád,

-

önmagadhoz viszonyított fejlődő tendencia, együttműködésed példaértékű fejlődése,

-

folyamatosan végzett kiemelkedő teljesítményed elismerése (egy adott területen, vagy
a nevelési, oktatási, képzési területeken, együttesen),

-

egy adott feladat végrehajtása során mutatott kiemelkedő teljesítményed.

A javítóintézetben kialakult jó gyakorlat alapján az alábbi pedagógiai célzatú jutalmazási
forma megszerzésére van lehetőséged:

-

tantestületi dicséretet,

-

otthonvezetői dicséretet,

-

igazgatóhelyettesi dicséret.

Ezen jutalmazás feltételei lehetnek:

-

a nevelés, az oktatás és a szakoktatás területein mutatott kiemelkedő egyéni
teljesítményed,

-

legalább három hónap elteltével, folyamatosan bizonyított jó teljesítményed és
példaértékű magatartásod,

-

egy adott

feladat

végrehajtása során mutatott

kiemelkedő és példaértékű

teljesítményed,
-

a közösség számára példaként állítható fejlődési folyamat elismerése.

Csoportos jutalmazásként adható jutalom lehet:

-

adott csoportban fénykép készítése,

-

lefekvés idejének eltolása maximum egy órával, eseti jelleggel,

-

klubszoba, biliárd, játékszoba használata,

-

közös rendezvények (főzés, szalonnasütés, intézeti mozi, intézeten kívüli színvonalas
előadások, stb.),

-

csoporton belüli DVD használata szórakozás és a szabadidő eltöltése céljából

-

csoportos tárgyjutalom
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2. A fegyelmi eljárás
A fegyelmi büntetések, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
Fegyelmi vétséget követsz el, ha kötelességedet megszeged, vétsz a javítóintézeti rendtartás,
vagy a házirend ellen, ha a javítóintézetből megszöksz.
Fegyelmi eljárást alá vonnak, ha

-

szökést kísérelsz meg, vagy megszöksz,

-

fizikai erőszakot, vagy folyamatos lelki terror alkalmazol társaddal szemben,

-

szándékos rongálást, kárt okozol (berendezések, eszközök, felszerelések, ruházat,
biztonságtechnikai eszközök),

-

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

A fegyelmi eljárás menete
A fegyelmi eljárást háromtagú fegyelmi bizottság folytatja le. Az eljárás során meghallgatják
a fegyelmi eljárás alá vont fiatalt és az ügyben érintett más fiatalt/fiatalokat vagy intézeti
dolgozót. A meghallgatásról a fegyelmi bizottság jegyzőkönyvet készít, az eljárás során
megvizsgálják:

-

az elkövetés okát, módját,

-

a fiatalkorú indítékait,

-

felelősségének mértékét,

-

az elkövetés egyéb lényeges körülményeit.

A fegyelmi bizottság, írásba foglalt, fegyelmi büntetést szab ki, ha felelősséged
megállapítható a vétség elkövetésében.
Fegyelmi büntetésként kiszabható részedre:

-

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 fegyelmi határozatot a bizottság szóban is ismerteti veled, a határozat ellen az intézet
igazgatójánál panasszal élhetsz.
Amennyiben a fegyelmi eljárás tárgya szándékos károkozás, s ennek tényét a fegyelmi
bizottság az eljárás során egyértelműen megállapítja, a kárt is meg kell térítened.
Ha társad sérelmére követsz el fegyelmi vétséget, kérheted a fegyelmi eljárás során közvetítői
eljárás lefolytatását. Erre az időszakra, az eljárást vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását
felfüggesztik. A közvetítői eljárás lefolytatásához a sértett hozzájárulása is szükséges.
A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a sértett és az elkövető között olyan
megállapodás jöjjön létre, amely megalapozza az elkövető tevékeny megbánását.
A megállapodás nem lehet:
-

megszégyenítő,

-

megalázó,

-

jogszabályba ütköző,

-

ésszerűtlen.

A fegyelmi eljárást, vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását folytatják, 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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Nevelőid, pedagógiai célzatú figyelmeztetéseket alkalmazhatnak, ha:

-

a Házirendet, és az intézeti szabályokat kisebb mértékben megszeged,

-

az elvártakhoz képest negatív irányba fordul magatartásod, viselkedésed,
munkavégzésed,

-

a felnőttekkel és társakkal szemben tiszteletlenül viselkedsz,

-

kötelező és szabadidős foglalkozásokon nem megfelelő módon viselkedsz, végzed
munkádat.

Ezekben az esetekben, szóban és írásban figyelmeztethetnek. Az írásbeli figyelmeztetések
formái, fokozatai:

-

nevelőtanári figyelmeztetés,

-

tanári figyelmeztetés,

-

szakoktatói figyelmeztetés,

-

nevelőtanári megrovás,

-

tanári megrovás,

-

szakoktatói megrovás.

Ha ezek a figyelmeztetések nem hozták meg a kellő eredményt, de az általad elkövetett vétség
mértéke nem éri el a fegyelmi vétség mértékét akkor részedre adható:

-

tantestületi figyelmeztetés,

-

otthonvezetői figyelmeztetés,

-

tantestületi megrovás,

-

otthonvezetői megrovás,

-

igazgatóhelyettesi megrovás,

-

a kedvezmények megvonása (jutalomlátogatás, a már megkapott látogatás idejének
csökkentése, stb.).

A hivatalos szerveknek íródott jellemzésekben nevelőid feltüntetik a jutalmazási formák, az
esetleges fegyelmi vétségek feltüntetése mellett a pedagógiai célzatú figyelmeztetéseket is.
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Emberi Erőforrások Minisztérium
Debreceni Javítóintézete
és
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete nagykanizsai telephelye

Házirend
2016.
Utógondozói részleg

23
EMMI Debreceni Javítóintézete és EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelye
Házirend

A Házirend rendeltetése
A Házirend rendeltetése, hogy megismerjétek az utógondozói részleg életének rendjét, a
jogaitokra és kötelezettségeitekre vonatkozó szabályokat, a szabályok megszegésével járó
következményeket.
A Házirend betartása minden fiatalkorú, nagykorúvá vált fiatal és minden dolgozó számára
kötelező.
I. Jogaid és kötelességeid

1. Jogaid
1. Az utógondozói részlegen történő elhelyezésedet követően jogod van a részleg
házirendjének megismerésére.
2. Jogod van az ügyedet és sorsodat érintő kérdésekben a tájékoztatásra.
3. Jogod van a szükségleteidnek megfelelő ellátásra.
4. A nevedre érkező hivatalos iratok részedre átadásra kerülnek, azok értelmezéséhez,
segítségnyújtást kérhetsz.
5. Jogod van az intézet oktatási- képzési rendje szerint vagy külső oktatási
intézményben tanulni.
6. Az önkiszolgálásban, környezetgondozásban, munkafoglalkoztatásban való részvétel
esetén jogod van az ahhoz megfelelő feltételekhez.
7. Jogod van megfelelő ruházat biztosítására.
8. Jogod van, hogy megfelelő, és ingyenes orvosi ellátásban, és lelki gondozásban
részesülj.
9. Jogod van megfelelő munkavégzés esetén az intézet által meghatározott díjazásra.
10. Jogod van sport, kulturális, és szabadidős foglalkozások biztosítására.
11. Jogod van, hogy veled szemben az emberi méltóság tiszteletben tartásával bánjanak.
12. Jogod van magántitkod, személyi adataid, érdekeid, értékeid védelméhez.
13. Jogod van vallásod gyakorlásához.
14. Jogod van szűrt tartalmú internethasználatra az intézet szabályozása szerint.
15. Panaszjog és véleménynyilvánítási jog illet meg, de ezzel mások személyiségjogait
nem sértheted meg.
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Sérelmeidet, vélt sérelmeidet kulturált módon, a szolgálati utat betartva: - nevelő,
otthonvezető, igazgatóhelyettes, igazgató, fenntartó- adható elő.
Jogod van panasszal fordulni az igazgatóhoz, szóban és írásban. Erre a célra
panaszláda is el van helyezve az intézetben.
16. Jogod van korlátlan kapcsolattartáshoz, de azt az intézet rendje szerint gyakorolhatod.
17. Jogod van a testi, lelki, szexuális erőszak elleni védelemre.
Megillet a fizikai, szexuális és lelki erőszak elleni védelem, és neked is törekedni kell
arra, hogy társaiddal megfelelő kapcsolatot építs ki. A verekedés, lelki terror súlyos
büntetést von maga után, s az ilyen cselekmények elhallgatása is felelősségre
vonással jár. Kerüld a trágár beszédet, jó kapcsolatot csak megfelelő beszélgetési
stílussal alakíthatsz ki.
18. Jogod van az egészséged megőrzését szolgáló, az alkohol, és drogfogyasztást
megelőző és kezelő programokhoz.
2. Kötelességeid
1. Az utógondozói részlegen történő elhelyezésedet követően kötelességed a részleg
házirendjének megismerése és betartása.
2. Kötelességed a biztonsági és higiéniai követelményeket betartani.
3. Ha tanulói jogviszonnyal rendelkezel, kötelességed az intézet vagy a külső oktatási
intézmény oktatási-képzési rendje szerint tanulni.
4. Kötelességed az önkiszolgálásban, környezetgondozásban, munkafoglalkoztatásban
való részvétel.
5. Kötelességed az emberi méltóság tiszteletben tartásával viszonyulni a felnőttekhez és
társaidhoz.
6. Köteles vagy a veled kapcsolatos pedagógiai munkában részt venni, együttműködni.
7. Kötelességed részt venni, a kötött foglalkozásokon, programokon, mert azok
személyiségfejlődésedet szolgálják.
8. Köteles vagy mások magántitkait, személyes adatait, érdekeit, értékeit tiszteletben
tartani.
9. Kötelességed az orvosi vizsgálatokon, kezeléseken való részvétel.
10. Kötelességed az egészséged megőrzését szolgáló, az alkohol, és drogfogyasztást tiltó
szabályok betartása.
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11. Kötelességed a felnőttekkel szembeni tisztelettudó viselkedés. Az utasítások
teljesítését nem tagadhatod meg.
12. Kiemelt Az intézet területén belül okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozol.
13. kötelességed katasztrófahelyzet esetén az elhárításhoz szükséges tevékenységekben
segíteni.
14. A javítóintézet elhagyásához köteles vagy engedélyt kérni.

II.
1. Az utógondozói elhelyezettek napirendje, heti rendje
Az utógondozói elhelyezettek napirendje eltérő, csoporton belül személyenként is eltérő lehet
aszerint, hogy az iskolába, munkahelyre, gyakorlati helyre járás milyen egyéni ütemezést
követel meg.
Ezért az alábbi általános követelmények mellett a fiatalok és a nevelő közösen elkészített heti
beosztása szerint alakulnak az ismétlődő egyéni és közös feladatok.
Itt elolvashatod az előzetes és javítós részleg napirendjét, melyhez, ha a te időbeosztásod
engedi, köteles vagy igazodni. Intézeten belüli közlekedéseddel nem zavarhatod más
csoportok mozgását, ha lehetőséged van, kerüld el őket. A vonuló előzetes, és javítós
fiatalokkal nem beszélgethetsz! Körleted elhagyása előtt midig értesítsd az ügyeletvezetőt, ha
nevelőd nincs jelen.
Hétfő- péntek:

6.00-6.40

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás a lakóegységben

6.40-7.40

Reggeli, csoportbeosztás szerint

7.40-8.00

Reggeli eligazítás

8.00-12.30

Délelőtti foglalkozások (iskolai oktatás, képzés, munkafoglalkoztatás

Közben:

9.20-10.55 tízórai az iskolában, tanműhelyben

12.30-12.40

Értékelés, átadás

12.40-13.30

Ebéd, csoportbeosztás szerint

13.30-18.00

Délutáni foglalkozások a nevelők által elkészített heti rend szerint

18.00-19.30

Vacsora, csoportbeosztás szerint
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Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás,

19.00-22.00

levélírás, televízió nézés stb.
Lefekvés

22.00

Pihenő – és ünnepnapok napirendje

6.30-7.00

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás

7.00-8.00

Reggeli, csoportbeosztás szerint

8.00-12.00

Szabadidős foglalkozások szerint
Hozzátartozók látogatása csoportbeosztás szerint

Közben: 10.00 tízórai

12.00-13.30

Ebéd

14.30-18.00

Foglalkozások heti rend szerint

Közben: egy órás csendes pihenő
16.00

Uzsonna

18.00–19.00

Vacsora

19.00–22.00

Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás,
levélírás, TV – nézés, stb.

22.00

Lefekvés

2. Önkiszolgálás, önmagad és környezeted gondozása

-

Az intézet biztosítja számodra a rendszeres tisztálkodás, testápolás feltételeit, az ehhez
járó tisztálkodási szereket, valamint a fodrászati szolgáltatást. Köteles vagy személyes
tisztaságodra gondot fordítani.

-

Zoknid, fehér neműd mosásáról naponta neked kell gondoskodni.

-

Jogod van tiszta, rendezett környezetben élni.

-

Köteles vagy részt venni a környezeted takarításában, gondozásában, szépítésében az
iskolában, tanműhelyben, csoportodban, a közös használatú helyiségekben, s általában
az intézet területén.

-

Személyes felelősséged van a rád bízott feladatok elvégzéséért.

-

Minden önkiszolgáló tevékenységet kötelezően, díjazás nélkül kell elvégezned.
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3. Általános követelmények

-

A reggeli iskola és munkakezdés időpontjának megfelelően köteles vagy az adott
időben felkelni úgy, hogy a legfontosabb teendőket elvégezhesd (ágyazás,
tisztálkodás, reggeli stb.)

-

Ha elfoglaltságod délutánra esik, az általános napirend szerint alakul az ébresztő és
reggeli. Ez esetben az otthon maradottakra hárul a reggeli takarítási feladat.

-

A heti rendben kell biztosítani, hogy a reggeli és esti takarítás arányos és igazságos
feladatmegosztás szerint történjen.

-

Minden tanuló köteles 1,5 órát otthoni tanulással tölteni.

-

Hétvégén beosztás szerint kötelesek a nagytakarítás, és egyéb környezetgondozás
közös ellátására.

III.
Ellátás
1. Étkezés

-

Napi ötszöri étkezést biztosítunk számodra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
Ebből legalább egyszeri alkalommal meleg ételt eszel.

-

Az utógondozói elhelyezettek intézeten kívüli elfoglaltságuk függvényében az élelmet
(reggeli, tízórai, uzsonna) csomagoltan is kaphatják, az ebéd pedig közétkeztetést
biztosító helyen is befizethető.

-

A teakonyhában (az önálló életre való felkészülés) egyszerű ételt maguk is
készíthetnek az intézet által biztosított, vagy saját beszerzésű nyersanyagból.

-

A nyersanyagot 24 órán belül fel kell használni, amit a nevelő ellenőriz.

2. Ruházat

-

Az intézet részlegesen biztosít számodra fehérneműt, évszaknak megfelelő felső
ruházatot, sportruházatot, munkaruhát, a szükséges védőfelszerelést, hálóruhát,
ágyneműt, törölközőt, papucsot. Intézeti és civil ruházatodat, személyes tárgyaidat
saját szekrényedbe helyezheted el.

-

Kötelességed a szekrényed rendben tartása, ruházatod óvása.
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-

Kötelességed intézeti ruházatodat egyéni jelzéssel ellátni.

-

Ruházatod javítása az intézet feladata, de köteles vagy abban részt venni. Kisebb
javításokat önállóan a csoportban, a nagyobb javításokat a varrodában végzik.

-

Az elhasználódott ruházatodat nevelődnek kell leadnod, aki annak cseréjét, pótlását
véleményezi, és ha az indokolt, cseréjét megszervezi, és lebonyolítja.

-

A részedre kiadott ruházatot el nem ajándékozhatod, el nem cserélheted.

-

Ha az intézeti ruházatot szándékosan teszed használhatatlanná, vagy azzal nem tudsz
elszámolni, kártérítési felelősséggel tartozol.

-

Elbocsátás előtt intézeti ruházatoddal le kell számolnod.

-

Intézeten belül és kívül saját ruházatodat is használhatod.

-

Az intézet által a ruházati ellátásod nem minden esetben teljes körű. Ha te tudsz
magadnak vásárolni, vagy segítenek a szüleid, esetleg civil szervezettel állsz
kapcsolatban, és ők adományoznak, akkor az intézet részlegesen öltöztet fel, azokat
pótolja, amid nincs és szükséges.

3. Tanszerek és egyéb iskolai felszerelés

-

Tanulmányaid folytatásához, képzésedhez biztosítjuk a tanszereket, egyéb iskolai
felszereléseket. Ezek megóvása kötelességed, kártérítési felelősséggel tartozol.

-

Ha javítóintézeti nevelésed ideje alatt, külső iskolában folytatod tanulmányaidat, az
iskola által előírt felszerelések, eszközök biztosítása törvényes képviselőddel, ha
nagykorú vagy, a veled kötött megállapodásban foglaltak szerint történik.

4. Sporteszközök és egyéb iskolai felszerelés

-

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az intézet biztosítja a legfontosabb felszereléseket
csoport és intézeti szinten is. Köteles vagy ezeket rendeltetésszerűen használni.

5. Zsebpénz kezelése
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Az intézet utógondozói elhelyezettek számára is havonta biztosítja a zsebpénzt. Nem
kaphat zsebpénzt az, aki rendszeres jövedelemmel rendelkezik (kereset, munkaügyi
képzési támogatás).
-

Pénzt nem tarthatsz magadnál, azt a nevelőd kezeli és őrzi, illetve betéti számládon
helyezzük el.

-

Zsebpénzeddel szabadon rendelkezel, de célszerű nevelőddel megbeszélni a
felhasználást.

-

Szándékos rongálás, károkozás esetén kártérítés a zsebpénzed rovására is
megállapítható.

-

Ha otthonról, vagy máshonnan kapsz pénzt, az a zsebpénzedhez lesz hozzátéve.

6. Jövedelem, képzési támogatás

-

Amennyiben a fiatal olyan képzésben vesz részt, amely során képzési támogatást kap,
vagy munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó
jövedelme van, köteles ennek 25-40%-át megtakarítani.

-

Ha a tanulmányok megszakítása miatt képzési támogatás visszatérítési kötelezettsége
van, ezért az intézet felelősséget nem vállal, ezt szülőjének, vagy saját magának kell
rendeznie.

-

Jövedelmeddel te rendelkezel. A pénzt, mint értéket meg kell becsülni, szükséges,
hasznos dolgokra költeni. Takarékoskodj, és tegyél félre, később szükséged lehet rá.
Fontosabb anyagi döntések esetén kérd ki nevelőd véleményét.

-

Ha otthonról, vagy máshonnan kapsz pénzt, az jövedelmedhez lesz hozzátéve.

IV.
Tanulás, képzés, foglalkoztatás, szabadidő eltöltése, egészségügyi ellátás
1. A tanulásra vonatkozó szabályok
-

A javítóintézetben utógondozottként is jogod van a tanuláshoz, ahhoz, hogy
egyéni képességeidnek, tudásodnak megfelelő oktatásban részesülj, megfelelő
felkészültség és fejlődés esetén magánvizsgát tehess, szakmai jártassági, vagy
tanfolyami végzettséget szerezz.
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-

Az oktatásban, képzésben bekövetkezett lemaradásod pótlása képességeid,
készségeid fejlesztése érdekében jogod- és kötelességed az iskolába járás.

-

Lehetőséged van arra, hogy az általános iskolai tanulmányok folytatása mellett
szakmai képzésbe is bekapcsolódj.

-

Tanulás esetén próbálj mindent megtenni annak érdekében, hogy tanulmányi
előmeneteled megfelelő legyen. Iskolaidőn kívül is próbálj meg elegendő időt
a tanulásra, önképzésre fordítani. Ha szükséges nevelődtől kérj segítséget.
Legyél naprakész és pontos! A képzésednek megfelelően mindig időben jelenj
meg, ne késs, és ne hiányozz! Betegség, illetve egyéb ok miatti távolmaradás
esetén vigyél igazolást a távolmaradás okáról. Figyelj oda, hogy ne cselekedjél
képzéseddel, munkaviszonyban állásod esetén azokkal nem összeegyeztethető
dolgokat, aminek következménye miatt veszélyezteted utógondozói státuszod.

-

Ha bekerülésed előtt középiskolai tanulmányokat folytattál, kérelmedre
lehetőség szerint magántanulóként felkészítünk tanulmányaid folytatására,
magánvizsga letételére.

-

Ha magatartásod kifogástalan, és a képességeid alapján alkalmas vagy rá,
törvényes képviselőddel együtt kérhetitek, hogy külső iskolában folytathasd
középiskolai, vagy szakképzési tanulmányaidat. Ezt a javítóintézet igazgatója
engedélyezheti.

-

Az utógondozói elhelyezés alapja a továbbtanulás, s ezzel az esélyek növelése
az eredményes önálló életkezdésre, a társadalmi beilleszkedés esélyeinek
növelésére.

-

Amennyiben tanulsz, köteles vagy mindent megtenni, hogy tanulmányaid
eredményes legyen.

-

Iskolaidőn kívül legalább napi 1,5 órát otthoni tanulásra kell fordítani, amit a
nevelő számon kér és ellenőriz.

-

Köteles vagy az iskolában, gyakorlaton pontosan megjelenni, s ott
képességeidhez mérten aktívan részt venni az oktatásban. Tanórákról csak
betegség okán hiányozhatsz.

-

A tanulmányok elhanyagolása, indokolatlan hiányzás, vagy a tanulmányok
önkényes megszakítása az utógondozói elhelyezésed megszüntetését vonja
maga után. Ez a szabály vonatkozik a munkaviszonyban álló fiatalok
munkavégzésére is.
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2. Munkafoglalkoztatás

-

Utógondozottként a munka végzése minden fiatalkorú, és fiatal felnőtt számára
kötelező, az ebben való részvételt nem tagadhatod meg.

-

Jogod van az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez.

-

Megismertetjük veled a tűz és munkavédelmi szabályokat, ezzel is elősegítve
biztonságodat.

-

Ezeket a szabályokat kötelességed betartani.

-

A munkafoglalkoztatásért díjazásban részesülsz. Összegét, magatartásod, munkához
való hozzáállásod, szorgalmad, munkád minősége alapján a szakoktató javaslatára az
igazgató állapítja meg. Munkajutalmad, zsebpénzeddel egy időben kerül kifizetésre.

3. Szabadidő eltöltése

-

Jogod van a pihenéshez, kikapcsolódáshoz, sportoláshoz, személyiséged, képességeid,
ismereteid, tehetséged fejlesztését szolgáló tevékenységekhez

4. Az egészségügyi ellátás rendje

-

Jogod van a megfelelő orvosi ellátásra, s arra, hogy az egészségedre káros szerek ellen
védelemben részesülj.

-

Befogadáskor kötelező orvosi vizsgálatokon, szűrővizsgálatokon kell részt venni.

-

Jogod van az egészségi állapotodra vonatkozó tájékoztatást megkapni. Betegség
esetén a kezelés módját az orvos megbeszéli veled. Saját érdekedben az orvossal
együtt kell működnöd. Panaszaidat azonnal jelezd a jelen lévő felnőttnek, aki
vizsgálatodat kéri az orvostól.

-

Gyógyszert csak orvosi engedéllyel, s csak az orvosi utasítás szerint szedhetsz. Ha
gyógyszeres kezelésed ideje alatt átmenetileg, vagy véglegesen távozol az intézetből,
gyógyszeredet csak törvényes képviselőd vagy a fogadó intézet számára adhatjuk át.

-

Fogászati kezelésben is részesülhetsz. Ennek igénybevétele önkéntes.

-

Ha utógondozói ellátásod ideje alatt műtéti beavatkozásra van szükség, ehhez
törvényes képviselőd hozzájárulása kell.
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-

Betegség miatt az orvos, vagy ápoló felmenthet a sporttevékenységek alól, a felmentés
betartása kötelező érvényű.

V.
Helyiségek használatának rendje
1. Az utógondozói részleg helyiségeinek használatánál az alábbi fő szabályokat kell
betartani:

-

A nappali szoba a szabadidő eltöltésére szolgál.

-

A tanulószobában kell tölteni a tanulási időt.

-

Az itt tanulókat a többiek nem zavarhatják.

-

Hálószobáját mindenki maga tartja rendben. A közös használatú helyiségek napi,
és heti nagytakarítását, a nevelővel kialakított beosztás szerint kell végezni.

-

A lakók részt vesznek kisebb karbantartási, felújítási munkákban, amelyért díjazás
nem jár. A lakók semmilyen elektromos szerelést, javítást nem végezhetnek, ilyen
problémát azonnal jelezni kell.

-

A tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat a munkavédelmi felelős ismerteti, azok
betartása mindenki számára kötelező.

2. Tanítási szünetekben

-

A tantermet el kell hagynod, az iskola folyosóján vagy az udvaron tartózkodhatsz.

-

A tízórait az erre kijelölt helyen fogyaszthatod el.

-

Becsengetéskor köteles vagy helyedet elfoglalni a tanteremben. Az ügyeleti beosztás
szerint köteles vagy gondoskodni a szellőztetésről, a tábla tisztántartásáról, s részt
venni a napi és heti takarítási feladatokban.

-

Tanári szobába, szertárba csak felnőtt engedélyével léphetsz be.

3. Tanműhelyekben, kertészetben

-

Csak szakoktató, munkaoktató, vagy más felnőtt jelenlétében tartózkodhatsz, s azt
elhagyni is csak engedéllyel lehet.
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-

Munkaruha, szükség szerint védőruha használata kötelező.

-

A gyakorlati oktatás megkezdése előtt jogod és kötelességed balesetvédelmi,
munkavédelmi oktatásban részt venni, Az előírásokat a munkavégzés során be kell
tartanod.

-

A szükséges anyagokat, eszközöket a szakoktatód osztja ki, s számlálja vissza.

-

A gépek, berendezések, eszközök rendeltetésszerű, a biztonsági szabályoknak
megfelelő használatáért, védelméért, megőrzéséért felelősséggel tartozol.

4. Az egészségügyi részlegen

-

Ott tartózkodásod idején az ott érvényes szabályokat kell betartanod. Az orvos
határozza meg az ott tartózkodás időtartamát, s azt is, ha fekvő betegként kapod a
kezelést.

-

Ha kizárólag a számodra kijelölt betegszobában tartózkodhatsz, ezt a szabályt
szigorúan be kell tartanod.

-

Az orvosi szobában csak hívásra léphetsz be, s ott csak felnőtt jelenlétében
tartózkodhatsz.

5. Egyéb helyiségek használatának rendje

-

Az intézet egyéb, közös használatú helyiségeit a csoportok között beosztott időrend
szerint csak nevelő, illetve az intézet valamilyen dolgozójának jelenlétében és
felügyelete mellett használhatod. (könyvtár, tornaterem, udvar – sportpálya,
edzőterem, klubszoba, szakköri és egyéb helyiségek).

-

Az utógondozói részlegen kívül, de az intézményen belül a szabad mozgás csak a
kijelölt útvonalon és területen, továbbá a különböző helyiségek használata csak az
elkészített ütemezés szerint lehetséges.

Az utógondozottak az ütemezés szerint használhatják az
-

edzőtermet

-

tornatermet

-

számítógépes termet

-

imaszobát
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-

sportpályát

-

könyvtárat

-

klubszobát.

VI.
Az intézetbe bevihető személyes használati tárgyakra vonatkozó szabályok

-

Az utógondozói elhelyezett személyes tárgyait, eszközeit beviheti az utógondozói
részlegbe, és azokat használhatja. Az intézet azonban ezt nem tartja nyilván,
megrongálódása, eltűnése esetén azokért felelősséget nem vállal.

-

A behozott személyes tárgyakat, eszközöket is ellenőrizzük, s az intézet és saját
biztonságuk érdekében az ellenőrzésnek alá kell vetniük magukat.

-

Nem hozhatsz be éles, szúró eszközt, fegyvernek minősülő tárgyat, lőszert,
kábítószert, szeszesitalt, nem tarthatnak maguknál gyógyszert.

-

Az intézetből semmilyen intézeti tulajdont képező tárgyat vagy eszközt nem vihetsz
el. Épületen kívüli intézeti területre is csak nevelői engedéllyel (magnó, sporteszköz)
vihetőek ki.

-

Az általad, vagy társaid által készített használati és dísztárgyakat térítés ellenében
vagy ajándékként csak írásos engedély alapján viheted ki, vagy adhatod át
hozzátartozóidnak.

VII.
Vallásgyakorlás rendje
-

Javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt lelkiismereti és vallási szabadságodat
törvényben meghatározott korlátozásoknak megfelelően gyakorolhatod.

-

A javítóintézetben jogod és lehetőséged van lelkiismereti vagy vallási meggyőződésed
szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására.

-

Jogod van a hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy és a vallási tevékenységet
végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja részéről lelki
gondozásra.

-

Vallásodat gyakorolhatod egyénileg és az intézet rendjébe illeszkedő, egyházak által
szervezett csoportos foglalkozáson is.
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-

Az egyház képviselőjével ellenőrzés nélkül tarthatsz kapcsolatot, de az engedélyezett
kapcsolattartás során rá is vonatkoznak a tárgyak, eszközök behozatalára vonatkozó
szabályok, általában a kapcsolattartásra vonatkozó fő szabályok.

VIII. Kapcsolattartás
1. Levelezés

-

Korlátlan

gyakorisággal

és

terjedelemben

levelezhetsz.

Leveled

tartalmáért

felelősséget vállalsz. Tartalma nem sértheti az intézet biztonságtechnikai, nevelési,
oktatási és gondozási rendszerét.
-

Ha saját pénzzel nem rendelkezel, indokolt esetben az intézet leveled postaköltségét
megelőlegezi.

2. Csomagküldés

-

A részedre küldött csomagot jelenlétedben felnőtt ellenőrzi. Ha az, az intézet rendjét, a
Te vagy társaid egészségét, biztonságát veszélyeztető tárgyat, eszközt, anyagot
tartalmaz, a csomagot nem kaphatod meg (erről jegyzőkönyv készül).

-

Csak zárt csomagolású, szavatossági idővel megjelölt élelmiszert kaphatsz meg. A
csomagban és látogatáskor kapható élelmiszerek mennyiségéről és milyenségéről
hozzátartozóidat írásban tájékoztatjuk.

-

Látogatáskor csak egyszerre elfogyasztható élelmiszert lehet behozni. Csomag
átvételére látogatáskor is van lehetőség.

3. Telefonbeszélgetés

-

Az utógondozói részlegen elhelyezett telefonbeszélgetést saját költségén ellenőrzés
nélkül folytathat.

-

Ha ez nem saját telefonon történik, az intézeti kártyás telefont lehet használni. Az
igénybevétel korlátlan.
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4. Látogatás rendje

-

Az utógondozói elhelyezettek kapcsolattartási joga korlátlan, de azt az intézeti
szabályok betartása mellett gyakorolhatják.

-

Minden hétvégén fogadhatnak látogatót, akikkel az erre kijelölt helyen találkozhatnak.

-

Egy alkalommal négy, 6 év feletti látogatót fogadhatsz, valamint két 6 év alatti
látogató fogadására van lehetőséged.

-

A látogatás rendjének megsértése miatt a látogatás az ő esetükben is félbeszakítható,
ill. az intézet nyugalmát zavaró, vagy veszélyeztető személy esetén megtiltható.

5. Kimenő

-

Az

utógondozói

részlegen

elhelyezettek

–

a

tanulási

idő,

a

kötelező

környezetgondozási feladatok, és az őket is érintő intézeti programok betartása mellett
– szabadidejükben kimenőre mehetnek (hétköznap 20,00 óráig, hétvégén 22,00 óráig.)
Ezt nevelőjükkel minden esetben kötelesek egyeztetni.
6. Ha eltávozásra, szabadságra engednek, akkor az intézet az elmeneteled előtt legalább egy
héttel egyezteti azt, az alábbi szabályok betartása szerint:
-

Oktatási időre, munkaidőre nem eshet.

-

Saját biztonságod, biztonságos ellátásod érdekében az intézmény a téged fogadó
személlyel, családdal, intézménnyel egyeztet.

-

Fiatalkorú kizárólag törvényes képviselője hozzájárulásával mehet eltávozásra,
szabadságra.

-

Átmeneti, vagy tartós nevelt fiatalkorú, csak a gyámhivatal engedélyével, és a fogadó
intézmény befogadó nyilatkozata alapján kaphat hozzájárulást az elengedéshez.

-

A fiatalok kötelesek a megjelölt, ill. egyeztetett időpontban az intézetbe visszatérni.
Az indokolatlan távolmaradás fegyelmi eljárást, 3 nap után az elhelyezés
megszüntetését vonhatja maga után. Az indokkal történt távolmaradást orvosi
igazolással, vagy egyéb hiteles igazolással kell alátámasztani.
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7. Intézményen kívüli magatartás szabályai

-

Az intézet növendékeként intézeten kívül is köteles vagy az alapvető viselkedési
szabályokat betartani.

-

Ez érvényes az iskolai, munkahelyi környezetre, az utcai és egyéb közösségi helyekre
is.

-

Nem fogyaszthatsz alkoholt, drogot, s tartózkodnod kell minden olyan cselekménytől,
amely konfliktushoz, szabálysértéshez, vagy bűncselekményhez vezet, vagy vezethet.

-

Ezen szabályok megsértése ugyanolyan jogkövetkezményekkel jár, mintha az
intézeten belül történne.

IX.
Magatartásod értékelésének rendje

-

Magatartásodat, tanuláshoz, munkához való viszonyodat, s egyéb tevékenységedet
naponta, hetenként és egész hónapra kiterjedően értékeljük.

-

Ha olyan fajsúlyú vétséget követsz el, mely ellenkezik az intézet szabályrendszerével,
és a veled kötött utógondozói szerződéssel, az intézet egyoldalúan felmondhatja az
utógondozásodról szóló szerződést, és az utógondozói részleget el kell hagynod. Ezért
nagyon fontos a bizalom, megbízhatóság, és részedről a tenni akarás, hogy céljaid
elérésében törvényes keretek között az intézet tudjon téged támogatni.
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Emberi Erőforrások Minisztérium
Debreceni Javítóintézete
és
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni
Javítóintézete nagykanizsai telephelye

Házirend
2016.

Előzetes fogvatartottak
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A Házirend rendeltetése, hogy megismerjétek az intézet belső életének rendjét, a
jogaitokra és kötelezettségeitekre vonatkozó szabályokat, a szabályok megszegésével
járó következményeket. A javítóintézetben jogaitok gyakorlását törvény szabályozza. A
Házirend betartása minden fiatalkorú, nagykorúvá vált fiatal számára kötelező.

I.
Jogaid és kötelességeid
1. Jogaid
1. Az intézetbe történő befogadáskor jogod és kötelességed az intézet házirendjének
megismerése, s azok betartása.
2. Jogod van az ügyedet és sorsodat érintő kérdésekben tájékoztatást kérni.
3. A nevedre érkező hivatalos iratok részedre átadása kerülnek, azok értelmezéséhez,
segítségnyújtást kérhetsz.
4. Jogod van az intézet oktatási- képzési rendje szerint tanulni.
5. Jogod van, hogy megfelelő, és ingyenes orvosi ellátásban, és lelki gondozásban
részesülj.
6. Jogod van az emberi méltósághoz, de neked is kötelességed így viselkedni.
7. Jogod és kötelességed részt venni, az egyéni és csoportos foglalkozásokon,
programokon, mert azok fejlődésedet szolgálják.
8. Jogod van magántitkod, személyi adataid védelméhez, és köteles vagy másokét
tiszteletben tartani.
9. Jogosult vagy megfelelő sport-és kulturális, vagy egyéb szabadidős-foglalkozás
biztosítására.
10. Jogod van vallásod gyakorlásához.
11. Panaszjog és véleménynyilvánítási jog illet meg, de ezzel mások személyiségjogait nem
sértheted meg. Sérelmeidet, vélt sérelmeidet kulturált módon, a szolgálati utat betartva: nevelő, otthonvezető, igazgatóhelyettes, igazgató, fenntartó- adhatod elő. Jogod van
panasszal fordulni szóban vagy írásban az igazgatóhoz, vagy egyéb jogaidat védő
személyhez, szervezethez. Erre a célra panaszláda is el van helyezve az intézetben.
12. Jogod van a kapcsolattartáshoz hozzátartozóiddal, illetve másokkal is, de ezt a
jogszabályban foglalt korlátozások és az intézet rendje szerint gyakorolhatod.
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13. Jogod van a testi, lelki, szexuális erőszak elleni védelemre. Megillet a fizikai, szexuális
és lelki erőszak elleni védelem, és neked is törekedni kell arra, hogy társaiddal megfelelő
kapcsolatot építs ki. A verekedés, lelki terror súlyos büntetést von maga után, s az ilyen
cselekmények elhallgatása is felelősségre vonással jár.
14. Az általad okozott károkozásért, kártérítési felelősséggel tartozol.
15. Jogod van felnőtt felügyelete mellet, napi 1 órás szabad levegőzéshez.
16. Munkavégzésedért, annak mennyisége és minősége alapján, díjazással is értékelik.
17. Jogod van az intézet szabályozása szerinti, szűrt tartalmú internethasználatra.
18. Jogod van az egészséged megőrzését szolgáló, az alkohol és drogfogyasztást megelőző
és kezelő programokhoz.
2. Magatartási szabályok – jogok és kötelességek
-

Megillet az a jog, hogy veled a felnőttek és társaid az emberi méltóság tiszteletben
tartásával bánjanak. Neked is kötelességed a felnőttekkel és társaiddal való kapcsolat
során e szerint viselkedni.

-

Megillet a fizikai, szexuális és lelki erőszak elleni védelem, és neked is törekedni kell
arra, hogy társaiddal megfelelő kapcsolatot építs ki.

-

A verekedés, lelki terror súlyos büntetést von maga után, s az ilyen cselekmények
elhallgatása is felelősségre vonással jár. Kerüld a trágár beszédet, jó kapcsolatot csak
megfelelő kommunikációval alakíthatsz ki.

-

Kötelességed a felnőttekkel szembeni tisztelettudó viselkedés. A nevelésed érdekében,
utasítások teljesítését nem tagadhatod meg.

-

Nevelőd segítségével személyiséged fejlődéséhez különböző ismeretanyagokat
kérhetsz.

-

Magatartásodat, tanuláshoz, munkához való viszonyodat, s egyéb tevékenységedet
naponta, hetenként és egész hónapra kiterjedően értékeljük. Ezen alapul milyen
kedvezményeket, jutalmazásokat vagy büntetéseket kapsz.

A saját és társaid

értékelésében te magad is részt vehetsz.
-

Az írásbeli büntetés indokait jogod van megismerni, annak elfogadását vagy vitatását
írásban jelezheted. Fegyelmi eljárás során jogod van védekezésed előterjesztésére. A
jutalmazási, büntetési formákat a házirendben ismerheted meg.
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-

Intézményen belül, csak felnőtt jelenléte mellett közlekedhetsz, kulturált módon.
Csoportos vonulásnál csendben közlekedhetsz, ügyelve csoporttársaid testi épségére.

-

Magatartásoddal példamutatóan kell viselkedni.

-

12-évet betöltött kiskorúnak joga, a 16-évet betöltött fiatalkorúaktól elkülönített
csoportban élnie.

II.
Napi – és heti rend végrehajtásával kapcsolatos szabályok
Mindennapi feladataitokat a napirend alapján szervezzük.
A napirendi tevékenységek döntő többsége kötelező számodra. A szabadon választható
programokhoz jutalomként juthatsz hozzá. Minden nap rendelkezésedre áll olyan időtartam is,
amikor pihenhetsz, a szabadidőt kötetlenül töltheted el, de ekkor sem zavarhatod mások
nyugalmát.

1.Napirend
Hétfő- péntek:

6.00-6.40

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás a lakóegységben

6.40-7.40

Reggeli, csoportbeosztás szerint

7.40-8.00

Reggeli eligazítás

8.00-12.30

Délelőtti foglalkozások (iskolai oktatás, képzés, munkafoglalkoztatás

Közben:

9.20-10.55 tízórai az iskolában, tanműhelyben

12.30-12.40

Értékelés, átadás

12.40-13.30

Ebéd, csoportbeosztás szerint

13.30-18.00

Délutáni foglalkozások a nevelők által elkészített heti rend szerint

18.00-19.30

Vacsora, csoportbeosztás szerint

19.00-22.00

Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás, levélírás

22.00

Lefekvés

Pihenő – és ünnepnapok napirendje
42
EMMI Debreceni Javítóintézete és EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelye
Házirend

6.30-7.00

Ébresztő, tisztálkodás, takarítás

7.00-8.00

Reggeli, csoportbeosztás szerint

8.00-12.00

Szabadidős foglalkozások szerint
Hozzátartozók látogatása csoportbeosztás szerint
Közben: 10.00 tízórai

12.00-13.30

Ebéd

14.30-18.00

Foglalkozások heti rend szerint
Közben: egy órás csendes pihenő

16.00

Uzsonna

18.00–19.00

Vacsora

19.00–22.00

Takarítás, tisztálkodás, szabadidős tevékenységek: telefonálás, levélírás

22.00

Lefekvés

2. Általános követelmények:
-

Az iskolai és tanműhelyi munkakezdés időpontjának megfelelően köteles vagy az
adott időben felkelni úgy, hogy a legfontosabb teendőket elvégezhessed (ágyazás,
tisztálkodás, reggeli stb.)

-

A napi feladatelosztásnál biztosítani kell, hogy a reggeli és esti takarítás arányos és
igazságos feladatmegosztás szerint történjen.

-

Hétvégén beosztás szerint kötelesek a nagytakarítás, és egyéb környezetgondozás
közös ellátására.

3. Önkiszolgálás, önmagad és környezeted gondozása
-

Az intézet biztosítja számodra a tisztálkodás, rendszeres testápolás feltételeit. Köteles
vagy személyes tisztaságodra gondot fordítani. Biztosítjuk számodra a szükséges
tisztálkodási szereket, s a fodrászati szolgáltatást.

-

Zoknid, alsóneműd mosásáról naponta neked kell gondoskodni.
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-

Jogod van tiszta, rendezett környezetben élni. Köteles vagy részt venni a környezeted
takarításában, gondozásában, szépítésében az iskolában, tanműhelyben, csoportodban,
a közös használatú helyiségekben, s általában az intézet területén.

-

Személyes felelősséged van a felelősi rendszerben rád bízott feladatok elvégzéséért.

-

Minden önkiszolgáló tevékenységet kötelezően, díjazás nélkül kell elvégezned.

III.
Ellátás
1. Étkezés
-

Napi ötszöri étkezést biztosítunk számodra (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora).
Ebből legalább egyszeri alkalommal meleg ételt kell biztosítani.

-

Az étkezést kulturáltan kell végezned, evőeszközöket helyesen kell használnod.

2. Ruházat
-

Az intézet biztosít számodra fehérneműt, évszaknak megfelelő felső ruházatot,
sportruházatot, munkaruhát, a szükséges védőfelszerelést, hálóruhát, ágyneműt,
törölközőt, papucsot.

-

Ruházatodat, személyes tárgyaidat saját szekrényedbe helyezheted el.

-

Kötelességed a szekrényed rendben tartása, ruházatod óvása.

-

Kötelességed ruházatodat egyéni jelzéssel ellátni.

-

Ruházatod javítása az intézet feladata, de köteles vagy abban részt venni. Kisebb
javításokat a gyermekfelügyelő segítségével a csoportban, a nagyobb javításokat a
varrodában végzik. A varrodában dolgozó fiatalkorúak társaik ruhajavításában is
kötelesek közreműködni.

-

Az elhasználódott ruházatot a gyermekfelügyelőnek kell leadni, aki indokolt esetben
annak pótlását megszervezi, és lebonyolítja.

-

Ha a ruházatot szándékosan teszed használhatatlanná, vagy azzal nem tudsz
elszámolni, kártérítési felelősséggel tartozol.

-

A részedre kiadott ruházatot el nem ajándékozhatod, el nem cserélheted.
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3. Tanszerek és egyéb iskolai felszerelés
-

Tanulmányaid folytatásához, képzésedhez biztosítjuk a tanszereket, egyéb iskolai
felszereléseket. Ezek megóvása kötelességed, kártérítési felelősséggel tartozol.

4. Sporteszközök és egyéb iskolai felszerelés
-

A szabadidő hasznos eltöltéséhez az intézet biztosítja a legfontosabb felszereléseket
csoport és intézeti szinten is. Köteles vagy ezeket rendeltetésszerűen használni.

5. Zsebpénz
-

Ha előzetes letartóztatásban vagy, az intézet zsebpénzt nem biztosít. Ha azonban
átmeneti, vagy tartós nevelt vagy, havonként zsebpénzre vagy jogosult.

6. Munkajutalom
-

A befogadási időszakot követően, a tanműhelyekben végzett munkavégzésedért
munkajutalomban részesülsz, aminek módjáról a szakoktatás, szabályzatban
rendelkezik.

-

Pénzt nem tarthatsz magadnál, azt a nevelőd kezeli és őrzi, illetve betéti számládon
helyezzük el. Ugyanígy kell eljárni, ha otthonról kapsz zsebpénzt.

-

Zsebpénzeddel szabadon rendelkezel, de célszerű nevelőddel megbeszélni a
felhasználást.

-

Szándékos rongálás, károkozás esetén kártérítés a zsebpénzed rovására is
megállapítható.

IV.
1. Tanulásra vonatkozó szabályok
-

A javítóintézetben jogod van a tanuláshoz, ahhoz, hogy egyéni képességeidnek,
tudásodnak megfelelő oktatásban részesülj, megfelelő felkészültség és fejlődés esetén
magánvizsgát tehess, szakmai jártassági, vagy tanfolyami végzettséget szerezz.
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-

A tankötelezettség felső korhatára 16 év. Amennyiben nem rendelkezel 10 osztályos
végzettséggel kötelező iskolába járnod.

-

Lehetőséged van arra, hogy az általános iskolai tanulmányok folytatása mellett
szakmai képzésbe is bekapcsolódj.

-

Ha bekerülésed előtt középiskolai tanulmányokat folytattál, kérelmedre lehetőség
szerint magántanulóként felkészítünk tanulmányaid folytatására, magánvizsga
letételére.

2. Képzés
-

Ha

általános

iskolai

tanulmányaidat

befejezted,

szakmai

képzésbe

kell

bekapcsolódnod.
-

A tanműhelybe sorolásnál, vizsgára bocsátásodnál figyelembe vesszük érdeklődésedet,
képességeidet, egészségi állapotodat.

3. Munkafoglalkoztatás
-

A munka végzése minden fiatalkorú, és fiatal felnőtt számára kötelező, az ebben való
részvételt nem tagadhatod meg.

-

Jogod van az egészséges és biztonságos munkakörülményekhez. Megismertetjük veled
a tűz- és munkavédelmi szabályokat, ezzel is elősegítve biztonságodat. Ezeket a
szabályokat kötelességed betartani.

-

A munkafoglalkoztatásért díjazásban részesülsz. Összegét, magatartásod, munkához
való hozzáállásod, szorgalmad, munkád minősége alapján a szakoktató javaslatára az
igazgató állapítja meg.

4. Szabadidő eltöltése
-

Jogod van a pihenéshez, kikapcsolódáshoz, sportoláshoz, személyiséged, képességeid,
ismereteid, tehetséged fejlesztését szolgáló tevékenységekhez.

-

A délutáni szabadidős tevékenységek szervezett, kötött foglalkozások. Kötelező
ezeken a foglalkozásokon képességeidhez mérten aktívan részt venni.
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-

A vacsora utáni szabadidőben kötött foglalkozás nincs, azt pihenésre, levélírásra, TV–
nézésre, zenehallgatásra, kötetlen beszélgetésre fordíthatod.

-

Hetente egy alkalommal, harminc perc időtartamban szűrt tartalmú internetet
használhatsz. Az olyan médiatartalom kiszűrésre kerül, amely súlyosan károsíthatja
szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődésedet, különösen azáltal, hogy meghatározó
eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása. A
tartalomszűrés részleteit, módját, végrehajtását, ellenőrzését a javítóintézet helyi
sajátosságait figyelembe vevő igazgatói utasítás szabályozza.

-

Általános cél: a fiatalkorúak kizárólag a javítóintézet igazgatója által meghatározott és
engedélyezett tartalmakat tekinthetik meg.

5. Az egészségügyi ellátás rendje
-

Jogod van a megfelelő orvosi ellátásra, s arra, hogy az egészségedre káros szerek ellen
védelemben részesülj.

-

Befogadáskor kötelező orvosi vizsgálatokon, szűrővizsgálatokon kell részt venni.

-

Jogod van az egészségi állapotodra vonatkozó tájékoztatást megkapni.

-

Betegség esetén a kezelés módját az orvos megbeszéli veled.

-

Saját érdekedben kötelességed az orvossal együtt működnöd.

-

Panaszaidat azonnal jelezd a jelen lévő felnőttnek, aki vizsgálatodat kéri az orvostól.

-

Gyógyszert csak orvosi engedéllyel, s csak az orvosi utasítás szerint szedhetsz.

-

Ha gyógyszeres kezelésed ideje alatt átmenetileg, vagy véglegesen távozol az
intézetből, gyógyszeredet csak törvényes képviselőd vagy a fogadó intézet számára
adhatjuk át.

-

Fogászati kezelésben is részesülhetsz. Ennek igénybe vétele önkéntes.

-

Ha javítóintézetben tartózkodásod ideje alatt műtéti beavatkozásra van szükség, ehhez
törvényes képviselőd hozzájárulása kell.

-

Betegség miatt az orvos, vagy ápoló felmenthet a sporttevékenységek alól, a felmentés
betartása kötelező érvényű.
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V.
Helyiségek használatának rendje
1. A lakóegységek helyiségeinek használatánál az alábbi fő szabályokat kell betartanod:
-

A

hálószobában

(a

hétvégi

csendes

pihenő

kivételével)

napközben

nem

tartózkodhatsz.
-

Délután a szabadidős és egyéb foglalkozások a nappali szobában zajlanak. A
vizesblokkot (WC, fürdőszoba) egy időben csak egy személy használhatja (kivétel, ha
felnőtt felügyeli az ott folyó tevékenységet).

-

A nevelői szobába, raktárba csak felnőtt engedélyével léphetsz be.

2. Tanítási szünetekben
-

A tantermet el kell hagynod, az iskola folyosóján vagy az udvaron tartózkodhatsz.

-

A tízórait az erre kijelölt helyen fogyaszthatod el.

-

Becsengetéskor köteles vagy helyedet elfoglalni a tanteremben.

-

Az ügyeleti beosztás szerint köteles vagy gondoskodni a szellőztetésről, a tábla
tisztántartásáról, s részt venni a napi és heti takarítási feladatokban.

-

Tanári szobába, szertárba csak felnőtt engedélyével léphetsz be.

-

Jogod van egészséges és biztonságos feltételek között dolgozni

3. Tanműhelyekben, kertészetben
-

Csak szakoktató, munkaoktató, vagy más felnőtt jelenlétében tartózkodhatsz, s azt
elhagyni is csak engedéllyel lehet.

-

Munkaruha, szükség szerint védőruha használata kötelező.

-

A gyakorlati oktatás megkezdése előtt jogod és kötelességed balesetvédelmi,
munkavédelmi oktatásban részt venni.

-

Az előírásokat a munkavégzés során be kell tartanod. A szükséges anyagokat,
eszközöket a szakoktatód osztja ki, s számlálja vissza.

-

A gépek, berendezések, eszközök rendeltetésszerű, a biztonsági szabályoknak
megfelelő használatáért, védelméért, megőrzéséért felelősséggel tartozol.
48
EMMI Debreceni Javítóintézete és EMMI Debreceni Javítóintézete nagykanizsai telephelye
Házirend

4. Az egészségügyi részlegen
-

Az egészségügyön való tartózkodásod idején az ott érvényes szabályokat kell
betartanod.

-

Az orvos határozza meg az ott tartózkodás időtartamát, s azt is ha fekvő betegként
kapod a kezelést.

-

Ha kizárólag a számodra kijelölt betegszobában tartózkodhatsz, ezt a szabályt
szigorúan be kell tartanod.

-

Az orvosi szobában csak hívásra léphetsz be, s ott csak felnőtt jelenlétében
tartózkodhatsz.

5. Egyéb helyiségek használatának rendje
Az intézet egyéb, közös használatú helyiségeit a csoportok között beosztott időrend szerint
használhatod. Az intézményen belül a szabad mozgás csak felügyelettel, a kijelölt útvonalon
és területen, továbbá a különböző helyiségek használata csak az elkészített ütemezés szerint
lehetséges.
Ezek a következők:
-

edzőterem

-

tornaterem

-

számítógépes terem

-

imaterem

-

sportpálya

-

könyvtár

-

klubszoba

Egyéb helyiségek használata az intézet növendékei számára szervezett közös programok
során van lehetőség:
-

biliárd

-

pingpong

-

táblajáték
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VI.
Kapcsolattartás
-

Ha előzetes letartóztatásodat töltöd, hozzátartozóiddal kapcsolattartási jogodat csak
korlátozásokkal gyakorolhatod.

-

Ha kapcsolattartást kizáró ok nem merül fel, jogosult vagy hozzátartozóiddal
kapcsolatot tartani.

-

Az ügyészség, bíróság jogköre, hogy megtiltsa bizonyos személyekkel a
kapcsolattartásodat, s erről értesítést kapsz. Hozzátartozóiddal, ismerőseiddel, az
engedélyezett kapcsolatot is ellenőrzés mellett gyakorolhatod.

-

-

A kapcsolattartás formái:
-

levelezés

-

csomagküldés

-

telefonbeszélgetés

-

látogatás.

-

családi konzultáció.

Kérelmedre vagy a törvényes képviselőd kérelmére, az igazgató engedélyével,
háromhavonta családi konzultáción vehetsz részt, amely a javítóintézetben valósul
meg.

-

Ellenőrzés nélkül tarthatsz kapcsolatot:
-

a védővel,

-

amennyiben külföldi állampolgár vagy, hazád Magyarországon akkreditált
diplomáciai képviselőjével,

-

ha nevelésbe vett fiatal vagy, gyermekvédelmi gyámoddal,

-

pártfogó felügyelőddel,

-

alapvető jogok védelmére feljogosított szervezet tagjával, a nemzeti megelőző
mechanizmus feladatainak teljesítésére felhatalmazott munkatársával,

-

vallásgyakorlás céljából egyház képviselőjével.
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1. Levelezés
-

Korlátlan gyakorisággal és terjedelemben levelezhetsz, de levelezésedet ellenőrizzük,
s ha annak tartalma, vagy a benne lévő információ indokolja, azt nem továbbítjuk
(erről jegyzőkönyv készül).

-

Leveledet 48 órán belül postázzuk, vagy számodra átadjuk.

-

Ha saját pénzzel nem rendelkezel, indokolt esetben az intézet havi két leveled
postaköltséget megelőlegezi.

-

Ellenőrzés nélkül levelezhetsz a hatóságokkal, nemzetközi szervezetekkel, az alapvető
jogok biztosával, védővel.

2. Csomagküldés
-

A részedre küldött csomagot jelenlétedben felnőtt ellenőrzi.

-

Ha az, az intézet rendjét, a te vagy társaid egészségét, biztonságát veszélyeztető
tárgyat, eszközt, anyagot tartalmaz, a csomagot nem kaphatod meg (erről jegyzőkönyv
készül).

-

Csak zárt csomagolású, szavatossági idővel megjelölt nem romlandó élelmiszert
kaphatsz meg. A csomagban és látogatáskor kapható élelmiszerek mennyiségéről és
milyenségéről hozzátartozóidat írásban tájékoztatjuk.

-

Látogatáskor csak egyszerre elfogyasztható élelmiszert lehet behozni. Csomag
átvételére látogatáskor is van lehetőség (összesen 5 kg, 3 kg édesség, tisztálkodási
eszköz, 2 kg gyümölcs).

-

Szabadulásod esetén, személyes dolgaidat postán továbbítjuk, ennek költségére,
munkajutalmadból, zsebpénzedből, vagy egyéni pénzedből a postai költséget
tartalékolnod kell.

3. Telefonbeszélgetés
-

Telefonbeszélgetést saját költségeden folytathatsz.
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-

Heti két alkalommal (10 perc) ellenőrzött telefonbeszélgetést folytathatsz azzal a
személlyel, akivel az ügyész, bíró vagy igazgató engedélyezte.

-

A beszélgetést a nevelők ellenőrzik, a telefonbeszélgetés, annak hangneme, tartalma
miatt megszakítható.

-

Ellenőrzés nélkül folytathatsz telefonbeszélgetést ügyvédeddel, egyház képviselőjével,
emberi, kisebbségi jogok képviselőjével. Jogi képviselőddel való telefonbeszélgetésre
az intézet költségeinek terhére is lehetőséged van.

4. Látogatás rendje
-

Jogod van két hetente egy alkalommal látogatót fogadni, melynek időtartalma legalább
30 és legfeljebb 120 perc lehet. Magatartásod alapján jutalomlátogatást is kaphatsz.

-

Egy alkalommal négy, 6 év feletti látogatót fogadhatsz, valamint két 6 év alatti
látogató fogadására van lehetőséged.

-

Jogod van kiválasztani a látogatásra fogadott személyeket, kivéve, ha az
kapcsolattartásra nem jogosult.

-

A látogatáson felügyeletet ellátó dolgozó van jelen, akinek a látogatás rendjére
vonatkozó utasításait be kell tartani.

-

Ha a látogatás rendjét megsérted, vagy a látogatód teszi ezt, a látogatás
félbeszakítható, ill. a látogatástól eltiltható.

5. Az intézetbe bevihető személyes használati tárgyakra vonatkozó szabályok
-

A javítóintézetben ellátunk minden szükséges eszközzel, ezért azokat az eszközöket és
tárgyakat,

amelyeket

magaddal

hozol,

letétbe

helyezzük,

vagy

törvényes

képviselődnek visszaküldjük. Az átvett tárgyakról tételes felsorolás alapján átvételi
elismervény készül, s távozáskor ennek alapján számolunk el vele, addig őrzéséről
gondoskodunk.
-

Az intézetben nem viselhetsz ékszert.

-

Az intézetből semmilyen intézeti tulajdont képező tárgyat vagy eszközt nem vihetsz
el, épületen kívüli intézeti területre is csak nevelői engedéllyel (magnó, sporteszköz).
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-

Az általad, vagy társaid által készített használati és dísztárgyakat térítés ellenében
vagy ajándékként csak írásos engedély alapján viheted ki, vagy adhatod át
hozzátartozóidnak.

VII.
A vallásgyakorlás rendje
-

Javítóintézeti nevelés végrehajtása alatt lelkiismereti és vallási szabadságodat
törvényben meghatározott korlátozásoknak megfelelően gyakorolhatod.

-

A javítóintézetben jogod és lehetőséged van lelkiismereti vagy vallási meggyőződésed
szabad megválasztására, annak kinyilvánítására és gyakorlására.

-

Jogod van a hitéleti szolgálatot ellátó egyházi személy és a vallási tevékenységet
végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja részéről lelki
gondozásra.

-

Vallásodat gyakorolhatod egyénileg és az intézet rendjébe illeszkedő, egyházak által
szervezett csoportos foglalkozáson is.

-

Az egyház képviselőjével ellenőrzés nélkül tarthatsz kapcsolatot, de az engedélyezett
kapcsolattartás során rá is vonatkoznak a tárgyak, eszközök behozatalára vonatkozó
szabályok, általában a kapcsolattartásra vonatkozó fő szabályok.

VIII.
Magatartásod értékelésének rendje
-

Magatartásodat, tanuláshoz, munkához való viszonyodat, s egyéb tevékenységedet
naponta, hetenként és egész hónapra kiterjedően értékeljük. Ezen alapul milyen
kedvezményeket, jutalmazásokat vagy büntetéseket kapsz.

-

A saját és társaid értékelésében te magad is részt vehetsz.

-

Az írásbeli büntetés indokait jogod van megismerni, annak elfogadását vagy vitatását
írásban jelezheted.

-

Fegyelmi eljárás során jogod van védekezésed előterjesztésére.

-

A jutalmazási, büntetési formákat szabályzatban van rögzítve.

1. A jutalmazás
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Magatartásod pozitív irányú változását, tanulmányi eredményed javulását, munkád
értékelésekor, kiemelkedő egyéni és csoportos teljesítmény elérésekor jutalmakkal motiválnak
nevelőid, tanáraid, szakoktatód.
A jutalmazás formái
-

nevelői dicséret,

-

igazgatói dicséret,

-

tárgyjutalom,

-

korábban kiszabott fegyelmi büntetés elengedése vagy enyhítése,

-

egyéni

vagy

csoportos

kulturális

vagy

sportrendezvényen

való

részvétel

engedélyezése,
A jutalmazásod feltételei lehetnek
-

a Házirend szabályainak folyamatos betartása,

-

példaértékű, aktív részvételed a kötelező foglalkozásokon,

-

a csoportban és egyéb területeken, kiemelkedően, a közösség érdekében elvégzett
munkád,

-

önmagadhoz viszonyított fejlődő tendencia, együttműködésed példaértékű fejlődése,

-

folyamatosan végzett kiemelkedő teljesítményed elismerése (egy adott területen, vagy
a nevelési, oktatási, képzési területeken, együttesen),

-

egy adott feladat végrehajtása során mutatott kiemelkedő teljesítményed.

A javítóintézetben kialakult jó gyakorlat alapján az alábbi pedagógiai célzatú jutalmazási
forma megszerzésére van lehetőséged:

-

tantestületi dicséretet,

-

otthonvezetői dicséretet,

-

igazgatóhelyettesi dicséret.

Ezen jutalmazás feltételei lehetnek:
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-

a nevelés, az oktatás és a szakoktatás területein mutatott kiemelkedő egyéni
teljesítményed,

-

legalább három hónap elteltével, folyamatosan bizonyított jó teljesítményed és
példaértékű magatartásod,

-

egy adott

feladat

végrehajtása során mutatott

kiemelkedő és példaértékű

teljesítményed,
-

a közösség számára példaként állítható fejlődési folyamat elismerése.

Csoportos jutalmazásként adható jutalom lehet:

-

adott csoportban fénykép készítése,

-

lefekvés idejének eltolása maximum egy órával, eseti jelleggel,

-

klubszoba, biliárd, játékszoba használata,

-

közös rendezvények (főzés, szalonnasütés, intézeti mozi, intézeten kívüli színvonalas
előadások, stb.),

-

csoporton belüli DVD használata szórakozás és a szabadidő eltöltése céljából

-

csoportos tárgyjutalom

2. A fegyelmi eljárás
A fegyelmi büntetések, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai
Fegyelmi vétséget követsz el, ha kötelességedet megszeged, vétsz a javítóintézeti rendtartás,
vagy a házirend ellen, ha a javítóintézetből megszöksz.
Fegyelmi eljárást alá vonnak, ha

-

szökést kísérelsz meg, vagy megszöksz,

-

fizikai erőszakot, vagy folyamatos lelki terror alkalmazol társaddal szemben,

-

szándékos rongálást, kárt okozol (berendezések, eszközök, felszerelések, ruházat,
biztonságtechnikai eszközök),

-

minden olyan, jelentős esemény elkövetésekor, amely az intézet rendjének szándékos
megzavarását okozza (lopás, felbujtás, tiltott eszközök elrejtése, stb.).
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A fegyelmi eljárásról menete
A fegyelmi eljárást háromtagú fegyelmi bizottság folytatja le. Az eljárás során meghallgatják
a fegyelmi eljárás alá vont fiatalt és az ügyben érintett más fiatalt/fiatalokat vagy intézeti
dolgozót. A meghallgatásról a fegyelmi bizottság jegyzőkönyvet készít, az eljárás során
megvizsgálják:

-

az elkövetés okát, módját,

-

a fiatalkorú indítékait,

-

felelősségének mértékét,

-

az elkövetés egyéb lényeges körülményeit.

A fegyelmi bizottság, írásba foglalt, fegyelmi büntetést szab ki, ha felelősséged
megállapítható a vétség elkövetésében.
Fegyelmi büntetésként kiszabható részedre:

-

nevelői figyelmeztetés,

-

igazgatói megrovás,

-

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

A fegyelmi határozatot a bizottság szóban is ismerteti veled, a határozat ellen az intézet
igazgatójánál panasszal élhetsz.
Amennyiben a fegyelmi eljárás tárgya szándékos károkozás, s ennek tényét a fegyelmi
bizottság az eljárás során egyértelműen megállapítja, a kárt is meg kell térítened.
Ha társad sérelmére követsz el fegyelmi vétséget, kérheted a fegyelmi eljárás során közvetítői
eljárás lefolytatását. Erre az időszakra, az eljárást vagy a fegyelmi büntetés végrehajtását
felfüggesztik. A közvetítői eljárás lefolytatásához a sértett hozzájárulása is szükséges.
A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a sértett 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 folytatják, ha
-

a hozzájárulását akár a fegyelmi vétség sértettje, akár az elkövető visszavonja,

-

nem jön létre megállapodás,

-

az elkövető nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat.

Nevelőid, pedagógiai célzatú figyelmeztetéseket alkalmazhatnak, ha:

-

a Házirendet, és az intézeti szabályokat kisebb mértékben megszeged,

-

az elvártakhoz képest negatív irányba fordul magatartásod, viselkedésed,
munkavégzésed,

-

a felnőttekkel és társakkal szemben tiszteletlenül viselkedsz,

-

kötelező és szabadidős foglalkozásokon nem megfelelő módon viselkedsz, végzed
munkádat.

Ezekben az esetekben, szóban és írásban figyelmeztethetnek. Az írásbeli figyelmeztetések
formái, fokozatai:

-

nevelőtanári figyelmeztetés,

-

tanári figyelmeztetés,

-

szakoktatói figyelmeztetés,

-

nevelőtanári megrovás,

-

tanári megrovás,

-

szakoktatói megrovás.

Ha ezek a figyelmeztetések nem hozták meg a kellő eredményt, de az általad elkövetett vétség
mértéke nem éri el a fegyelmi vétség mértékét akkor részedre adható:
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-

tantestületi figyelmeztetés,

-

otthonvezetői figyelmeztetés,

-

tantestületi megrovás,

-

otthonvezetői megrovás,

-

igazgatóhelyettesi megrovás,

-

a kedvezmények megvonása (jutalomlátogatás, a már megkapott látogatás idejének
csökkentése, stb.).

A hivatalos szerveknek íródott jellemzésekben nevelőid feltüntetik a jutalmazási formák, az
esetleges fegyelmi vétségek feltüntetése mellett a pedagógiai célzatú figyelmeztetéseket is.

Debrecen, 2016. február 01.

Nagy Kálmán
mb. igazgató
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