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IGAZGATÓI UTASÍTÁS 

(Őrzésbiztonsági csoportok kialakítása) 

 

A rendkívüli események megelőzésére, az intézet biztonságának, az ellenőrzési tevékenység 

hatékonyságának javítására az alábbi Igazgatói Utasítást adom ki: 

   

Az intézetünkbe befogadott, valamint a már itt tartózkodó fiatalkorúakat őrzésbiztonsági 

szempontból három, ún.  „őrzési csoport”-ba (továbbiakban ÖCS) kell besorolni (I.II.III.) 

 

Az őrzésbiztonsági csoportba való sorolás szempontjai 

 

I. őrzési csoport 

 

Az I-es „ŐCS” – be kell besorolni azokat a fiatalkorúakat, akikre vonatkozóan az ügyész nem 

határozott meg különleges őrzési felügyeleti feladatokat. A befogadási időszakban különös 

beilleszkedési problémájuk nem volt, magatartásukkal kapcsolatban. A megismerési 

időszakban olyan, - különös figyelmet érdemlő - jelenséget nem tapasztaltak, ami a 

biztonságot közvetlenül veszélyeztetné.      

 

II. őrzési csoport 

 

A II-es „ÖCS” – be kell besorolni azokat a fiatalkorúakat, akik már befogadás időszakban 

olyan magatartást tanúsítanak, melyből következtetni lehet egy esetlegesen szökési szándékra, 

vagy más rendkívüli esemény elkövetésére, akik nagyfokú antiszociális magatartást 

tanúsítanak, s ezáltal további nevelésük, személyiségfejlesztésük kiemelt figyelmet igényel. 

 

 III. őrzési csoport 

 

A III-as „ÖCS” – be azokat a fiatalkorúakat kell besorolni, akinek az ügyészség elrendelte 

fokozott őrzését, felügyeletét, valamint azokat, akik ittlétünk alatt sorozatosan olyan 
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szabályszegéseket követnek el, ami szintén veszélyezteti az intézet biztonságát, s nagy 

valószínűséggel, rendkívüli eseményt is elkövethetnek. 

 

A fiatalkorúak magatartásának alakulását a velük közvetlenül foglalkozó felnőttek (nevelők, 

tanárok, szakoktatók) folyamatosan kísérjék figyelemmel, s változás esetén a szakértői 

csoport felé tegyenek javaslatot az őrzési csoport megváltoztatására. Ez csak azokkal a 

fiatalkorúakkal kapcsolatban nem tehetik meg, akiknek az ügyészség, fokozott őrzését 

rendelete el. Ők, az ügyészségi rendelkezés változásáig a III-as ÖCS-ban maradnak. 

 

Ellenőrzési, felügyeleti feladatok az őrzésbiztonsági csoportba sorolt fiatalkorúakkal 

kapcsolatosan: 

 

I. őrzési csoport 

 

Ellenőrzésüket, felügyeletüket illetően különös feladatok nincsenek. Az elkülönítési 

szabályok figyelembe vétele mellett minden munkaterületen foglalkoztathatók. Ruházatuk, 

szekrényeik, személyes tárgyaik, levelezésük ellenőrzése szúrópróbaszerűen történjen, de 

legalább hetente egyszer. Csoporton kívüli szakköri foglalkozásokon korlátozás nélkül 

vehetnek részt. 

 

II. őrzési csoport 

 

Ellenőrzésüket, felügyeletüket folyamatosan kell ellátni, csak kiemelt biztonsági zónán belüli 

munkaterületeken foglalkoztathatóak. Ruházatuk, szekrényeik ellenőrzése naponta 

történjen. Az ellenőrzések legyenek kiszámíthatatlanok, meglepetésszerűek. 

Magatartásukról, viselkedésükről, hangulatváltozásaikról az egyéni fejlődési lapokon 

folyamatosan jelzéssel kell élni. Csoporton kívüli szakköri foglalkozásokon csak a szakértői 

csoport engedélye alapján vehetnek részt.  

 

 III. őrzési csoport 

 

Állandó ellenőrzés és felügyelet alatt álljanak. Csak épületen belüli munkaterületeken 

foglalkoztathatók. Intézeten belüli és kívüli kapcsolatuk folyamatos kontroll alatt álljon. 
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Látogatás alkalmával felügyelet nélkül nem maradhatnak. Személyiségfejlesztésük 

érdekében rendszeres pszichológiai foglalkozást, esetleg pszichiátriai kezelést kell számukra 

biztosítani. 

Személyiségük alakulásának változásait a Nevelési naplóban kell rögzíteni. 

Szakköri foglalkozásokon szakértői csoport javaslata alapján csak csoporton belül 

gyakorolhatják. 

 

Egyéb őrzésbiztonsági feladatok 

 

- Az őrzésbiztonsági csoportba való sorolást a fiatalkorúak személyi lapjának jobb felső 

részén piros színnel jól láthatóan kell jelezni, mely a csoportvezető nevelő, valamint a 

növendékügyi előadó feladata. 

- Az őrzésbiztonsági csoportba való sorolást a Nevelési Naplóban is rögzíteni szükséges. 

- A rendészeti ügyelet számítógépes rendszerében a fiatalkorúak névsoránál is fel kell 

tüntetni a név utáni jelzéssel. 

- Az őrzési csoportokba sorolásról, valamint a velük való foglalkozás, ellenőrzés és 

felügyelet módjáról minden fiatalkorúval közvetlenül foglalkozó felnőttet (nevelőket, 

tanárokat, szakoktatókat, gyermekfelügyelőket, rendészeket) tájékoztatni kell. A 

tájékoztatásért az Elhelyezési Tanács szervezésével, vezetésével, a csoportokba sorolásra 

vonatkozó döntési jogkörrel rendelkező nevelési igazgatóhelyettes a felelős. 

 

 

Debrecen 2015. ……………                                                  /:Magyari László/: 
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