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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján 
kötelező.

Nyilvántartási szám: 

1511
JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL

2016

Adatszolgáltatók: javítóintézetek
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 

szabálysértési eljárást von maga után.



A gazdasági szervezet adatai: 0 #HIÁNYZIK 1511
statisztikai 

főtevékenység

1. A javítóintézetek férőhelyeinek száma (tárgyév december 31-én)

Engedélyezett 
férőhelyek 

száma

Tárgyév 
december 

31-én 
betöltött 

férőhelyek 
száma

Ebből: 
lány

a b c

01 Férőhelyek száma 
02 a jogerős ítélettel elhelyezettek számára 
03 az előzetes letartóztatásba helyezettek számára 
04 az utógondozó részlegben

12–13 14–17 18�–21

a b c d
01 0
02 nem volt előzetes letartóztatásban 0
03 javítóintézetben volt előzetes letartóztatásban 0

04 0

05  0–6 hónapig 0
06 6–12 hónapig 0
07 1 évnél hosszabb ideig 0
08 0
09 0

10 0

11 0

12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0

24 0

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0

30 0

31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 December 31-én nyilvántartott létszám összesen 0
38 0
39 0
40 0
41 0
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0

Sor-
szám Megnevezés

Ebből
(01-ből):

2.  A javítóintézetben jogerős ítélettel elhelyezettek száma életkor szerint (tárgyév)

éves korú növendékek száma  
Összesen
(a-tól c-ig)

Sor-
szám Megnevezés 

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel javítóintézetbe került

Ebből (28-ból): ideiglenesen elbocsátott

közlekedési
házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni

külön élnek a szülei
anyáról félárva

teljesen árva

gazdasági

személy 
elleni

Ebből (01-ből): vér szerinti családjában élt korábban

Ebből 
(01-ből): 

ezt 
mege-
lőzően

büntetésvégrehajtási intézetben volt előzetes 
letartóztatásban

ebből (03+04 
sorok 

összegéből):

Ebből (01-ből): nevelésbe vett

állam és emberiség elleni

Ebből 
(01-ből):

Ebből 
(01-ből): 
az elkö-
vetett 

bűncse-
lekmény 
típusa 
szerint

Ebből 
(28-ból): 

a 
távozás 
helye 
szerint

másik javítóintézetbe helyezték át jogerős 
javítóintézeti nevelés folytatására

élet és testi épség, egészség elleni
szabadság, emberi méltóság elleni

államigazgatás és igazságszolgáltatás és közélet 
tisztasága elleni

vagyon elleni

közrend elleni

Ebből (37-ből): a 
tárgyévet megelőző

1 évben
2 évben

régebben

került jogerős ítélettel a 
javítóintézetbe 

(január 1. – december 31.)

gyermekvédelmi szakellátást biztosító helyre került
szüleihez, családjához hazakerült

egyéb, ismeretlen helyre távozott
hajléktalan szállóra került

A tárgyévben a javítóintézetből kikerülők száma

fiatalkorúak börtönébe került

3 évben

Ebből (01-ből) sajátos nevelési igényű
Ebből (01-ből) visszaeső, javítónevelés folytatására ítélt
Ebből: (01-ből): a fiatalkorúval együttes elhelyezésre került a 
gyermeke is
Ebből: (01-ből): a fiatalkorú a bűntetés végrehajtása alatt 
gyermeket szült

apáról félárva

együtt élnek a szülei

ismerősök befogadták

törzsszám megye



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 1511
statisztikai 

főtevékenység

12–13 14–17 18-21

a b c d
01 0
02 0
03 0
04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0

16 0

17 0
18 0
19 0
20 0
21 másik javítóintézetbe helyezték át előzetes letartóztatásba 0
22 javítóintézeti nevelésre ítélték 0
23 bűntetésvégrehajtási intézetbe került 0
24 próbára bocsátották 0
25 felfüggesztett szabadságvesztést kapott 0
26 felmentették 0
27 0
28 0
29 0
30 Ebből (29-ből): a tárgyévet megelőző évben került előzetes letartóztatásba 0
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Ebből (01-ból): sajátos nevelési igényű
A tárgyév folyamán előzetes letartóztatással javítóintézetbe került

3.  A javítóintézetben előzetes letartóztatásba helyezettek száma életkor szerint (tárgyév)

Sor-
szám Megnevezés 

Összesen
(a-tól c-ig)é v e s   k o r ú   n ö v e n d é k e k   s z á m a  

Ebből (01-ból): veszélyeztetett

gazdasági

Ebből (01-ból): vér szerinti családjában élt korábban

Ebből 
(01-ból):

együtt élnek a szülei
külön élnek a szülei
anyáról félárva
apáról félárva

államigazgatás és igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni

közrend elleni

Ebből (01-ból): nevelésbe vett

teljesen árva

élet és testi épség, egészség elleni
szabadság, emberi méltóság elleniEbből (01-

ből): 
a feltételezett 

bűncselek-
mény típusa 

szerint

Ebből 
(20-ból): 
jogerős 
bírósági 
ítélettel

A tárgyév folyamán az előzetes letartóztatások megszűnésének száma

állam és emberiség elleni
személy 

elleni

3

vagyon elleni

December 31-én nyilvántartott létszám összesen

közlekedési
házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni

Ebből (20-ból): a bűntető-
eljárás folytatása mellett

előzetes letartóztatását megszűntették
egyéb kényszerintézkedést rendeltek el

törzsszám megye



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 1511

Vér szerinti 
családjában élt Gyermekotthonban élt Nevelőszülőnél élt

Tárgyévben 
javítóintézetbe 

befogadottak összesen
(a-tól c-ig)

a b c d
01 0
02 általános iskola 1–4. évfolyamán 0
03 általános iskola 5–8. évfolyamán 0
04 középfokú oktatási intézményben 0
05 gimnáziumban (9–12. évfolyamon) 0
06 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon) 0
07 szakiskolában (9–12. évfolyamon) 0
08 egyéb (pl. OKJ-s) képzésben 0
09 dolgozott 0
10 állandó munkahelye volt 0
11 alkalmi munkavállaló volt 0
12 közfoglalkoztatott volt 0
13 nem dolgozott 0
14 nyilvántartott álláskereső volt 0
15 gyest, gyedet kapott 0
16 egyéb 0
17 0 0 0 0
18 általános iskola 1–4. évfolyamán 0
19 általános iskola 5–8. évfolyamán 0
20 középfokú oktatási intézményben 0
21 gimnáziumban (9–12. évfolyamon) 0
22 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon) 0
23 szakiskolában (9–12. évfolyamon) 0
24 egyéb (pl. OKJ-s) képzésben 0
25 dolgozott 0
26 állandó munkahelye volt 0
27 alkalmi munkavállaló volt 0
28 közfoglalkoztatott volt 0
29 nem dolgozott 0
30 nyilvántartott álláskereső volt 0
31 gyest, gyedet kapott 0
32 egyéb 0

Megjegyzés: A 4. tábla 01. sorának "d" oszlopának adata megyegyzik a 2. tábla 01. sorának "d" oszlopának adatával.
Megjegyzés: A 4. tábla 17. sorának "d" oszlopának adata megyegyzik a 3. tábla 01. sorának "d" oszlopának adatával.
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4.A tárgyévben a javítóintézetben elhelyezettek száma az oktatásban való részvétel és a beutalást megelőző állandó tartózkodási hely szerint
   (A táblázat tartalmazza a jogerős ítélettel és az előzetes letartóztatottakat is.)

4

Sor-
szám

Ebből 
(01-ből):

munkaviszony 
szerint              (01 

sor = 09+13)

ebből 
(09-ből):

ebből 
(13-ból):

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel elhelyezettek
Ebből 

(01-ből): a 
bekerülés 

időpontjában 
még 

tanulmányokat 
folytatott  

ebből 
(04-ből):

A tárgyév folyamán előzetes letartóztatásba helyezettek
Ebből 

(17-ből): a 
bekerülés 

időpontjában
még 

tanulmányokat 
folytatott

ebből 
(20-ból):

Ebből 
(17-ből):

munkaviszony 
szerint 

(17 sor = 25+29)

ebből
(25-ből):

ebből 
(29-ből):

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 1511

5. A tárgyév folyamán a javítóintézetben elhelyezettek száma az oktatásban való részvétel szerint

A 2015/2016. 
tanév II. félévében 

oktatásban, 
képzésben részt 

vevők száma

Ebből: sikeresen 
befejezte az 

osztályt, 
tanfolyamot

A 2016/2017. 
tanév I. félévében 

oktatásban, 
képzésben részt 

vevők száma
a b c

01

02 általános iskola 1–4. évfolyamán
03 általános iskola 5–8. évfolyamán
04 középfokú oktatási intézményben
05 gimnáziumban (9–12. évfolyamon)

06 szakközépiskolában (9–12. 
évfolyamon)

07 szakiskolában (9–12. évfolyamon)

08

09

10 általános iskola 1–4. évfolyamán

11 általános iskola 5–8. évfolyamán

12 középfokú oktatási intézményben

13 gimnáziumban (9–12. évfolyamon)

14 szakközépiskolában (9–12. 
évfolyamon)

15 szakiskolában (9–12. évfolyamon)

16

Részt vevők 
száma

Ebből: sikeresen 
befejezte az 

osztályt, 
tanfolyamot

a b

01

02 ipari, műszaki

03 mezőgazdasági

04 kereskedelmi, vendéglátóipari

05 egészségügyi

06 egyéb

07

08 beldolgozó

09 munkafoglalkoztatásban vesz részt

10 belső intézeti munkában vesz részt

11 munkaviszonyban álló

151116

Ebből 
(09-ből):

6. A tárgyév folyamán a javítóintézetben elhelyezettek száma a képzésben és foglalkoztatásban való részvétel 
szerint

A táblázat tartalmazza a jogerős ítélettel és az előzetes letartóztatottakat is.

A táblázat tartalmazza a jogerős ítélettel és az előzetes letartóztatottakat is.

Megnevezés

Megnevezés

Ebből 
(01-ből):

ebből 
(04-ből):

Ebből (01-ből): sajátos nevelési igényű

Jogerős ítélettel elhelyezettként iskolarendszerű oktatásban 
tanul

Ebből (09-ből): sajátos nevelési igényű

ebből 
(12-ből):

Foglalkoztatásban részt vevő növendékek száma az év folyamán

Sor-
szá
m

Sor-
szá
m

5

Iskolarendszeren kívüli oktatásban tanul

Ebből 
(01-ből): 

Ebből 
(07-ből):

Előzetes letartóztatottként iskolarendszerű oktatásban tanul

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye
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7.  A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma a javítóintézetekben összesen (tárgyév december 31-én) 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

8.  Egyéb munkakörben alkalmazottak száma a javítóintézetekben összesen (tárgyév december 31-én)

Gondnok Egyéb 
előadó

Élelme-
zés- 

vezető
Könyvelő

Raktáros, 
anyag-

beszerző

Nyilván-
tartó adm. Orvos Pszichi-

áter

Ápoló, 
gondo-
zónő

Bizt.őr, 
karbant., 
kertész

Szakács, 
konyhás

Betaní-
tott 

munkás

Gépkocsi- 
 vezető

Ösz-
szesen 
(a-tól m-

ig)

Betöltet-
len állás-
helyek 
száma

a b c d e f g h i j k l m n o

01
Teljes munkaidő-
ben foglalkozta-
tottak száma

0

02
Részmunkaidő-
ben foglalkozta-
tottak száma

0

151116

0

0 00000

egyéb felsőfokú 
képesítésű

felsőfokú pedagógus 
képesítésű

felsőfokú szociális 
képesítésű

Intézményvezető-helyettes

Szervezeti egység vezetője

a

statisztikai 
főtevékenység

OKJ-ben szereplő 
ped. szakképesítésű 

Sor-
szám Megnevezés

Sor- 
szám

Növendékügyi előadó

Rendész

Összesen (01–13-ig) 

Utógondozó, családgondozó

e

6

Gyógypedagógus 

Gazdasági vezető

Nevelő 

Gyermekfelügyelő

Pszichológus 

f

összesen

Munkaoktató, szakoktató, tanár, tanító

nő

Ebből (a-ból):

Intézményvezető
b c d

Egyéb

Képesítés

Munkakör

törzsszám megye
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a b

01

02

03

04

05 0 0

06

07

08

09 élet, és testi épség, egészség elleni

10 szabadság, emberi méltóság elleni

11

12

13

14

15

16

151116

Előzetesen 
letartóztatottból

gazdasági

vagyon elleni

személy 
elleni

állam és emberiség elleni

közlekedési

házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni

államigazgatás és igazságszolgáltatás és közélet 
tisztasága elleni

9.  Szökések száma a tárgyév folyamán

Sor-
szám 

bűncselekményt 
elkövetők 
száma a 

tárgyévben 

Ebből 
(07-ből): 

az elkövetett 
bűncselek-

mény típusa 
szerint

3

4 vagy több

alkalommal a 
javítóintézetből 

megszökött 
növendékek 

száma

Összesen (01-től 04-ig) 

Összesenből (05-ből): a szökés alatt bűncselekményt elkövetők száma

7

A szökési esetek száma (a szököttek és a szökési alkalmak számának szorzata)

Jogerős 
végrehajtásbólMegnevezés

1

2

közrend elleni

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye
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