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Nyilvántartási szám: 

1511

Adatszolgáltatók: javítóintézetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

JELENTÉS A JAVÍTÓINTÉZETEK HELYZETÉRŐL
2021
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A gazdasági szervezet adatai: 1511

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

Engedélyezett 
férőhelyek 

száma

Tárgyév 
december 31-

én betöltött 
férőhelyek 

száma

Ebből 
(b-ből): 

lány

a b c

01 Férőhelyek száma 0 0 0

02

03

04

05

2. Javítóintézeti növendékcsoportok száma (tárgyév december 31-én)
8 fő alatti 8–10 fő 11-12 fő 12 fő feletti

a b c d e

01 0

02 0

03 0

3. A tárgyév folyamán javítóintézeti nevelésben részesülők száma

Jogerős 
ítélettel 

elhelyezettek 

Letartóztatásb
a helyezettek

Utógondozó 
részlegben 

elhelyezettek

A javítóintézeti 
nevelttel 

együttesen 
elhelyezett 

kiskorú 
gyermekek

a b c d

01 0 0 0 0

02

03

04

05

06

07

08 0 0 0

09

10

11

Megnevezés

Sor-
szám

Sor-
szám

Speciális csoport

Ebből
(01-ből):

Megnevezés

a jogerős ítélettel elhelyezettek számára 

letartóztatásba helyezettek számára 

az utógondozó részlegben
a javítóintézeti nevelttel együttesen elhelyezett kiskorú gyermekek 
számára

Összesen
(a-tól d-ig)

Ebből (01-ből): a fiatalkorú a tárgyévben gyermeket szült

Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám összesen

12-13 éves

14-17 éves

Megnevezés

létszámú  növendékcsoportok   száma 

A tárgyév folyamán javítóintézetben elhelyezettek száma

a tárgyévben került javítóintézetbe

a tárgyévet megelőző 1 évben került javítóintézetbe

Ebből 
(08-ból):

Ebből  
(01-ből):

régebben került javítóintézetbe

18-21 éves

2

Általános csoport

a tárgyévet megelőző 2 évben került javítóintézetbe

a tárgyévet megelőző 3 évben került javítóintézetbe

Sor-
szám

Reszocializációs csoport

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

12–13 14–17 18�–21

ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett
nevelésbe vett

a b c d e f

01 0

02 szabadlábon volt 0

03 őrizetben volt 0

04 házi őrizetben volt 0

05 lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt állt 0

06 0

07 0

08 0–6 hónapig 0

09 6–12 hónapig 0

10 1 évnél hosszabb ideig 0

11 0

12 0

3

büntetés-végrehajtási intézetben volt  letartóztatásban

ebből (06+07 sorok 
összegéből):

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel javítóintézetbe került

Ebből (01-ből): javítóintézeti nevelés folytatására ítélt

másik javítóintézetben volt jogerősen elhelyezve

Ebből 
(01-ből): 

ezt 
megelőzően

javítóintézetben volt letartóztatásban

Ebből (d-ből): 

4.  A javítóintézetbe jogerős ítélettel bekerülők száma életkor szerint (tárgyév)

Sor-
szám Megnevezés 

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

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

5/A.  A javítóintézetbe jogerős ítélettel bekerülők életkor és az elkövetett bűncselekmény típusa szerint (tárgyév)
12–13 14–17 18�–21

ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett
nevelésbe vett

a b c d e f g
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 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 0
38 0
39 0
40 0

Sor-
szám Megnevezés 

Összesen
(a-tól c-ig)

Ebből (d-ből): 
Az elkövetett 

cselekmények 
számaéves korú növendékek száma  

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel javítóintézetbe került

Ebből (01-ből): 
az elkövetett 

bűncse-
lekmény 

típusa szerint

az élet, a testi épség és az egészség elleni 

ebből
(02-ből):

emberölés
erős felindulásban elkövetett emberölés
testi sértés

az egészséget veszélyeztető 

ebből
(06-ból):

kábítószer-kereskedelem

az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 

kábítószer birtoklása
új pszichoaktív anyaggal visszaélés

az emberi szabadság elleni

ebből
(10-ből):

emberrablás
személyi szabadság megsértése
kényszerítés

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 

ebből 
(14-ből):

szexuális kényszerítés
szexuális erőszak
szexuális visszaélés
kerítés
prostitúció elősegítése
szeméremsértés

közlekedési
a környezet és a természet elleni
az igazságszolgáltatás elleni
korrupciós
hivatalos személy elleni

közbizalom elleni 

a köznyugalom elleni

ebből 
(29-ből):

közokirat-hamisítás
okirattal visszaélés

ebből (27-ből): garázdaság

kifosztás

vagyon elleni erőszakos

ebből
(32-ből):

rablás

zsarolás
vagyon elleni

4

ebből 
(36-ból):

lopás
rongálás
jármű önkényes elvétele

egyéb, nem megjelölt Btk. fejezetbe tartozó 

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

5/B.  A javítóintézetbe letartóztatással bekerülők száma életkor és a feltételezett bűncselekmény típusa szerint (tárgyév)
12–13 14–17 18�–21

ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett
nevelésbe vett

a b c d e f g
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 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 0
38 0
39 0
40 0

Sor-
szám Megnevezés 

Összesen
(a-tól c-ig)

Ebből (d-ből): 
Az feltételezett 
cselekmények 

számaéves korú növendékek száma  

A tárgyév folyamán letartóztatással javítóintézetbe került

Ebből (01-ből): 
az elkövetett 

bűncse-
lekmény 

típusa szerint

az élet, a testi épség és az egészség elleni 

ebből
(02-ből):

emberölés
erős felindulásban elkövetett emberölés
testi sértés

az egészséget veszélyeztető 

ebből
(06-ból):

kábítószer-kereskedelem
kábítószer birtoklása
új pszichoaktív anyaggal visszaélés

az emberi szabadság elleni

ebből
(10-ből):

emberrablás
személyi szabadság megsértése
kényszerítés

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 

ebből 
(14-ből):

szexuális kényszerítés
szexuális erőszak
szexuális visszaélés
kerítés
prostitúció elősegítése
szeméremsértés

az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 
közlekedési
a környezet és a természet elleni
az igazságszolgáltatás elleni
korrupciós
hivatalos személy elleni
a köznyugalom elleni

ebből (27-ből): garázdaság
közbizalom elleni 

ebből 
(29-ből):

közokirat-hamisítás
okirattal visszaélés

vagyon elleni erőszakos

ebből
(32-ből):

rablás
kifosztás
zsarolás

vagyon elleni

ebből 
(36-ból):

lopás
rongálás
jármű önkényes elvétele

egyéb, nem megjelölt Btk. fejezetbe tartozó 

5

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

6/A. A javítóintézetbe jogerős ítélettel bekerülők adatai életkor szerint (tárgyév)   
12–13 14–17 18�–21

a b c d

01 0
02 0
03 gyermekotthonban volt elhelyezve 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 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0

6/B. A javítóintézetbe letartóztatással bekerülők adatai életkor szerint (tárgyév)   
12–13 14–17 18�–21

a b c d

01 0
02 0
03 gyermekotthonban volt elhelyezve 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 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0

Sor-
szám Megnevezés 

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

Ebből (01-ből): védelembe vett
Ebből (01-ből): megelőző pártfogásban részesült

Ebből (01-ből): a bekerülés időpontjában tanulmányokat folytatott
Ebből (01-ből): sajátos nevelési igényű
Ebből (01-ből): 

speciális 
szükségletű

súlyos pszichés tünetek miatt
súlyos disszociális tünetek miatt
pszichoaktív szerekkel küzd

Ebből (01-ből): a fiatalkorúval együttes elhelyezésre került a gyermeke is
Ebből (01-ből): a 

bekerüléskor 
legmagasabb 
(befejezett) 

iskolai 
végzettség 

általános iskola 1-2. osztály
általános iskola 3-4. osztály
általános iskola 5-6. osztály
általános iskola 7-8. osztály
középfokú oktatási intézmény 9-10. osztály
középfokú oktatási intézmény 11-12. osztály

Ebből (01-ből): a 
családi 

körülmények 
szerint

együtt élnek a szülei
külön élnek a szülei
apáról félárva
anyáról félárva
teljesen árva
a szülő ismeretlen

Ebből (01-ből): 
beutalást 

megelőző állandó 
tartózkodási hely 

szerint

szak-
ellátásból 
érkezett

nevelőszülőnél volt elhelyezve

speciális gyermekotthonban volt elhelyezve
utógondozói ellátásban részesült

nem szak-
ellátásból 
érkezett

szülőtől, vérszerinti családjából 
örökbefogadó szülőtől
átmeneti gondozásból
egyéb helyről

szülőtől, vérszerinti családjából 
örökbefogadó szülőtőlnem szak-

ellátásból 
érkezett átmeneti gondozásból

egyéb helyről

A tárgyév folyamán  letartóztatással javítóintézetbe került

Ebből (01-ből): a 
családi 

körülmények 
szerint

együtt élnek a szülei
külön élnek a szülei
apáról félárva

Sor-
szám Megnevezés 

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

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel javítóintézetbe került
nevelőszülőnél volt elhelyezve

Ebből (01-ből): 
beutalást 

megelőző állandó 
tartózkodási hely 

szerint

speciális gyermekotthonban volt elhelyezve
utógondozói ellátásban részesült

szak-
ellátásból 
érkezett

anyáról félárva
teljesen árva
a szülő ismeretlen

Ebből (01-ből): a 
bekerüléskor 
legmagasabb 
(befejezett) 

iskolai 
végzettség 

általános iskola 1-2. osztály
általános iskola 3-4. osztály
általános iskola 5-6. osztály
általános iskola 7-8. osztály
középfokú oktatási intézmény 9-10. osztály
középfokú oktatási intézmény 11-12. osztály
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Ebből (01-ből): védelembe vett
Ebből (01-ből): megelőző pártfogásban részesült

Ebből (01-ből): a fiatalkorúval együttes elhelyezésre került a gyermeke is

Ebből (01-ből): a bekerülés időpontjában tanulmányokat folytatott

Ebből (01-ből): 
speciális 

szükségletű

Ebből (01-ből): sajátos nevelési igényű
súlyos pszichés tünetek miatt
súlyos disszociális tünetek miatt
pszichoaktív szerekkel küzd

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

gyermek-
otthonban élt

nevelő-
szülőnél élt

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 szakgimnáziumban (9–12. évfolyamon) 0
07 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon) 0
08      ebből (07-ből): szintvizsgát tett 0

09 szakiskolában, készségfejlesztő iskolában 
(9-12. évfolyam) 0

10 egyéb (pl. OKJ-s) képzésben 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 állandó munkahelye volt 0
16 alkalmi munkavállaló volt 0
17 közfoglalkoztatott volt 0
18 nem dolgozott 0
19 0
20 0

gyermek-
otthonban élt

nevelő-
szülőnél élt

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 szakgimnáziumban (9–12. évfolyamon) 0
07 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon) 0
08     ebből (07-ből): szintvizsgát tett 0

09 szakiskolában, készségfejlesztő iskolában 
(9-12. évfolyam) 0

10 egyéb (pl. OKJ-s) képzésben 0
11 0
12 0
13 0
14 dolgozott 0
15 állandó munkahelye volt 0
16 alkalmi munkavállaló volt 0
17 közfoglalkoztatott volt 0
18 nem dolgozott 0
19 0
20 0ebből (18-ból): gyest, gyedet kapott

A bekerülés időpontjában oktatásban nem vett részt

Ebből 
(01-ből): a 
bekerülés 

időpontjában 
még tanul-
mányokat 
folytatott  

ebből 
(04-ből):

Ebből 
(14-ből):

Ebből (01-ből): HÍD-programban vett részt

7/A. A tárgyévben jogerős ítélettel bekerülők száma az oktatásban és foglalkoztatásban való részvétel és a 
beutalást megelőző állandó tartózkodási hely szerint (tárgyév)

7/B. A tárgyévben letartóztatással bekerülők száma az oktatásban és foglalkoztatásban való részvétel és a 
beutalást megelőző állandó tartózkodási hely szerint (tárgyév)

Szakellátásból érkezett

Sor-
szám Megnevezés

Nem szak-
ellátásból 
érkezett

Ebből 
(04-ből):

A bekerüléskor tanköteles korú

Ebből (01-ből): HÍD-programban vett részt

dolgozott

7

Ebből 
(01-ből): 
munka-
viszony 
szerint 

(01 sor = 
14+18)

ebből
(14-ből):

Sor-
szám Megnevezés

Tárgyévben 
javító-

intézetbe 
befogadottak 

összesen
(a-tól c-ig)

ebből (18-ból): nyilvántartott álláskereső volt

ebből (18-ból): nyilvántartott álláskereső volt
ebből (18-ból): gyest, gyedet kapott

A tárgyév folyamán letartóztatással javítóintézetbe került

A tárgyév folyamán jogerős ítélettel javítóintézetbe került

Ebből 
(01-ből): a 
bekerülés 

időpontjában 
még tanul-
mányokat 
folytatott  

A bekerüléskor tanköteles korú 

Szakellátásból érkezett
Tárgyévben 

javító-
intézetbe 

befogadottak 
összesen
(a-tól c-ig)

Nem szak-
ellátásból 
érkezett

A bekerülés időpontjában oktatásban nem vett részt

Ebből 
(01-ből): 
munka-
viszony 
szerint 

(01 sor = 
14+18)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: 1511

8. A javítóintézetből elbocsátottak száma életkor szerint (tárgyév) (A táblázat tartalmazza a jogerős ítélettel és a letartóztatottakat is.)
12–13 14–17 18�–21

ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett
nevelésbe vett

a b c d e f

01 0 0 0 0 0 0
02 0

03 0

04 0
05 0
06 0
07 0
08 0
09 0
10 0
11 0 0 0 0 0 0
12 javítóintézeti nevelésre ítélték 0
13 büntetés-végrehajtási intézetbe került 0
14 próbára bocsátották 0
15 felfüggesztett szabadságvesztést kapott 0
16 felmentették
17 0
18  letartóztatását megszűntették 0
19 egyéb kényszerintézkedést rendeltek el 0
20 másik javítóintézetbe helyezték át  letartóztatásba 0
21 büntetés-végrehajtási intézetbe helyezték át  letartóztatásba 0
22 IMEI-be helyezték át  letartóztatásba
23 egyéb 0

Ebből (d-ből): 

Ebből 
(11-ből): 

jogerős bírósági 
ítélettel

hajléktalan szállóra került

egyéb

Sor-
szám

gyermekvédelmi szakellátást biztosító helyre került

A tárgyév folyamán a letartóztatásból elbocsátottak száma

másik javítóintézetbe helyezték át jogerős javítóintézeti nevelés 
folytatására

egyéb

Ebből (11-ből): a 
bűntető-eljárás 

folytatása mellett

8

Ebből (01-ből): a 
távozás helye 

szerint

Megnevezés 

fiatalkorúak börtönébe került

ismeretlen helyre távozott

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

A tárgyévben a jogerős javítóintézeti nevelésből elbocsátottak száma
Ebből (01-ből): ideiglenesen elbocsátott

szüleihez, családjához hazakerült
ismerősök befogadták

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
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1 2 3 4 vagy több

a b c d e f

01 0
02 0
03 0 0 0 0 0 0

04 0
05 0

9/B. a Szökés ideje alatt bűncselekményt elkövetők száma 
Jogerős 

végrehajtásból
Letartóztatásbó

l
a b

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

vagyon elleni erőszakos

szexuális kényszerítés
szexuális erőszak

kábítószer birtoklása
új pszichoaktív anyaggal visszaélés

közokirat-hamisítás
okirattal visszaélés

az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni 
közlekedési
a környezet és a természet elleni
az igazságszolgáltatás elleni

az emberi szabadság elleni

 Az elkövetett 
bűn-

cselekmények 
száma a bűn-
cselekmény 

típusa szerint 

Sor-
szám 

Ebből (03-ból): nevelésbe vett

A szökés ideje alatt bűncselekményt elkövetők száma

Megnevezés

kényszerítés

szexuális visszaélés
kerítés
prostitúció elősegítése

Sor-
szám 

Megszökött 
növendékek 

száma 
összesen

A szökési 
esetek száma 

(a szököttek és 
a szökési alkal-
mak számnak 

szorzata)

alkalommal a javítóintézetből 
megszökött növendékek száma

emberölés
erős felindulásban elkövetett emberölés

Megnevezés

Jogerős végrehajtásból 
Letartóztatásból
Összesen (01-től 02-ig) 

9/A.  Szökések a tárgyév folyamán

testi sértés
az egészséget veszélyeztető 

kábítószer-kereskedelem

Ebből (03-ból): ideiglenes hatállyal  
elhelyezett

emberrablás
személyi szabadság megsértése

az élet, a testi épség és az egészség elleni 

ebből
(02-ből):

ebből
(06-ból):

ebből
(10-ből):

hivatalos személy elleni

jármű önkényes elvétele

ebből 
(36-ból):

ebből 
(29-ből):

ebből (27-ből): garázdaság

vagyon elleni
lopás
rongálás

ebből
(32-ből):

a köznyugalom elleni

egyéb, nem megjelölt Btk. fejezetbe tartozó 

9

a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 

ebből 
(14-ből):

közbizalom elleni 

rablás
kifosztás
zsarolás

szeméremsértés

korrupciós

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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10/A. A tárgyév folyamán a javítóintézetben jogerős ítélettel elhelyezettek száma az oktatásban való részvétel szerint

sikeres vizsgát 
tett

sikertelen 
vizsgát tett elbocsátás miatt szökés miatt

a b c d e f
01
02 általános iskola 1–4. évfolyamán
03 általános iskola 5–8. évfolyamán
04 középfokú oktatásban vesz részt
05 gimnáziumban (9–12. évfolyamon)
06 szakgimnáziumban (9–12. évfolyamon)
07 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon)
08 ebből (07-ből): szintvizsgát tett
09 szakiskolában, készségfejlesztő iskolában (9-12. évfolyamon)
10
11
12
13

10/B. A tárgyév folyamán a javítóintézetben letartóztatottként elhelyezettek száma az oktatásban való részvétel szerint

sikeres vizsgát 
tett

sikertelen 
vizsgát tett elbocsátás miatt szökés miatt

a b c d e f
01
02 általános iskola 1–4. évfolyamán
03 általános iskola 5–8. évfolyamán
04 középfokú oktatásban vesz részt
05 gimnáziumban (9–12. évfolyamon)
06 szakgimnázium (9–12. évfolyamon)
07 szakközépiskolában (9–12. évfolyamon)
08 ebből (07-ből): szintvizsgát tett
09 szakiskolában, készségfejlesztő iskolában (9-12. évfolyamon)
10
11
12
13

A 2021/2022. 
tanév I. 

félévében 
oktatásban, 

képzésben részt 
vevők száma

Ebből (a-ból): 
a félévben nem vizsgázott

ebből 
(04-ből):

Ebből (01-ből): HÍD-programban vesz részt

Ebből (a-ból): 
a félévben vizsgázott

A 2020/2021. 
tanév II. 

félévében 
oktatásban, 

képzésben részt 
vevők száma

Ebből 
(01-ből):

ebből 
(04-ből):

Ebből (01-ből): javítóintézeten kívül folytat tanulmányokat

Sor-
szám Megnevezés

Jogerős ítélettel elhelyezettként iskolarendszerű oktatásban tanul

A 2020/2021. 
tanév II. 

félévében 
oktatásban, 

képzésben részt 
vevők száma

Ebből (01-ből): sajátos nevelési igényű

Ebből (a-ból): 
a félévben vizsgázott

Jogerős ítélettel elhelyezettként iskolarendszeren kívüli oktatásban vesz részt

Letartóztatottként iskolarendszerű oktatásban tanul

Sor-
szám

10

Ebből (01-ből): HÍD- programban vesz részt

Ebből (01-ből): sajátos nevelési igényű

A 2021/2022 
tanév I. 

félévében 
oktatásban, 

képzésben részt 
vevők száma

Ebből (a-ból): 
a félévben nem vizsgázott

 Letartóztatottként iskolarendszeren kívüli oktatásban vesz részt

Ebből (01-ből): javítóintézeten kívül folytat tanulmányokat

Megnevezés

Ebből 
(01-ből):

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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11. Munkafoglalkoztatásban részt vevők száma az év folyamán (Halmozott adat)

Jogerős ítélettel 
elhelyezettek

 Letartóztatásban 
levők

Utógondozói 
részlegen 

elhelyezettek
a b c

01 0 0 0
02 Ebből (01-ből): az intézmény működési körén belül
03 Ebből (01-ből): más gazdálkodó szervezetnél 

04 Ebből (01-ből): a javítóintézet vállalkozási 
tevékenységének keretében

05

12. A javítóintézetben elhelyezettek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai (tárgyév)

a b
01
02
03

13. A fegyelmi eljárásra és a biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok (tárgyév)

a b
01
02
03

14. Jutalmazás 

a b

01 Nevelői dicséret
02
03
04
05
06
07
08

15. Fegyelmi büntetés

a b

01
02
03
04
05
06
07

Büntetések 
száma

11

Nevelői figyelmeztetés
Igazgatói megrovás
Társas szórakozástól, programtól vagy rendezvénytől eltiltás
Kimenő megvonása
Eltávozás megvonása
A soron következő szabadságból való kizárás

Büntetésben ré-
szesülő növen-
dékek száma

Sor-
szám Megnevezés

Egyéni vagy csoportos kulturális vagy sportrendezvényen való részvétel engedélyezése
Kimenő engedélyezése
Eltávozás engedélyezése

Zárt jellegű javítóintézeti részlegben való elhelyezés

Sor-
szám

Érintett 
növendékek 

száma

Fegyelmi eljárások száma
Ebből (01-ből): közvetítői eljárásra utalt ügyek száma

A tevékenységek 
száma

Jutalmak száma
Megnevezés

Megnevezés
A tevékenységek 

száma

Érintett 
növendékek 

száma

Családi konzultáció 
Családterápia

Szabadság engedélyezése

Igazgatói dicséret
Tárgyjutalom
Korábban kiszabott fegyelmi büntetés elengedése vagy enyhítése

Jutalomban része-
sülő növendékek 

száma

Ebből (01-ből): javítóintézeten kívüli munkavégzésben résztvevők 
száma

Sor-
szám Megnevezés

Munkafoglalkoztatásban részt vevők száma (02+03+04)

foglalkoz-
tatottak száma

Biztonsági elkülönítés elrendelése

Sor-
szám Megnevezés

Ebből (02-ből): intézeten kívül megvalósított

Sor-
szám 

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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Alkalmazásban állók
F1. Szakmai munkakörök

Ebből betöltetlen álláshelyek száma december 31-én:

F1.1. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma  december 31-én

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

Összesen

F1.2. Részmunkaidőben alkalmazásban állók létszáma (teljes munkaidősre átszámítva) december 31-én*

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

Összesen
* A nevelőszülőkre nézve csak az F1.1 táblát kell kitölteni.

A fenntartó által szakmai munkakörben engedélyezett álláshelyek száma december 31-én:

Munkakör

Teljes 
munka-
időben 

alkalmazás-
ban állók 
létszáma 

b=c+d+…+
o

Összes teljes munkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből): felsőfokú végzettségűek közül

Összes teljes munka-
időben alkalmazás-ban 

állóból (b-ből): 
középfokú 

végzettségűek közül

Összes 
teljes 

munkaidő-
ben 

alkalmazás-
ban állóból 

(b-ből): 
alapfokú 

végzettség-
gel 

rendelke-
zők száma

Összes 
teljes 

munkaidő-
ben 

alkalmazás-
ban állóból 
(b-ből): a 

munkakör-
re előírt 

szakképesí-
téssel 

rendelke-
zők száma

Ebből (p-
ből): a 

munkakör-
re előírt 

szak-irányú 
FOKSZ 

végzettség-
gel 

rendelke-
zők száma

Ebből (p-
ből): a 

munkakör-
re előírt 

szak-irányú 
OKJ 

végzettség-
gel 

rendelke-
zők száma 

a)

Ebből (p-
ből): a 

munkakör-
re előírt 

szak-irányú 
KOP 

végzettség-
gel 

rendelke-
zők száma 

a)

Összes 
teljes 

munkaidő-
ben 

alkalmazás-
ban állóból 

(b-ből): 
közfoglal-
koztatott 

által 
betöltött 
állások 
száma

felsőfokú 
szociális

mentál-
higiénés

peda-
gógiai

pszicho-
lógiai hitéleti

egyéb 
társada-
lom- és 

gazdaság-
tudományi

jogi és 
államtudo-

mányi

egyéb 
bölcsé-

szettudo-
mányi

orvos- és 
egészség-
tudományi

egyéb 
felsőfokú érettségivel érettségivel 

nem 

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők száma

 a) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A. §-a, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet rendelkezései értelmében a nevelőszülő akkor tekinthető szakképzettnek, ha
           a) OKJ nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy
           b) a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot (KOP) eredményesen elvégezte.

Munkakör

Részmunka
időben 

alkalmazás
ban állók 
létszáma 

b=c+d+…+
o

Összes részmunkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből): felsőfokú végzettségűek közül

Összes 
részmunkaidőben 

alkalmazásban állóból 
(b-ből): középfokú 

végzettségűek közül

Összes 
részmunka-

időben 
alkalmazás-
ban állóból 

(b-ből): 
alapfokú 
végzett-
séggel 

rendelke-
zők száma

Összes 
részmunka-

időben 
alkalmazás-
ban állóból 
(b-ből): a 

munkakör-
re előírt 

szakképesí-
téssel 

rendelke-
zők száma

Ebből (p-
ből): a 

munkakör-
re előírt 

szakirányú 
FOKSZ 

végzett-
séggel 
rendel-
kezők 
száma

Ebből (p-
ből): a 

munkakör-
re előírt 

szakirányú 
OKJ végzett-

séggel 
rendel-
kezők 
száma

Összes 
részmunka-

időben 
alkalmazás-
ban állóból 

(b-ből): 
közfoglal-
koztatott 

által 
betöltött 
állások 
száma

pszicho-
lógiai hitéleti

egyéb 
társada-
lom- és 

gazdaság-
tudományi

jogi és 
államtudo-

mányi

egyéb 
bölcsé-

szettudo-
mányi

orvos- és 
egészség-
tudományi

egyéb 
felsőfokú érettségivel érettségivel 

nem 

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők száma

12

Rész-
munkaidős 
személyek 

száma 
összesen 

(fő)
felsőfokú 
szociális

mentál-
higiénés

peda-
gógiai

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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F2. Egyéb munkakörökben dolgozó személyek száma december 31-én (fő)

01
02
03

Állományba nem tartozók  ( a fent jelzett ellátástípusra vonatkozóan kérjük kitölteni)

F3. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók száma tárgyév során összesen(fő)

01
02
03
04 iskolai közösségi szolgálatot teljesítő
05
06 Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma

F4. Egyéb szakemberek száma (megbízási és vállalkozási szerződéssel) december 31-én (fő)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Jogi tanácsadó
Összesen 0

13

Konduktor
Gyógypedagógiai asszisztens
Szociális asszisztens

Gyógypedagógus
Gazdasági, élelmezési szakember
Gyógytornász

Orvos
Pszichiáter
Pszichológus/Családterapeuta

Sor-
szám

Megnevezés Szakemberek száma

a b

Számuk összesen

Ebből:    

közfoglalkoztatott
önkéntes

nyugdíjas szövetkezet tagja

Összesen 0 0 0 0

Sor-
szám

Megnevezés Munkavállalók száma

a b

Gazdasági, műszaki, ügyviteli
Kisegítő (fizikai)

Ebből (d-ből): 
közfoglalkoztatot

t személyek 
számaszemélyek száma

a b c d e

Sor-
szám

Munkaköri csoport

Teljes munka-
időben alkalma-

zásban álló

Részmunkaidő-
ben alkalma-
zásban álló

Személyek 
száma összesen 

(d=b+c)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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