
Okirat száma: 16258-7/2019/PKF 

Alapító okirat 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete alapító okiratát a következők 
szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete 

1.1.2. rövidített neve: EMMI Nagykanizsai Javítóintézete 

1.2. A költségvetési szerv 

1.2.1. székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019. április 1. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

 megnevezése székhelye 

1 
Emberi Ero forra sok Miniszte riuma 

Debreceni Javí to inte zete 

4032 Debrecen, Bo szo rme nyi u t 173. 

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1.  megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

3.1.2.  székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. 

3.2. A költségvetési szerv fenntartójának 

3.2.1.  megnevezése: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

3.2.2.  székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

3.3. A költségvetési szerv tekintetében középirányító szervre átruházott irányítási hatáskörök 
esetén 
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3.3.1.  a középirányító szerv megnevezése, székhelye: Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság, 1132 Budapest, Visegrádi utca 49. 

3.3.2.  átruházott irányítási hatáskörök: 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § c), 
g), i), és j) pontjaiban meghatározott irányítói jogkörök. 

3.3.3.  a középirányító szervet kijelölő törvény, kormányrendelet megjelölése: a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet. 

3.4. A költségvetési szerv tekintetében nem középirányító szervre átruházott irányítási 
hatáskörök esetén 

1.  

az irányítási 
hatáskör 
átruházásáról 
rendelkező törvény, 
kormányrendelet 
megjelölése 

az irányítási 
hatáskör 
gyakorlójának 
megnevezése, 
székhelye 

ügycsoportok 
az átruházott 
irányítási 
hatáskörök 

1 

a gyermekek 
védelméről és a 
gyámügyi 
igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. 
törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 

Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság 

1132 Budapest, 
Visegrádi utca 49. 

a Gyvt-ben 
meghatározott 
ügycsoportok 

Az Áht. 9. § e) és f) 
pontja 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: 

A javítóintézet a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényben és a Gyvt. 66/M. § (1) bekezdésében 
meghatározott keretek között teljes körű ellátást biztosít a fiatalkorú számára, és ellátja a 
fiatalkorú gondozását, nevelését, felügyeletét, továbbá az oktatásával, képzésével és 
munkafoglalkoztatásával kapcsolatos feladatokat, valamint a Gyvt. 66/Q. §-ában 
meghatározottak szerint biztosítja a javítóintézet utógondozó részlegén történő ellátást. 

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: 

 szakágazat száma szakágazat megnevezése 

1 879050 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása 

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 

4.3.1. A költségvetési szerv összesen 108 férőhelyen: 
4.3.1.1. A bíróság által letartóztatott fiúk számára javítóintézeti ellátás 

biztosítása. 

4.3.1.2. A bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt fiúk számára javítóintézeti 
ellátás biztosítása. 

4.3.1.3. A javítóintézetben nagykorúvá vált fiatal felnőttek részére utógondozói 
ellátás biztosítása. 

4.3.2.  A Debreceni, a Nagykanizsai és az Aszódi Javítóintézetek igazgatóinak kölcsönös 
megállapodása alapján az üres férőhelyek a jogerős intézkedés végrehajtása alatt 
álló növendékek áthelyezésével betölthetők. 
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4.3. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 

 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése 

1 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

2 104020 Javítóintézeti ellátás 

4.4. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: országos 

4.5. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa: 
A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa a módosított kiadási 
előirányzatainak a 20 %-a. 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.3. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: 

A költségvetési szerv vezetőjét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
főigazgatója, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak 
szerint előkészített pályázat útján, legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, 
illetve vonja vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. 

5.4. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya: 

 foglalkoztatási jogviszony jogviszonyt szabályozó jogszabály 

1 
közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény  

2 munkaviszony a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény  

6. Záró rendelkezés 

Jelen alapító okiratot 2019. április 1. napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Budapest, „időbélyegző szerint” 

 



AZ INTÉZET MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK  

A gyermekvédelmi feladatai vonatkozásában: 

a BüntetőTörvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, 

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.törvény, 

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. 

törvény, 

a javítóintézetekrendtartásáról szóló 1/2015. (1.14.) EMMI rendelet 

,a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Negyedik Könyv, 

családjog, 

a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 

,a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény, 

a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény, 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény, 

a lelkiismereti és vallásszabadságjogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 

törvény, 

a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

Aktuális költségvetési törvények 

a személyi jövedelemadóról szóló 1995.évi CXVII. törvény, 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, 

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, 

a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról 1996. évi 

XXXI. törvény, 

 a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról 1993.évi LXXVIII. törvény, 



a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a 

büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 

szervekre háruló feladatokról szóló 11/2014. (XII. 13.) IM rendelet, 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról 42/1996. 

(XI.29.) NM. rendelet, 

az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (V.11.) kormányrendelet, 

az államháztartásról szóló törvényvégrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet, 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII.31.) kormányrendelet, 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, 

valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

szóló 257/2000. (XII.26.) kormányrendelet, 

 a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának 

élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM. rendelet, 

az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.(IX.6.) BM rendelet 


































































































































































