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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete 
 

 

Irányítószerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Fenntartó: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 

Javítóintézetünk kezdetben az EMMI Debreceni Javítóintézete telephelyeként működött, majd 

2019. április 1. napjával önálló költségvetési szervként működik.  

 

A költségvetési szerv közfeladata: „A javítóintézet a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.évi CCXL. 

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

törvény (a továbbiakban: 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.” 

 

Munkánkat a törvényi rendelkezések (a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.évi CCXL. 

törvény, a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I.14.) EMMI rendelet), a Szakmai 

Program, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján végezzük. 

 

Alaptevékenységünk a bíróság által letartóztatott, valamint javítóintézeti nevelésre utalt fiúk 

számára javítóintézeti ellátást biztosít. Javítóintézetünkben működik utógondozói részleg, ahol 

az elhelyezés önkéntes, a javítóintézeti nevelésüket már letöltött fiatalkorúak, fiatal felnőttek, 

vagy ideiglenesen elbocsátott ellátottak kérelmére történik.   

Az ellátottak életkora: minimum 12 év, maximum 21 év; összes férőhely: 108 fő.  

 

A Debreceni, a Nagykanizsai és az Aszódi Javítóintézetek igazgatóinak kölcsönös 

megállapodása alapján az üres férőhelyek a jogerős intézkedés végrehajtása alatt álló 

növendékek áthelyezésével betölthetők.  

 

Az Emberi Erőforrások Nagykanizsai Javítóintézete a gyermekvédelmi intézményrendszer 

része, annak határterületén helyezkedik el. Működését, összetett feladatrendszerét 
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meghatározza, hogy feladatellátása során a büntetőeljárás és büntető intézkedések szabályainak 

betartása mellett a cél, a reszocializációs nevelés. Ezt a célt szolgálják a nevelésben alkalmazott 

eszközök és módszerek. 

Nagyon sok fiatal igen rossz szociális háttérrel rendelkezik. Sokan csonka családból, még 

többen a gyermekvédelmi szakellátásból kerülnek a javítóintézetbe. Sok köztük a 

kábítószerfüggő, szerhasználó.  

Általános célja és feladata javítóintézetünknek: fejlesztés és korrekció, a viselkedés, a 

szocializáció, az érzelmi élet, a kulturáltsági szint és az erkölcsi struktúrák terén. A 

javítóintézet a bent tartózkodás idejére „otthont”, személyiség állapotuknak megfelelő nevelést, 

képességüknek megfelelő fejlesztést biztosítson. A feladat megvalósítása érdekében 

figyelembe kell venni, hogy a fiatalt előzetesen számos kedvezőtlen pszichés hatás érte, ennek 

következtében személyiségük sérült. Ezért az általános nevelési célkitűzéseit tekintve 

megegyezik minden más nevelési intézmény célkitűzéseivel, ugyanakkor nagyban speciális 

pedagógia feladatok ellátására is hivatott. 

A csoportok száma: 8. Egy csoportban maximum 12 fő elhelyezésére van lehetőség. A 

csoportokban nappali, nevelői szoba, külső és belső raktár, 3 ágyas hálószobák, fürdőszoba és 

mosókonyha tartozik. Közösségi helységek: tornaterem, kondicionáló terem, könyvtár, 

nagytermek, terápiás helység. 

A fiatalok lakóterei, a kialakított építészeti elvárásoknak megfelelőek.  

A korrekciós nevelés három színtere az iskola, a tanműhelyek és a csoportok.  

Intézetünkben működnek külön letartóztatotti, külön javítós iskolai csoportok, ill. 

munkafoglalkoztatás keretében tanműhelyek (pl.: kosárfonó, kreatív, csak a javítós részleg 

részére kertészeti tanműhely).  

A fiatalok nagy része az iskolai oktatásban több éves lemaradásban van. Életükben a 

javítóintézetben eltöltött idő utolsó lehetőség az iskolai tanulmányok folytatására vagy 

újrakezdésére. Az általunk biztosított oktatás elősegíti, hogy fiataljaink az intézményünkből 

történő távozásuk után magasabb szinten legyenek képzettek, ezáltal a munkaerőpiacon 

nagyobb eséllyel jelenhessenek meg. Általános iskolai oktatásban részesülnek azok a fiatalok, 

akik beérkezésükkor nem rendelkeznek 8 osztályos végzettséggel. Részükre évente két 

alkalommal vizsgáztatási lehetőséget biztosítunk. A 8. osztályos végzettséggel rendelkező 

növendékeknek – engedéllyel – lehetőségük van a felnőttoktatás keretin belül a Nagykanizsai 

Szakképző Centrumban szakmát tanulni. Azon tanulók számára, akik az életkorukhoz, iskolai 

végzettségükhöz képest óriási lemaradással küzdenek – képesség- vagy részképesség, illetve 

tanulási zavart állapítottak meg náluk, dokumentáltan sajátos nevelési igényűek -, az intézmény 
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eltérő tantervű fejlesztést biztosít, gyógypedagógus közreműködésével.  

A munkafoglalkoztatás célja a fizikai munka megbecsülésének elsajátítása, fontosnak tartása, 

az értékteremtés felfedezése. A fiataloknak többségében nincs munkatapasztalata, vagy az 

negatív élményekkel terhelt, a munkavégzés iránt motiválatlanok. A munkafoglalkoztatások 

során lehetőségük van a különböző munkafolyamatok elsajátítására, az önálló munkavégző 

képesség kialakítására, fejlesztésére.  

A műhelyeket igyekeztünk barátságossá tenni az ott készített munkadarabokkal. A különböző 

nevelési módszerek, területek, eszközök szorosan egymásra épülnek, kiegészítik egymást, sok 

esetben összefonódnak, komplex egységet alkotnak. 

Délelőtt iskolai oktató – nevelő tanárok, szakoktatók, délután a nevelési csoportokban 

nevelők, gyermekfelügyelők közvetlenül a fiatalokkal. Munkájukat pszichológus, ápoló, orvos 

segíti. Rendszeresek az egyházi foglalkozások, melyet lelkész vezet. 

A nevelési csoportokban is fontos a pozitív megerősítés, visszacsatolás, a következetes nevelői 

attitűd, elfogadó, előítéletektől mentes légkör.  

Fontosnak tartjuk, hogy az előzetes fogva tartás ideje alatt elkezdődjön a növendékek 

személyiség korrekciója, az egyedi igények, szociokulturális tényezők, magatartási és 

viselkedési zavarok, életkori sajátosságok figyelembevételével. Kialakuljon az együttműködés 

képessége. 

Az intézetbe kerülő fiatalok életkorához, mentális és pszichés, valamint egészségi állapotához 

igazított pedagógiai módszerek alkalmazásával – a gyermeki és személyiségjogok biztosítása, a 

humanizált igazságszolgáltatás, a bűnismétlés megelőzése érdekében kifejtett tevékenység, a 

droghasználat, mint gyakori elkövetési- és egyéb okok kezelése mentén – kívánjuk 

megvalósítani a szakmai programunkban lefektetett célkitűzéseinket.  

Amennyiben a javítóintézeti nevelésre utalt fiatal magatartása, munkavégzése alapján jogosult 

az intézet elhagyására, úgy akár felügyelettel, akár felügyelet nélkül részesülhet ebben a 

kedvezményben (pl.: csoportos kimenő, külső program, verseny, vetélkedő, kimenő, eltávozás, 

szabadság). 

 

A Mentálhigiénés és egészségügyi csoport 

Feladata a növendékek személyiségének, egészségi állapotának feltárása.  Javaslatukkal segítik 

a növendékek nevelési folyamatának tervezését. A csoport tagjai pszichológus, klinikai és 

mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, 
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Munkájukat egyéb szakemberek is segítik: gyógypedagógus, orvos, pszichiáter, lelkész. 

Munkájukkal segítik a pedagógiai folyamatot, feltárják melyek a korrekcióra szoruló területek, 

s javaslatot fogalmaznak ennek kezelésére, gyógyítására, a bánásmódra, különös tekintettel a 

szenvedélybetegségekre, az öngyilkossági veszélyekre, agresszióra utaló jelekre. A 

pszichológusi, orvosi vélemény megállapításait, javaslatait a fiatalkorú csoportba való 

elhelyezésénél, nevelési terve készítésénél is figyelembe veszi az Elhelyezési Értekezlet és a 

Javítóintézet Tanács. Amennyiben szükséges, a pszichológus javaslatára az orvos megszervezi 

a fiatalkorú pszichiátriai vizsgálatát. Azoknál a fiatalkorúaknál, akiknél a pszichológiai 

vizsgálat alapján terápia indokolt, ennek tervét a pszichológus elkészíti, ütemezi, lebonyolítja. 

Az egészségügyi csoport tagjai: megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvos, ápoló-

gyermekfelügyelő munkatárs, és megbízási szerződéssel foglalkoztatott fogorvos, akinek 

munkáját szakképzett fogászati asszisztens segíti. Feladatuk az elsődleges egészségügyi 

szemle a fiatalkorúak felvételénél, s egyéb felvétellel összefüggő teendők, általános orvosi 

vizsgálat, akut és krónikus betegek vizsgálata és kezelése. Egyéb szűrővizsgálatok szervezése, 

a lebonyolításban való részvétel, beteggondozás, betegápolás, gyógyszerezés. 

Egészségmegőrző, betegségmegelőző prevenciós programok szervezése és lebonyolítása, 

illetve az ezeken való közreműködés. 

 
Szakértői csoport 

Feladat ellátása során szervesen kapcsolódik az intézet több tevékenységi körébe. Tagjai részt 

vesznek a Szakértői Bizottság munkájában. Feladatuk a javítóintézetbe került fiatalok 

megismerése, állapot felmérés, szakvéleményükkel megalapozni a nevelési folyamat irányát. 

Az egyéni nevelési tervben rögzített személyiség állapotra épülő célkitűzések meghatározása, 

nyomon követése. 

A szakértő, módszertani és mentálhigiénés munka szervesen kapcsolódik az intézet 

tevékenységének egészébe. 

A szakértői és módszertani csoport döntést előkészítő szakmai fórum. Feladat és 

témaorientáltan munkacsoportokat szervez pályázatok írására, kísérleti programok 

kipróbálására, felmérések, kutatások, elemzések elvégzésére, szakmai és tudományos 

előadások, konferenciák szervezésére. 

 
Módszertani csoport nem állandó tagokból áll, hanem feladat-specifikus összetételben 

dolgozik, egy adott feladat elvégzése érdekében. Feladata a javítóintézetben folyó pedagógiai, 

vagy egyéb szakmai tevékenység megújítása, új módszerek kipróbálása, bevezetése, különböző 
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projektek megvalósítása, mentori feladatok elvégzése. 

 

Az utógondozói részleg javítóintézeti nevelésüket már letöltött fiatalkorúak, fiatal felnőttek, 

vagy ideiglenesen elbocsátott ellátottak részére biztosít utógondozói ellátást 12 férőhelyen. A 

részleg lakásotthoni formában működik. A fiatalkorúak jogszabályban rögzített feltételek 

fennállása esetén egyénileg kötött megállapodás alapján teljes körű, vagy részleges ellátásban 

részesülnek.  


