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A NEMZETI ERŐFoRRÁS MINISZrÉnrult

BUDAPESTI JAVITOINTEZETE

ALAPITO OKTRATA

Az áL\al'nbÍztai1ásról szó1ó 1992. évi XXXVIII. tor-vény 86-90. $-aiban foglaltak
végrchajtására, az egves miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatáskoréról szóló 21212010. (VII. 1.) Korrrl. rendeiet 69 s d) pontjában logialt
feladatkörömben eljárva a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapesti Javítóintézetének
a1apító okiratát aza1ábbi egységcs szt;rkezetbe foglalt íon-l-rában adom ki:

1. A kiiltségvetési szer-v elnevezése:
Nemzeti Erőfo rrás Minisztérium B udapesti Javítóintézete
Idegen nyelvű neve: Ministry of National Resources, Budapest Reformatory

2. A költségvetési szerv szék}elye: 1032 Budapest, Szó1ő utca ó0.

3. A költségvetési szerv irányító szerve' székhelye:

A költségvetési szerv irányító SZerVe a Nemzeti Eróforrás Minisztérium (1055 Budapest,
Szaiay u. 10-14.).

4. A kóltségvetési szerry illetékessége:

országos

5. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre:

Önállóan nrűködő és gazdálkodó költsógvetési szetw, gazdasági szervezettelrendelkezik.

6. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:

A büntetések és az intézkedések végrehajtasaIól szőLő 19'79" évi 1 1. törvényerejű rendelet
105. $ (1) bekezdésében meg}tatátozott feladatnak megfelelően a fiatalkoru előzetes
letartóztatottak őrzése, nevelése, oktatása és szakmai alapozó képzése, személyiségük
helyes irányba történő fejiesztése, hogy szabadulásuk után képesek legyenek a társadalom
hasznos tagjává vá1ni.

7. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladatrend
szerinti besorolása:

- A bíróság áIta| előzetes letartóztatásba heiyezett Íiúk számara javítóintézeti
ellátas biztosítása 1 00 ferőhelyen.

- Eiiátottak rószére áitalános iskolai neve1és, oktatás' 
t



- Szakiskolai nevelés, oktatás.

Alaptevékenységének szakágazati száma és megnevezése :

879050 Javitőjntézetben elhelyezettek ellátása

Az alaptevékenységek 2010. január l-től érvényes államháztartási
'szakfeladatrendi besorolása:

879020 Javitőintézetbenelhelyezettekellátása
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.

évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényí általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.

évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényí általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)
853134 Nappali rendszerií szakiskolai felzárkőztató oktatás (9-10. évfolyam)
853211 Szakképesítésmegszerzésérefelkészítőnappalirendszerűszakmai

elméleti oktatás a szal<képzési évfolyamokon
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő

nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon

85322I Szakképesítésmegszerzésérefelkészítőnappalirendszerűszakmai
gyakorl ati oktatás a s zal<kép zé s i évfo lyamo kon

853222 Sajátos nevelési igényí tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon

9I0I21 Könyvtári állomány gyarapitása, nyilvántartása
562911 Munkahelyi étkeztetés
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

8. A költségvetési szerv váú|a|kozási tevékenységének mértéke:

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet az éves összkiadásainak maximum 20%-
os mértékéig végezhet.

9. A ktiltségvetési szerv vezetője és kinevezési rendje:

A költségvetési szervet igazgatő vezeti, akit a nemzeti erőforrás miniszter nevez ki és
ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlását a Nemzeti Erőfonás Minisztérium Szeruezeti
és Működé sí SzabáIy zata szab ály ozza.

10. A ktiltségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:

A foglalkoztatottakjogviszonya közalkalmazotti jogviszony' melyre a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. torvény, az egyébjogviszonyban foglalkoztatottakra



a Munka Törvénykönyvéről szőlő 1992. évi XXII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről
szőlő 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadók.

11. A költségvetési szerv azonosító adatai:

Törzskönyvi azonosító szám; 30863ó
Adószám: 15308634-1-4I
KSH statisztlkai számjel: 15308ó34-8790-312_01
AHT_I azonositőszám: 03482I

72. Zárő rendelkezések:

a) Az alapitő okiratban nem szabá|yozott kérdéseket aSzewezeti és Működési Szabályzat
szabályozza. A költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatát a nemzeti
erőforrás miniszter bagyja jővá.

b) Jelen alapitő okirat _ a c) pontban foglalt kivételekkel - a törzskönyvi nyilvántartásba
történő bejegyzés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a2009.jú1ius 1. napján kelt és
hatályba lépett T7488-l2l2009-SZMM számu a|apitő okirat hatályát veszti.

c) A törvényi rendelkezéseknek megfelelően jelen alapító okirat
ca) 1., 3. és 9. pontjának - a 19257-12120I0-0004JKF számú alapitő okirat II., III. és VIII"
pontjával beépített - módosulása 2010. május 29-én,
cb) 5. és 8. pontjának - a I9257-L2120L0-0004JKF számu alapító okirat IV" és VII.
pontjával beépített - módosulása 2010. augusztus l5-én
lép hatályba.

Budapest, 2010" ouTStBrilUV ,,A
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