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PROJEKTJEINK

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) forrásai-
ból megvalósuló projektek 

Az Államreform Operatív Program (ÁROP-1.2.1)  

adott lehetőséget az intézetek szervezetfejlesztésére.  

A cél elsősorban a gazdasági szervezetek és a folyamatok 

racionalizálása volt. A 2009-ben indult, 70 millió forin-

tos költségvetésű projekt 2010. október 31-én ért véget. 

Végrehajtása során átvilágítottuk a szervezet működését 

befolyásoló gazdasági tevékenységeket. Ennek eredmé-

nyeként számos intézkedés került bevezetésre, jellemzően 

a bér- és létszámgazdálkodás, valamint az előirányzat-

gazdálkodás terén. Ezzel megteremtettük a gazdasági 

vezetői információs rendszer alapjait, kialakítottuk a ta-

karékosabb költségvetési gazdálkodáshoz szükséges 

döntési folyamatot. Több előremutató, költségcsökkentő 

javaslat került meghatározásra, például a beszerzések le-

hetséges további központosításáról. 

Az Elektronikai Közigazgatás Operatív Programban 

(EKOP-1.1.6) 1 232 mFt  összegű forrás áll rendelkezésre. 

Ennek segítségével nyílik lehetőség a büntetés-végrehaj-

tási szervezet informatikai rendszerének megújítására.  

A fejlesztés elsősorban a helyi hálózatok és a munkaál-

lomások működésében lesz érezhető. Első lépésként 

az infrastruktúra kiépítéséhez, a helyi hálózatok kon- 

szolidációjához és az intézeti szerverparkok létre-

hozásához szükséges eljárások előkészítése történt meg, 

amely lehetőséget ad az informatikai rendszerfejlesztésre.

 

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-5.6.2) 

keretében nagyszabású szakmai fejlesztést valósít meg 

a „Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és rein-

tegrációs programok módszertani megalapozása” című 

kiemelt pályázat, amely elősegíti a munkaügyi közpon-

tok, a megyei igazságügyi hivatalok pártfogó felügyelői 

aktivitására utal, hogy 2010-ben 14 intézettel több adott 

be KEOP-pályázatot, összességében 4 954,5 mFt értékben. 

Ezek a pályázatok elbírálás alatt vannak. 

A humán fejlesztésre irányuló pályázatok döntő több-

sége a korábbi évek tendenciáinak megfelelően a fogva-

tartotti (elsősorban drog-, bűnmegelőzés és reintegráció 

témájú) programokat részesítették előnyben. Kisebb 

arányban jelentek meg a személyi állomány mentálhigié-

nés és szakmai fejlesztési programjai.

szolgálatai és a bv. intézetek közötti szorosabb szakmai 

együttműködését. Biztosítja emellett a fogvatartottak si- 

keresebb társadalmi és munkaerő-piaci visszailleszke-

dését. A támogatásból a büntetés-végrehajtáshoz kap- 

csolódó feladatokra közvetlenül 461 mFt használható fel.

A bv. szervek pályázati tevékenysége

Az elmúlt évben az intézetek és intézmények összesen 

93 új pályázatot nyújtottak be főpályázóként, konzorciu-

mi tagként, vagy szakmai partnerként. Ez, az előző év 83 

pályázatához képest emelkedést jelent. Jelentősen nőtt 

az elnyert támogatások összege, hiszen míg 2009-ben az 

intézetek és külső partnereik összesen 311,18 mFt érték-

ben jutottak pályázati forrásokhoz, addig 2010-ben csak a 

bv. intézetek által önállóan pályázott források összértéke 

370,3 mFt volt. Ehhez még hozzáadódik a közvetlenül 

nem a büntetés-végrehajtási szervezet  által pályázott, de 

ott megvalósuló projektek összértéke, további 78,2 mFt 

értékben. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályáza-

ti forrásai energetikai fejlesztésre, elsősorban hőtechnikai 

adottságok javítására, hőveszteségek csökkentésére, az 

épületek utólagos hőszigetelésére, vagy fűtési-hűtési 

rendszerek kialakítására irányul. A program támogatási 

intenzitása 100%-os. Ebből a forrásból a Közép-dunántúli 

Országos Bv. Intézet (Baracska), valamint a Bv. Szervezet 

Továbbképzési és Rehabilitációs Központja (Pilisszent- 

kereszt) nyert támogatást. Az intézetek növekvő pályázati 




