
Pályázataink

A folyamatban lévő közel ötven európai uniós projektből 
tizenkilenc pályázatunk fejeződött be, három milliárd fo
rint értékben. Huszonnyolc pályázatunk megvalósítása 
folytatódik, a források összértéke közel kilencszáz millió 
forint, tizenhat további projektünk áll elbírálás alatt.

Legjelentősebbek az informatikai rendszer fejlesztését, 
illetve az energiaracionalizálást szolgáló programjaink, 
valamint a fogvatartotti reintegrációt támogató projek
tek.

Elektronikai Közigazgatás Operatív Program (EKOP) 
Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban, 
EKOP-1. 1.6-09-2009-0001

A projekt során felhasználható összeg mindösszesen
1.425,5 mFt, amelyből folytatódtak az eszközbeszer
zések, valamint bevezettük az újonnan kifejlesztett 
személyügyi és a fogvatartotti nyilvántartási informatikai 
szoftvert.

• Nexon HR rendszer (személyügyi nyilvántartás, fegyel
mi nyilvántartás és szolgálatszervezés).

• Főnix rendszer (fogvatartotti nyilvántartás, egészségügyi 
nyilvántartás, gazdasági rendszerek).

• Helyi hálózat konszolidáció során 40 telephelyen, 
mintegy 3 200 db új helyi hálózati végpont építése, 
5 000 db meglévő végpont felújítása, csomópontban 
való végződtetése, csomópontok közötti optikai ge
rinchálózatok kiépítésével.

• 32 telephelyen gépterem létesítése a 4-4 db intézeti 
szerverparkok elhelyezésére, mentő-archiváló esz
közökkel és a szünetmentes tápegységek biztosításával.

• 138 db szerver, 100 db laptop, 1 200 db vékonykliens és 
300 db asztali számítógép, valamint hozzájuk tartozó 
1 500 db 19" LED monitor üzembeállítása, ugyanilyen 
mennyiségű elavult, 2008. január 1-jét megelőzően 
beszerzett számítógép selejtezése mellett.

• 32 db nagyteljesítményű, multifunkcionális, hálóza
ti, A/3 kapacitású fénymásoló biztosítása az intézetek 
részére.

• A Bv. Szervezet teljes informatikai szakállományának 
képzése az új informatikai tartományi rendszer 
kiépítéséhez és működtetése érdekében.

• Központi szerver farm létesítése az alkalmazásfej
lesztésekhez, szükségáramforrással való biztosítás 
megvalósítása.

A személyügyi és a fogvatartotti nyilvántartási rendszer 
megújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lezáró 
szerződéseket megkötöttük. Elkészültek a rendszer

^  SZÉCHENYI TERV

38



Az év értékelése 2012

tervek, elkezdődött a fejlesztési folyamat. A Nexon HR 
fejlesztése október 15-ére befejeződött, a szakterületek 
megkezdték az adatok áttöltését, ellenőrzését. A 
személyügyi rendszer használatba vétele az SZPR párhu
zamos működése mellett zajlik, a fegyelmi nyilvántartás 
2013. január 1-jével elindult. A szolgálatszervező mo
dul bevezetéséhez kapcsolódó tervező, szervező munka 
megkezdődött.

A Főnix rendszer funkcionális hibáinak kijavítása és a szak
területek közreműködésével történő átadás-átvétele no
vember 30-án valósult meg. Az egyes részek átadás-át- 
vételét követően december hónapban a Főnix rendszer, 
mint a fogvatartotti nyilvántartás, az egészségügyi nyil
vántartások és a gazdasági modulok egységes egészként 
működő rendszerének vizsgálatát végrehajtották, amely 
alapján a végteljesítés 2012. december 28- 
án megtörtént. A FAR/KNOR rendszerek 
kiváltása, illetve a Főnix rendszer párhuza
mos működés melletti bevezetése 2013. II. 
negyedévben tervezett.

A pályázat végrehajtásának részeként 
2012 szeptemberében közel százhúsz 
fős zárókonferencián mutattuk be a 
pályázati tevékenységet. A rendezvényt 
követően a projekt eredményeire építve 
kezdeményeztük az ÁFA változásból követ
kező magasabb adóértéket visszapótló for
rásbővítést, illetve további 15% forrásigényt jelentettünk 
be. A Támogatási Szerződés módosításával a projekt fel
használható forrásai további 193mFt-tal bővültek, ame
lyet a beszerzett eszközök darabszámának növelésére 
használhattunk fel, amely 1.425,5 mFt fejlesztési forrást 
biztosított. A pályázat véghatárideje így 2013. február 
28-ára módosult.

Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban - II. 
ütem (Főnix Plusz), EKOP-1.1.15-2012-2012-0013

December 10-én befogadásra került a tanúvédelemmel 
kapcsolatos nyilvántartás megvalósításáról, valamint 
a minősített ügyiratkezeléshez szükséges biztonsági

követelmények kiépítéséről szóló pályázatunk. A ter
vezett 500 mFt-os forrás felhasználására 2013. évben 
kerülhet sor.

Felelősen, felkészülten a büntetés-végrehajtásban - 
nyomtatókonszolidáció, EKOP-1.A.2

Az 1600 db-os nyomtató eszközpark korszerűsítését 
célzó, 300 mFt összegű pályázat benyújtása megtörtént.

Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)

Az energiahatékonyság növelését és a megújuló ener
giaforrások hasznosítását célzó, korábban benyújtott 
pályázatokból nyolc projekt fejeződött be, összesen
1.014,5 mFt értékben.

A műszaki fejlesztések körét általában fűtéskorszerűsítés, 
utólagos hőszigetelés, nyílászárócsere, világításkorsze
rűsítés, megújuló energiaforrások használata (használati 
meleg víz készítésére, illetvevillamosenergia előállítására) 
tette ki. A fejlesztések következtében átlagosan 12%-os 
megtakarítás realizálható az adott energiafelhasználás 
területén.

Intézeteink 2012. évben is részt vettek a Belügyminisz
térium Gazdasági és Informatikai Helyettes Államtit
kársága által kiírt „üzemeltetési költségcsökkentést 
eredményező energetikai fejlesztések pénzügyi 
támogatására" tárgyú pályázaton. Az elnyert támogatás 
összege összesen 64,8 mFt volt.

Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 422,2 mFt
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 150,4 mFt
Bv. Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központja 19,5 mFt
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 69,1 mFt
Szegedi Fegyház és Börtön 97,9 mFt
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet 70,4 mFt
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet 71,2 mFt
Budapesti Fegyház és Börtön 113,8 mFt
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Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP)

A Társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és re- 
integrációs programok módszertani megalapozása - 
TÁMOP-5.6.2 projekt november 30-án fejeződött be.

Az 1.988,7 mFt-os támogatási összegű kiemelt pályázat
ból a Bv. Szervezetre jutó támogatás összege 461 mFt 
volt. A projekt három kiemelt régió 11 bv. intézetében 
elhelyezett fogvatartottak társadalmi reintegráció- 
ját célozta. A sikeres társadalmi és munkaerő-piaci 
visszailleszkedés elősegítése és a bűnismétlési kockázat 
csökkentése érdekében 11 szakmában összesen 316 fő 
szerzett akkreditált, betanító vagy OKJ-s képesítést.

A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és mun- 
kaerő-piaci reintegrációja és az intenzív utógondozás 
modellje TÁMOP 5.6.3-12/1 kódszámú kiemelt projekt 
címmel az ország összes bv. intézetére vonatkozóan 
benyújtottuk új pályázatunkat, a Támogatási Szerződés 
aláírása folyamatban van.

Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és 
foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs prog
ramokon keresztül TÁMOP 5.6.1.A

A projekt célja az intézetben fogvatartottak és pártfogó 
felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esélyeinek 
növelése képzési és foglalkoztatási programokkal. A 
pályázat hét nyertes projektjének összköltségvetése 
803,8 mFt, amelyből a pályázó 15 bv. szerv 135 mFt-ban 
részesült.

Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fog
vatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti 
neveltek számára TÁMOP 5.6.1.A-ll.

Az operatív programban kilenc nyertes pályázat ösz- 
szesen 411 mFt támogatást kapott, amiből több mint 
130 mFt közvetlenül az érintett 10 bv. intézetnél kerül 
felhasználásra.
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Tudományos élet, nemzetközi 

kapcsolatok

Bővült a börtönügy terén érintett tudományos 
szervezetekkel való együttműködésünk. Kiemelendő 
az Országos Kriminológiai Intézet és az ELTE bün- 
tetés-végrehajtásra irányuló kutatói tevékenységének 
koordinálása. Megalakult a Magyar Kriminológiai Tár
saság Börtönügyi Szekciója, és folytatta munkáját a Bün- 
tetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa.

Országos vezetői szintű nemzetközi találkozóra négy 
alkalommal került sor 2012-ben. Országos parancsnoki 
szinten fogadtuk a szlovák és a horvát társszervek 
vezetőit, illetve a Kínai Népköztársaság és az Iraki Köztár
saság igazságügyi minisztereit. A magas rangú képviselők 
és a velük érkező delegációk tagjai az elméleti ismeretek 
mellett számos bv. intézetben és gazdasági társaságban 
tettek látogatást, így gyakorlati tapasztalatokat is sze
rezhettek szervezetünk működéséről.
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A nemzetközi szakmai szervezetek munkájában is
aktívan részt vettünk. Országos parancsnoki, illetve
főosztályvezetői szinten képviseltük a magyar bün-
tetés-végrehajtást:

• a Közép-Európai Büntetés-végrehajtási Kerekasztal 
(MECR) Zágrábban, illetve Nagyváradon megrendezett 
találkozóján,

• az Európa Tanács szervezésében 17. alkalommal 
Rómában megrendezett országos parancsnokok éves 
találkozóján,

• az Európai Bizottság által Brüsszelben megrendezett, a 
fogvatartottak reintegrációjáról szóló keretegyezmény 
vitáján,

• az ExOCoP projekt Berlinben megrendezett záró kon
ferenciáján,

• az ENSZ által Berlinben megrendezett IV. bün- 
tetés-végrehajtási konferencián,

• a magyar és albán rendőri szervezetek között működő, 
az albán tanúvédelmi program fejlesztését célzó twin- 
ning programon,

• az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
Egyezményhez kapcsolódóan tartott „országvédésen" 
Genfben,

• az Európai Bizottság által Bécsben megrendezett, a 
radikalizáció megelőzésével kapcsolatos tudatosság 
növelését célzó hálózat munkacsoportjának (RAN) 
ülésén.

Hangsúlyos elemként jelent meg a regionális szervezetek 
és a kétoldalú, főként a szomszédos országokkal és a 
Visegrádi csoporttal történő együttműködések megú
jítása és megerősítése.

A nemzetközi kapcsolataink fontos szintje az intézetek 
által megvalósított kétoldalú és régiós alapon szerveződő 
kapcsolattartás, amelynek keretében számos pozitív 
példa átvételére került sor, javítva a szakmai munka 
minőségét.

Külön figyelmet érdemelnek az Európai Unió által fi
nanszírozott programok, amelyek egy-egy speciális 
témában adnak lehetőséget az intézetek közötti együtt
működéseknek, a nemzetközi pályázatok keretében 
történő közös munkának.

Az uniós projektekben való aktív részvételük alapján 
három intézet programjai érdemelnek említést:

• Szegedi Fegyház és Börtön a Grundtvig Tanulási Kap
csolat projekt, művészetterápiás program,

• Budapesti Fegyház és Börtön Grundtvig Tanulási Kap
csolat pályázat keretében a „Fogvatartottak kapcsolat- 
tartása gyermekeikkel" című uniós projekt,

• Kecskeméti Fiatalkorúak Regionális Intézete a 
„Transznacionális partnerség egy befogadó társadalom 
kialakításáért" című projekt.

Az Unió által támogatott projektek nem csak elméleti 
módon, de konkrét gyakorlatokkal, eszközökkel javít
ják a fogvatartotti állomány reintegrációs lehetőségeit, 
illetve a velük dolgozó személyi állomány munka- és 
életkörülményeit.




