
Az elmúlt évben tovább növekedett a pályázati aktivitás: 
a bv. intézetek és intézmények összesen 81 új pályázatot 
nyújtottak be főpályázóként, konzorciumi tagként vagy 
együttműködő partnerként. A beadott pályázatok közül 
14 nyert, 25 elbírálás alatt áll, 42 pedig elutasításra került. 
A korábbi években benyújtott, 2011-ben elbírált pályáza-
tok közül 28 projektet nyilvánítottak nyertesnek.  50 pro-
jekt megvalósítása kezdődött meg összesen 1.697,2 mFt 
értékben, amelyekkel együtt a 2011-ben folyamatban 
lévő pályázatokkal összefüggésben a bv. intézetekre és 
intézményekre eső támogatások összege 3.900 mFt. Je-
lenleg 15 infrastrukturális fejlesztésre vonatkozó projekt 
áll megvalósítás alatt 2.100 mFt összegben, ezzel párhuza-
mosan humánfejlesztésű programokra 1.800 mFt áll ren-
delkezésre.

Folytatódott az Elektronikus Közigazgatás Operatív Prog-
ramban (EKOP) 2010-ben elnyert – a szervezet informa-
tikai rendszerének megújítását szolgáló – 1.232 mFt fel-
használása. 2011-ben elsősorban az intézeti szerverek és 
munkaállomások, a helyi hálózatfejlesztések, valamint az 
informatikai szakemberek képzése valósult meg, közel 900 
mFt értékben. 

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) kereté-
ben az energiahatékonyság növelését és a megújuló ener-
giaforrások hasznosítását célzó 18, összesen 5.700 mFt 
támogatási igényű pályamunkából 6 intézet pályázata bi-
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számára szervezett felkészítő tréningeket tartalmaznak. 
A tíz nyertes pályázatból a büntetés-végrehajtás hét pá-
lyázatban érintett. Egy esetben jelent meg bv. intézet 
főpályázóként, ezen kívül hat külső főpályázó 12 intézet 
bevonásával valósíthatja meg programjait. A 886,3 mFt 
összértékű nyertes projektekből a bv. szervek költségve-
tésében összesen 153,2 mFt támogatás jelenik meg köz-
vetlenül, a fennmaradó összeg a partnerek költségveté-
sén keresztül kerül felhasználásra – jellemzően tréningek, 
szakmai képzések formájában – a büntetés-végrehajtás 
szakmai céljaival összhangban.

zonyult sikeresnek. Az 1.317,4 mFt összegű támogatás fel-
használása 2012-ben valósul meg, amelytől jelentős meg-
takarításokra számítunk a felhasznált energia területén. 
Az intézményrendszer korszerűsítésére fordítható költ-
ségvetési források szűkössége miatt 2012-ben még inkább 
felértékelődik a KEOP keretében elnyerhető támogatások 
jelentősége, ezért az intézeteket a pályázati tevékenység 
további fokozására ösztönözzük.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) kere-
tében hirdették meg az 5.6.1 jelű „Társadalmi kohézió 
erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs helyi kezdemé-
nyezésekkel” elnevezésű pályázati projektet, amely A 
jelű komponensének a „Bv. intézetben fogva tartottak és 
pártfogó felügyelet alatt állók társadalmi integrációs esé-
lyeinek növelése képzési és foglalkoztatási programokkal” 
címet viselő I. alkomponensére 18 intézet 12 projekttel 
jelentkezett. A pályázatok elsősorban fogvatartotti szak-
képzéseket, kompetencianövelő és személyiségfejlesztő 
foglalkozásokat, továbbá a személyi állomány tagjai 
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A „Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fog-
vatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti 
neveltek számára” című II. alkomponens felhívására össze-
sen 23 bv. intézet indult, közülük öt főpályázóként vállalt 
szerepet, a többiek konzorciumi, illetve együttműködő 
partnerként jelentkeztek. Az eddig nyilvánosságra hozott 
adatok szerint négy olyan projekt is támogatást érdemelt 
ki, amelyekben bv. intézetek vesznek részt – a támoga-
tások összege 44 mFt. 

Szintén folytatódott a TÁMOP 5.6.2 jelű „Társadalmi 
kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs prog-
ramok módszertani megalapozása” című kiemelt pá-
lyázat lebonyolítása, amelynek keretében a közösségi 
bűnmegelőzés megvalósulását segítő projektelemek 
gyakorlati kipróbálására, és a tapasztalatok alapján a fej-
lesztések országos bevezetését elősegítő módszertanok, 
protokollok, eljárási szabályok, belső szabályzók elkészí-
tésére kerül sor. Ezeket a tevékenységeket támogatja a 
szakemberek felkészítése, képzése, valamint a program 
hatását mérő kutatás. A program egy többszakaszos – bv. 
intézeten belül és azon kívül megvalósuló – reintegrációs 
tevékenységsorozat, amelynek elsődleges célcsoportját a 
három kiemelt régió 11 bv. intézetében lévő fogvatartottak 

jelentik. Számukra munkaerő-piaci információk terjesz-
tése, tanácsadás, készségfejlesztés, képzési program és 
szabadulásra való felkészítés valósul meg. A projekt 2012. 
július 30-án zárul, 1.988,7 mFt-os költségvetéséből a bv. 
szervezetre jutó támogatás összege 461 mFt. 
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