
Az év legjelentősebb 
eseményei

Beruházások a fogvatartottak munkáltatásának fejlesztése érdekében

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter május 31-én avatta Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti ál
fel a Közép-dunántúli Bv. Intézet baracskai börtönében lamtitkára avatta fel a BUFA Kft. új bútorgyártó- és ösz-
épült új pékséget. Az Annamajori Kft. közel 240 millió fo- szeszerelő üzemét június 28-án. Az új gépsor beüze-
rintos beruházása révén a péküzem - 25 fogvatartottnak melésével bővült a cég termékpalettája, így lehetőség
biztosítva állandó munkát - alkalmassá vált műsza- nyílt az állami hivatalok bútorigényeinek kielégítésére,
konként akár tízezer ember ellátására is. A belső ellátás A fejlesztés megvalósításával további negyven elítélt
keretében a péksüteményeket hét büntetés-végrehajtá- számára biztosított a folyamatos munkavégzés, amely-
si intézetbe szállítják. nek intenzitása a kapacitás bővítésével, újabb műszak

beindításával tovább növelhető.

á l la m  r p a r t n e r -
AZ ELŐNYÖS VÁLASZTÁS
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Az elítélteket foglalkoztató balassagyarmati Ipoly 
Cipőgyár Kft. felújított fröccsöntő üzemében 
340 millió forintos fejlesztést hajtottak végre. A 
Magyarországon egyedülálló új gépsort Kontrát 
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti állam
titkára avatta fel július 19-én. A beruházás az Új 

Széchenyi Terv keretében, a Gazdaságfejlesz
tési Operatív Programból nyert 100 millió

forint vissza
nem térítendő
támogatással valósult 
meg, amelyet a cég 50 millió forintos 
tulajdonosi támogatással, saját forrással 
és banki hitellel egészített ki.



Pályázati fejlesztések

MAGYARORSZÁG MEGÚJUL
Három sikeres pályázat jóvoltából 
négy év munka után megszépült a 
Márianosztrai Fegyház és Börtön, 
illetve annak környéke. A nagy
szabású, közel 500 millió forintos 
beruházás átadási ünnepségét má
jus 24-én tartották meg az intézet

új konferenciatermében. A ren
dezvényen részt vett Kulcsár József 
országgyűlési képviselő, dr. Varga 
Lajos segédpüspök, P. Bátor Péter 
Botond, a magyar pálos rend tarto
mányfőnöke, valamint jelen voltak 
a környező települések polgármes

terei és a társszervek képviselői. A 
büntetés-végrehajtási szervezetet 
Csóti András bv. vezérőrnagy, mb. 
országos parancsnok és Biczó László 
bv. dandártábornok, a Márianoszt
rai Fegyház és Börtön parancsnoka 
képviselte.
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A 2012. év jelentős áttörést hozott a bv. szervek energiaellátásának modernizációja terén, a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) sikeres pályázatainak köszönhetően.

Május 31-én adták át az Szegedi 
Fegyház és Börtön két új napelemes 
rendszerét. A beruházásra elnyert 
vissza nem térítendő támogatás 
értéke megközelítette a százmillió fo
rintot. Az intézet két objektumában 
egy-egy 34,2 kW-os teljesítményű, 
hálózati visszatáplálásos napelemes 
rendszer segíti az energiaellátást, a 
villamosenergia-felhasználás közel 
hét százalékát állítva elő.

Június 7-e óta a Bv. Szervezet Tovább
képzési és Rehabilitációs Központja 
igali objektumában is napkollek
torok segítik a melegvíz-ellátást. Az 
intézmény húszmillió forintos, ön
rész nélküli támogatáshoz jutott. A 
beruházás során napkollektorokat 
telepítettek a főépületbe, továbbá a 
melléképület és a gazdasági épület 
energiahatékonyságának növelésére 
is kialakítottak egy napkollektoros 
rendszert.

A Pálhalmai Országos Bv. Intézet 
első napelemes rendszerét június 
15-én helyezték üzembe, közel het
ven millió forint vissza nem térí
tendő támogatásból. A bv. intézet 
mélykúti objektumában egy 48,6 
kW-os teljesítményű, hálózati vissza
táplálásos napelemes rendszer vesz 
részt az energiaellátásban - biz
tosítva az intézet éves villamosener- 
gia-fogyasztásának öt százalékát.
A november 30-án átadott, 150 
millió forintos támogatásból 
megvalósult új energiatermelő 
rendszer az intézet egészére kiter
jed: három objektum tíz épületére 
került napkollektor, közel 700 
négyzetméternyi felületen, illetve 
18 darab új használati melegvíz
tárolót telepítettek. A beruházás a

használati melegvíz-igény megújuló 
energiával történő kielégítését teszi 
lehetővé, a költségek közel felét fe
dezi. A fejlesztés megvalósításában a 
Pálhalmai Országos Bv. Intézet fog- 
vatartottjai is közreműködtek.

Június 19-én átadták a Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. 
Intézet új napelemes rendszerét. 
Miskolcon egy 48,6 kW-os teljesít
ményű, hálózati visszatáplálásos 
napelemes rendszer segíti az intézet 
energiaellátását. A rendszer, amely
nek kiépítése hetven millió forint 
vissza nem térítendő támogatásban 
részesült, az intézet éves villamose- 
nergia-felhasználásának ötödét állít
ja elő.

A Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön 
pályázata 422 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást nyert el, 
az energetikai beruházást decem
ber 7-én adták át. Az uniós forrásból 
kicserélték az épületek nyílászáróit, 
utólagosan hőszigetelték a fogva
tartotti épületet, kiépítettek egy 
napelemes villamosenergia-rásegítő, 
illetve egy napkollektoros használa- 
ti-melegvíz előállító rendszert, va
lamint kicserélték a kazánház, a 
konyha és a mosoda gépeit. Az 
üzemeltetési költségek várhatóan 
évi húsz-huszonöt millió forinttal 
csökkennek, a környezetbarát tech
nológiák alkalmazása a tervek sze
rint 286 tonna káros széndioxidki- 
bocsátás-csökkenést eredményez 
évente.
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December 13-án a Hajdú-Bihar megyei Bv. Intézet is bekapcsolódott a megújuló energiaforrásokat felhasználó 
fogyasztók körébe, átadták a 48,6 kW-os teljesítményű napcellás rendszert. A pályázaton nyert 71 millió fo
rintos támogatásból megvalósított beruházás a tervek szerint harminc százalékkal csökkenti az intézet villa- 
mosenergia-felhasználását.
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