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BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

ZÁRÓKÖZLEMÉNY   
BÁCS-KISKUN MEGYEI BÜNTETÉS- VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

 (KEOP-5.2.11-16-2017-00105) 

 

105,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Bács- Kiskun Megyei Büntetés - 

Végrehajtási Intézet területén az I. objektumban és a II. objektumban napelem erőmű létesítése 

megvalósult. A beruházást a Kohéziós Alap és hazai központi költségvetési előirányzat közösen 

finanszírozta. A fejlesztés az intézet két objektumában várhatóan jelentős villamos energia költség 

megtakarítást eredményez. 

 

105,99 millió forint európai uniós támogatás segítségével a Bács-Kiskun Megyei Büntetés - 

végrehajtási Intézet Mátyási József utcai és Wéber Ede úti objektumaiban 180kW összteljesítményű 

napelem erőmű létesítése valósul meg. 

Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságáról szóló 2012/27/EU irányelve előírja 

az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia - fogyasztásuk legalább 1,5 

százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három 

év átlagában. 

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés - Végrehajtási Intézet jelenleg 248 férőhelyen, elsősorban 

előzetesen letartóztatott várja, hogy ügyében ítélet szülessen. A Mátyási utcai és a „félig nyitott” börtön 

átadása között több, mint kilencven év telt el. 1904-ben tehát átadtak a Mátyási utcában egy akkor korszerű, 

minden igényt kielégítő börtönt. Az Intézet Wéber Ede utcai egységében három részleg („félig nyitott” börtön, 

Fiatalkorú Regionális Bv. Intézet, Anya-gyermek részleg) kezdte meg működését. 

 

Bács-Kiskun Megyei Büntetés - végrehajtási Intézet fő feladata, hogy a törvényben 

meghatározott módon végrehajtja az előzetesen letartóztatottak, az elzárásra utaltak és az elítéltek fogva 

tartását. Az intézet eredményes tevékenysége érdekében együttműködik az ügyészségekkel, bíróságokkal, 

fegyveres erőkkel, rendvédelmi szervekkel, az önkormányzatokkal, egyházakkal, oktatási intézményekkel, 

valamint a börtön¬ügyet segítő minden intézménnyel, állami és társadalmi szervezetekkel, 

magánszemélyekkel, karitatív szervezetekkel.  

 

MEGVALÓSULT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG: 

A Bács-Kiskun Megyei Büntetés - Végrehajtási Intézet I. objektumban (6000 Kecskemét, 

Mátyási József utca 2.) 415db 260Wp (105kW AC teljesítmény), a II. objektumban (6000 Kecskemét, Weber 

Ede út 12.) 295db 260Wp napelem tábla (75kW AC teljesítmény) került telepítésre.  A két objektumba 

összesen 710db 260Wp napelem tábla került telepítésre. 

 

A projektről bővebb információ http://bv.gov.hu/kecskemet honlapon olvashatnak 
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