
Gazdasági társaságaink 
működése és a központi 
ellátás
A fejlesztéseknek, a belső ellátási tevékenységnek és a 
kedvezően változó jogszabályi környezetnek köszön
hetően 137 fővel (4%-kal), 3 565 főre nőtt a társaságok
nál a foglalkoztatott fogvatartottak száma. A fo
lyamatban nagyobb szerep hárult a mezőgazdasági 
társaságokra, a legmagasabb növekedést a Pálhalmai 
Agrospeciál Kft. teljesítette. Az ipari társaságok közül 
a cipő-, a bútor- és a papírgyártásban foglalkoztatott 
fogvatartottak létszáma növekedett. Csökkent a bér
munkában foglalkoztatottak száma, 62%-ra nőtt a saját 
vagy alaptevékenységben résztvevők aránya.

A foglalkoztatottak dolgozói/állományi létszámaránya 
68,5%, amely a speciális fogvatartotti foglalkoztatási jel
leget tekintve évek óta változatlan.

A társaságok tervezett, mérleg szerinti eredménye
406.3 mFt volt, a várható adatok alapján az összesített 
mérleg szerinti eredmény 869,8 mFt-ban progosztizál- 
ható.

A mezőgazdasági profilú cégek a kedvezőtlen, aszályos 
időjárás ellenére is várhatóan jó évet zárnak, a legma
gasabb nyereséget a Pálhalmai Agrospeciál Kft. realizálta
299.3 mFt-tal. Kimagaslóan jó eredményt ért el a Du- 
na-Mix Kft., az Ábránd-Textil Kft., a BUFA Kft. és a Duna 
Papír Kft. A gazdaságilag sikeres 2011. évét továbbra is 
megőrizte és szinten tartotta az Ipoly Cipőgyár Kft., a 
Sopronkőhidai Kft., a Nostra Kft., az Állampusztai Kft. és 
a Nagyfa-Alföld Kft. Veszteségesen gazdálkodó társaság 
várhatóan nem lesz 2012-ben.

A bv. intézetek fenntartásában, az 
ún. költségvetési munkáltatásban hét 
százalékkal emelkedett a teljes munka
idős foglalkoztatás 2 267 főre, míg a 
részmunkaidős dolgozói létszám nem 
változott az előző évihez képest, 956 
fő volt.

A nettó árbevétel 16%-kal 11,2 mdFt-ra 
nőtt, amelyből 3,6 mdFt származott a 
kötelező természetbeni ellátásból.

A fogvatartottaknak kifizetett átlagmunkadíj 19 355 Ft/ 
fő/hó, amely a tényleges dolgozói létszámra vetítve 
28 469 Ft/fő/hó. Ez az összeg meghaladta a törvény
ben előírt minimumot. A minimál munkadíj kötelező 
emelését a társaságok a személyi 
órabérek szintjén végrehajtották, töre
kedve ezzel a munkateljesítményt elis
merő differenciálás megjelenítésére.

A pénzügyi eredményt terhelte a természetbeni 
ellátórendszer, a belső ellátás projektjeinek jelentős for
rásigénye, amit a társaságok hitel igénybe vételével tud
tak biztosítani, stabil likviditási helyzet mellett.
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Jelentős társasági fejlesztések

Az intézményi önellátás és az egyes államigazgatá
si szervek irányába kialakított természetbeni ellátási 
kötelezettség jelentős beruházások végrehajtását és 
megindítását tette lehetővé 1.173 mFt értékben:

A fogvatartottak közel háromnegyedét láttuk el vágott 
csirkével, hasított félsertéssel, tisztított, konyhakész 
zöldségfélékkel és pékáruval.

Csirkeágazat létrehozása - saját vágóhíd létesítése az 
Állampusztai Kft.-nél 433 mFt sajáterős kivitelezésben.

Péküzemi kapacitás bővítése: az Annamajori Kft.-nél 
tízezer fogvatartott ellátására alkalmas új pékség üzem
be helyezése, 254 mFt aktivált értékben (amelyből 70 
mFt állami támogatás, a többi szintén saját erő).

Technológiai fejlesztés a rendészeti szervek ruházati 
ellátása érdekében, 49 mFt beruházási értékben.

Mosodai kapacitás bővítése a Pálhalmai Agrospeciál Kft. 
szervezésében a pálhalmai, a miskolci, a budapesti, a 
váci, a kecskeméti, és a szegedi telephelyeken 95 mFt 
sajáterős ráfordítással.

Bútoripari kapacitás kialakítása a BUFA Kft.-nél, konzorci
umi partnerséggel,19 mFt-os beruházással.

Korszerű lábbeli talpszerkezet (PU/gumi) gyártási kapa
citás kialakítása az Ipoly Cipőgyár Kft.-nél, új géppark 
vásárlása, amely lehetővé teszi a rendészeti és a hon
védségi elvárásoknak való megfelelést, illetve a korszerű 
munkavédelmi lábbelik gyártását, 297 mFt összértéken, 
amelyből 80 mFt állami támogatás, a többi társasági sa
ját forrás.

A Duna Papír Kft. létrehozta a minősített és egyéb irodai 
papírok és a műanyag alapú adathordozók megsem
misítésére képes technológiát és kapacitást, amely az
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államigazgatási szerveknél képződő irodai papírhulladék 
megsemmisítését, feldolgozását végzi, a 2012. évre 
áthúzódó beruházás befejezési értéke 26 mFt.

A Bv. Szervezet gazdasági társaságai által korábban kialakí
tott, a társaságok egységes piaci megjelenését célzó „Ál
lami Partner®" védjegy után létrehoztuk „JURTA" néven a 
100%-ban állami tulajdonú vállalatok összefogásával 
működő Állami Partner első kereskedelmi márkáját.

Kiemelendő, hogy a gazdasági társaságok aktív szak
mai támogatással és tényleges ellátással egyaránt részt 
vettek kormányprogramokban: a Startmunka mintaprog
ramban és a Minden gyermek lakjon jól projektben. A 
programban kézi drótfonógép és pneumatikus vályog
prés kifejlesztésére is sor került.

A vonatkozó rendeletek hatálya alá tartozó, a központi 
ellátásban kedvezményezett költségvetési szervek száma 
2011-ben összesen 151 volt. 2012-ben az egészségügy 
területén működő országos intézetekkel, az állam tulaj
donába, illetve fenntartásába tartozó egészségügyi in
tézményekkel, továbbá a szociál- és nyugdíjpolitikáért 
felelős miniszter irányítása és felügyelete alá tartozó 
szociális intézményekkel, valamint a Magyar Honvédség 
szerveivel együtt összességében 150 kedvezményezettel 
a duplájára bővült.

A Központi Ellátó Szervhez (KÉSZ) 1 739 ellátási igény 
érkezett, amely a 2011-ben 6 hónap alatt benyújtott 
igények számának több mint négyszerese. Az ellátá
si igények 75%-át a büntetés-végrehajtási szervezet 
részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter 
vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek 
irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatar
tottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított ter
mékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről 
és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III. 23.) BM 
rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezettek nyúj
tották be. Az igénybejelentések döntő többsége nem 
érte el a költségvetési törvényben meghatározott uniós 
értékhatárt. A felmerült igények teljesítésére összességé-

Kijelölések ellenértékének megoszlása gazdasági társaságonként

Állampusztai Kalocsai Pálhalmai
Mezőgazdasági Konfekcióipari Agrospeciál

Kft. BUFAKft. Duna-Papír Kft. Kft. Kft.

® ® O
Ábránd Annamajori Duna Mix Kft. Ipoly Nagyfa-Alföld Kft. Sopronkőhidai

Textil Kft. Mezőgazdasági Cipőgyár Kft. Ipari és
Kft. Szolgáltató Kft.
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Az év értékelése 2012

ben nettó 4.374 mFt értékben történt meg a fogvatar
tottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdasági 
társaságok kijelölése.

Az igénybejelentések alapján megállapítható, hogy a 
legnagyobb kereslet a ruházati és lábbeli termékek iránt 
mutatkozott, azonban jelentős hányadot képviselnek az 
irodabútor és a mosatási szolgáltatás iránti igények is.

A kijelölések tevékenységi korszerinti ellenértékének ala
kulását a következő ábra mutatja:

A gazdasági társaságok által megkötött szerződések 
értéke - az élelmezési ellátás nélkül - várhatóan megha
ladja a nettó 2.600 mFt-ot.

2013. január 1-jétől négy intézet kivételével valamennyi 
bv. szerv a belső ellátásból szerzi be a csirkehúst, a hasí
tott félsertést és a tisztított zöldségeket, nyolc intézet 
pedig a kenyér- és pékáru ellátását is innen biztosítja.

Összefoglalva megállapítható, hogy a gazdasági tár
saságok központi ellátás kapcsán megkötött szerződé
seinek száma és összértéke megtöbbszöröződött. Míg 
2011-ben fél év alatt az így megkötött szerződések 
összege 200 mFt volt, addig 2012-ben ez meghaladta a 
3.000 mFt-ot.
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