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Gazdasági 
társaságaink

A társaságok működését, gazdálkodását 
jelentősen meghatározta a Bv. Holding Kft.  
megalapítása, amely a társaságok 
részvételével létrehozott Bv. Holding 
elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 
lett. A fogvatartottak foglalkoztatása 
mellett elsődleges feladata, hogy biztosítsa 
az elismert vállalatcsoport tagjainak 
összehangolt működését, a csoport szintű 
optimum elérését, ezáltal a bv. szervezet 
közfeladatainak minél hatékonyabb 
ellátását. A Bv. Holding Kft. szeptember 
1-jén megnyitotta egyenruházati boltját 
a felújított Rózsa utcai székházában. 
A társaság részére emellett kiemelt 
feladatként jelentkezett az ideiglenes 

biztonsági határzár létesítésében, illetve a 
javításában való közreműködés is.  
Az év folyamán döntő részben a gazdasági 
társaságaink üzemeltetésébe kerültek 
a fogvatartottak számára kialakított 
kiétkeztetési boltok.

Megalakult 
a Bv. Hol-
ding Kft.  
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Gazdasági társaságaink

A központi ellátás 
keretében biztosított folyamatos 
megrendelések, valamint az új szerződéses 
partnerek számának növekedése kedvező 
hatást gyakorolt a gazdasági társaságok 
nettó árbevételének alakulására. 

Az árbevétel megoszlását vizsgálva 
megállapítható, hogy növekedett a központi 
ellátásból származó árbevétel aránya, míg a 
szabadpiaci értékesítés aránya csökkent, az 
export tevékenységből származó árbevétel 
aránya pedig duplájára emelkedett.

Folytatódott a gazdasági társaságok 
beruházási tevékenysége is az év folyamán, 
ezek aktivált értéke várhatóan meghaladja 
a 2 300 mFt-ot. 

A központi ellátás fejlesztését szolgáló főbb 
beruházások:
•  a nem szőtt textília gyártása érdekében 

a tisztatér varrodahelyiség kialakítása 
és varrodai kapacitás bővítése 
Sátoraljaújhelyen;

•  a logisztikai tevékenységet támogató 
gépjárműpark bővítése;

•  a higiéniai papírtermék gyártósorának 
fejlesztése;

•  sütőüzem bővítése.

értékesítés 
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értékesítés 
nETTÓ ÁRBEVÉTELE

A KFT.-K GAzDASÁGI ADATAI

BÁzIS (mft)

terv (mft)

VÁRhATÓ (mft)
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Gazdasági társaságaink

A társaságok a változó jogszabályi 
környezethez igazodva megfelelően 
gazdálkodtak forrásaikkal, fenntartották 
működőképességüket. Az eredmények 
elemzése során megállapítható, hogy 
sikeres évet zártak, a várható mérleg 
szerinti eredményüket a tervhez képest 
megduplázták. 

A központi ellátás hatálya alá tartozó 
költségvetési szervek 3 183 ellátási 

igénnyel fordultak a Központi Ellátó 
Szervhez (KESZ). A benyújtott igények 
száma, valamint azok kedvezményezetti 
csoportok szerinti megoszlása az előző 
évhez képest minimális eltérést mutat.

A beérkezett igények kapcsán közel nettó 
6 000 mFt összegben történt meg a 
teljesítésére képes gazdasági társaságok 
kijelölése, mely 300 mFt-tal marad el az 
előző évtől. 

Bv. szervezet

EGYÉB 
KEDVEzMÉnYEzETT

SzABADPIAC

export

az értékesítés 
megoszlÁsa (%)

6 33

43

18
24

10

66
MEzőGAzDASÁGIPAR

A BEnYúJTOTT ELLÁTÁSI IGÉnYEK SzÁMA

44/2011. Korm. rendelet
szerinti Kedvezményezett

9/2011. BM rendelet szerinti
Kedvezményezett

2012

441

1 298

2013

782

1 593

2014

1 747

1 492

2015

1 489

1 694
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Gazdasági társaságaink
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Gazdasági társaságaink

A megkötött szerződések nettó értéke 
– élelmezés nélkül – a jelenlegi adatok 
alapján meghaladja a 3 800 mFt-ot. Az 
igénybejelentések alapján – mivel azok 
értéke meghaladta az uniós értékhatárt – a 
KESZ két egészségügyi intézmény mosodai 
szolgáltatására, valamint egyenruházati 
termékekre vonatkozóan folytatott le 
beszerzési eljárást, amely eredményeként 
2 193 mFt értékben kötöttek szerződéseket.

A kijelölések, valamint a beszerzési 
eljárások kapcsán a központi ellátás 
keretében megkötött szerződések 
összértéke várhatóan meghaladja a 6 000 
mFt-ot. (Ezt az összeget befolyásolja, hogy 
az év végi igénybejelentéseket követő 
szerződéseket több esetben a következő 
évben kötik meg.)
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Gazdasági társaságaink

A bv. szervezet 2015-ben is  
törekedett a minél nagyobb arányú 

önellátásra. A bv. 
szervek csirke- és sertéshússal, valamint 
tisztított zöldséggel történő ellátása ennek 
keretében valósult meg. A kiszállított 
élelmiszer-alapanyagok összértéke 
meghaladta a nettó 991 mFt-ot, amely 
az előző évhez viszonyítva 12,5%-os 
növekedést jelent. 

A rendeletek hatálya alá tartozó 
szerveknek 2015 novemberétől 
lehetőségük van internetes felületen, 
az Állami Partner honlapon (www.
allamipartner.hu) keresztül is 
benyújtani az ellátási igényeiket. 
A kedvezményezettek a 
termékek között tallózva tudják 
összeállítani az igénybejelentést, egy 
webáruház vásárlói kosarához hasonlóan, 
amelyet nagy érdeklődés övez. Az 
ellátással kapcsolatos fontosabb ismeretek, 
információk és a gazdasági társaságok 
bemutatására tájékoztató füzet készült 
az ellátotti kör részére. A vevői igények, 
elvárások és vélemények mérésére 
elégedettségi kérdőívet állítottunk össze, 
amelyből megállapítható, hogy a központi 
ellátás megítélése kedvezőnek mondható.

Belső ellátás 
élénkülése
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Gazdasági társaságaink
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A BELSő ELLÁTÁSBAn FELhASznÁLT  
ÉLELMISzEREK ÉRTÉKE (mft)
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sertéshús csirkehús tisztított
zöldség pékáru


