
A	Bv.	Szervezet	egészét	érintő	kiemelkedő	fejlesz-
tés	történt,	elkészült	a	büntetés-végrehajtás	új	ar-
culata. A korábbi arculati elemeket modernizáltuk, 
ennek	köszönhetően	 saját	 szlogent	–	Az	 igazság	
védelmében	 –,	 új	 logót	 és	más	 arculati	 elemeket	
dolgoztunk ki. A Bv. Szervezet megújult arculata 
magán	viseli	az	egységes	és	tudatos	megjelenést	
biztosító,	a	szervezetre	jellemző	sajátságos	jegye-
ket.	Támogatja	a	szervezet	külső	és	belső	kommu-
nikációs	tevékenységét	a	küldetés	azonosításában	
a	 jelmondat	 hangsúlyozásával.	 Az	 alkalmazott	
elemek	egyediek	és	könnyen	felismerhetők,	azok	
megjelenése	önmagukban	is	képviseli	a	szerveze-
tet.	Az	 erőt	 és	 tekintélyt	 sugárzó	 ábrázolás	utal	
a szervezet múltjára, hírnevére, elhivatottságára. 

A Bv. Szervezet kommunikációs szakterülete a 
belügyi	 és	 rendészeti	 kommunikáció	 alapelvei	
mentén	 proaktív,	 összehangolt	 tájékoztatás-
sal,	 egységes	 üzenetekkel	 képviselte	 a	 szerve-
zetet	 a	 médiában.	 Kiemelt	 esemény	 volt	 a	 Bv.	
Szervezetének	 központi	 rendezvénye,	 a	 családi	
nap,	amely	 jelentős	sajtónyilvános	esemény	volt.	
Az	 év	 során	 bemutattuk	 a	 fogvatartotti	 mun-
káltatással,	 a	 központi	 ellátással,	 a	 fogvatartotti	
elhelyezéssel	 kapcsolatos	 eredményeinket.	 Nagy	
sajtófigyelmet	kaptak	a	fogvatartottak	oktatásá-
val	és	képzésével	kapcsolatos	híreink,	a	személyi	
állomány	képzésével	és	 toborzásával	kapcsolatos	
sajtótájékoztatóink.	Az	egyes	bv.	intézetek	megje-
lenései	a	médiában	elsősorban	sajtónyilvános	ren-
dezvények	voltak.	Emellett	rendszeresen	érkeztek	
egyedi	 megkeresések	 szakmai	 tevékenységünk	
vagy	helyi	program	bemutatásával	kapcsolatosan.	

A	Bv.	Szervezetről	kialakult	társadalmi	kép	pozi-
tív	 irányú	alakítására	széles	körben	mutattuk	be	
a	reintegrációs	őrizethez	kapcsolódó	 jó	tapaszta-
latokat	 (a	 bővülő	 lehetőségeknek	 köszönhetően	
az	 őrizetben	 lévők	 számának	 növekedése),	 a	 bv.	
intézetekben	zajló	felújításokat,	a	szakmaképzése-
ket, valamint a reintegrációt támogató bv. intézeti 
tevékenységeket:	a	munkáltatási,	a	jóvátételi	pro-
jekteket. 

A	belső	és	külső	kommunikációban	továbbra	is	ki-
emelt	szerepet	kaptak	a	Bv.	Szervezet	kiadványai	
(pl.	Börtönügyi	Szemle,	Bv.	Hírlevél,	Börtönújság).

A	 munkáltatás	 esélyteremtés	 a	 fogvatartottak	
számára	az	újrakezdésre,	a	társadalomba	történő	
visszailleszkedésre,	feltétele	a	változni	akarásnak,	
a	megfelelő	képzettség	megszerzésének.	

A	bv.	intézetekben	felhasznált	alapvető	élelmisze-
rek,	 a	 használati	 és	 berendezési	 tárgyak	 jelentős	
része	a	fogvatartottak	által	előállított	termékek.	A	

fogvatartottak	varrják	a	rendészeti	szakterületen	
dolgozó	személyi	állomány	egyenruháit,	gyártják	
a kereskedelemben megtalálható számos terméket.

A	munkáltatási	intézményrendszerek	keretén	be-
lül	2017.	év	végére	elért	teljes	foglalkoztatás	meg-
valósítása a gazdasági társaságoknál és az intézeti 
költségvetési	munkáltatásban	történt	meg.	

Kommunikáció és társadalmi 
szerepvállalás

Foglalkoztatás
FOGVATARTOTTI FOGLALKOZTATÁS ÉS A BV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK 
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE
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A FOGLALKOZTATOTT FOGVATARTOTTI LÉTSZÁM 
MEGOSZLÁSA (%)

3%  Terápiás foglalkoztatásban részt vevők

27%  Intézetfenntartási feladatokban munkáltatott 

6% PPP keretében  
 munkáltatott

5% Külső gazdálkodó
 szervezettel kötött
 szerződés alapján
 munkáltatott

16%  Kizárólag oktatottak 

43%  Bv. gazdasági társaság  
 által munkáltatott

A bv. gazdasági társaságok és a bv. intézetek a 
foglalkoztatás	 bővítését	 további	 munkahelyek	
létrehozásával,	 külső	 gazdálkodó	 szervezetekkel	
történő	szerződéskötésen	alapuló	munkáltatással,	
új	 tevékenységek	 beindításával,	 az	 oktatott	 fog-
vatartottak	 létszámának	növelésével,	 valamint	 a	
költségvetési	 állománytábla	 feltöltésével	 valósí-
tották meg.

’ Törvényi kötelezettség a 
társadalmi integráció egyik 
feltételeként megfogalmazott 
munkáltatás.
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BV. GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉVES ÁRBEVÉTELÉNEK ÁGAZATONKÉNTI MEGOSZLÁSA (%)

Ipari társaságok
Központi ellátás 56,2%

Szabadpiac 42,5%

Export 1,3%

Mezőgazdasági társaságok
Központi ellátás 20,2%

Szabadpiac 79,8%

Export 0,0%

GAZDÁLKODÁS 

A	Bv.	Holding	Kft.	 (a	továbbiakban:	Bv.	Holding)	
2017.	évben	is	eleget	tett	a	törvényben	meghatá-
rozott	 közfeladatának:	 a	 fogvatartottak	kötelező	
foglalkoztatásának,	 vállalkozási	 tevékenysége	 az	
állami	vagyon	gyarapodását	szolgálta.	

Az	 árbevétel	 megoszlását	 vizsgálva	 a	 központi	
ellátásból származó árbevétel az eddigi tendenci-
ának	megfelelően	az	ipari	társaságok	esetében	je-
lentősebb,	ez	több	mint	a	duplája	a	mezőgazdasági	
társaságoknál	jelentkező	adatnak.

A	gazdasági	társaságok	beruházási	tevékenysége	a	
2017.	évben	is	folytatódott,	lehetőségeikhez	képest	
folyamatosan	végezték	 a	gépparkok	 bővítését,	 a	
karbantartási,	felújítási	munkálatokat.	A	beruhá-
zások	aktivált	értéke	várhatóan	2,2	Mrd	forint.

A	2017.	év	tekintetében	elmondható,	hogy	a	tár-
saságok	 összesített	 adózott	 eredménye	 a	 prog-
nosztizált	 összeget	 felülmúlta,	 a	 velük	 szemben	
támasztott	elvárásoknak	megfeleltek.	Sikeres	gaz-
dálkodásuknak	 köszönhetően	 számos	 fontos	 be-
ruházást	 hajtottak	 végre	 az	 eredmények	 további	
javítása érdekében, partneri kapcsolataikat széles 
körben	 bővítették,	 új	 tevékenységeket	 indítottak	
a	fogvatartotti	foglalkoztatás	növelése	érdekében.	

KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG
A	központi	ellátás	hatálya	alá	tartozó	központi	ál-
lamigazgatási	szervek	3	074	ellátási	igénnyel	for-
dultak	a	Központi	Ellátó	Szervhez.	

Az	ellátási	 igények	kapcsán	nettó	9,192	Mrd	fo-
rint	értékben	történt	meg	a	teljesítésre	képes	gaz-
dasági	 társaság	 kijelölése,	 ez	 a	 központi	 ellátás	
fennállása	óta	a	legmagasabb	összeg.	A	kijelölések	

kapcsán	megkötött	szerződések	értéke	a	beszámo-
lási	időszakban	várhatóan	meghaladja	a	nettó	7,2	
Mrd	forintot,	ami	felülmúlta	az	előző	évek	adatait.	

A	megkötött	 szerződéseket	 tevékenységi	 körön-
ként	 megvizsgálva	 megállapítható,	 hogy	 leg-
nagyobb	 arányban	 bútorok	 kapcsán	 került	 sor	
szerződéskötésre,	 ám	 továbbra	 is	 jelentős	 arányt	
képvisel a mosatási szolgáltatásra, valamint a ru-
házati	 termékekre	 vonatkozóan	 megkötött	 szer-
ződések	értéke.	
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MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK ÉRTÉKÉNEK MEGOSZLÁSA TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT (%)

0,4%  Egyenruházati kiegészítők

0,3% Fémfeldolgozás, radiátorgyártás,  
lakat-, zárgyártás

6,9% Háztartási, egészségügyi 
papírtermékek

0,1%  Homokzsák gyártása

0,2%  IBH javítás

23,9% Iroda-, konyha- 
és egyéb bútor

1,1% Labor-, orvosi bútorok, 
műtéti szettek

23,6%  Mosatás

0,1%  Nyílászárók

6,0% Nyomtatványok,  
nyomás, könyvkötés

19,9%  Ruházat (munka- és egyéb)

4,8%  Konfekcionált textiláru

12,8%  Lábbeli

A büntetés-végrehajtási szervek csirke- és sertés-
hússal	 történő	 ellátása	 önellátás	 keretében	 való-
sul	meg.	Pékáruval	történő	ellátás	12	bv.	 intézet,	
mintegy	12	000	fő	fogvatartott	részére	napi	szin-
ten biztosított. 

A	kiszállított	élelmiszer-alapanyagok	összértéke	a	
beszámolási	 időszakban	meghaladta	 a	 992	millió	
forintot.	 Az	 előállított	 sertéshúsok	 rendelkeznek	
a	Kiváló	Minőségű	Sertéshús	(KMS)	minősítéssel.	
Az	 élelmiszer-alapanyag	 előállításának	 területein	
a	 termékek	minőségét,	megfelelőségét	 a	HACCP	
minőségirányítási	rendszer	is	garantálja.

Az	ellátási	igények	folyamatos	figyelemmel	kí-
sérése,	 valamint	 a	 gyártás	 nyomon	 követése,	
pontos,	 naprakész	 információk	 rendelkezésre	
állása érdekében a 12 gazdasági társaságnál 
egységes	 termelésinformációs	 rendszert	 (a	 to-
vábbiakban: TIR) alakítottak ki. A TIR napraké-
szen,	átlátható	módon	lehetővé	teszi	a	megren-
delések,	 gyártási	 feladatok,	 készletek	 nyomon	
követését,	 a	 határidők	 betartását,	 illetve	 az	
aktuális	információk,	jelentések	alapján	a	haté-
kony	ellenőrzést.	

 

BV. HOLDING

A	Bv.	Holding	 folytatta	 és	 erősítette	 az	 ellenőr-
zött	társaságoknál	az	új	–	legfőképp	a	központi	és	
belső	ellátást	érintő	–	termékek	és	szolgáltatások,	
üzletágak,	 tevékenységek	 létesítési,	 erősítési	 és	
bővítési	lehetőségének	vizsgálatát,	elemzését.

Az	új,	kiemelt	figyelmet	érdemlő	termékkörök	és	
szolgáltatások	 között	 megtalálható	 a	 zárkaajtó-
gyártás,	a	száraztészta-,	továbbá	a	zsírsütő	üzem	
által	előállított	termékek,	a	nyílászárók,	a	mosodai	
szolgáltatások,	 illetve	 az	 autópályák	 és	 autóutak	
vadbetörés	elleni	védelmére	szolgáló	kerítései.

A	 Bv.	 Holding	 vállalatcsoport	 feladatként	 kapta	
meg az ideiglenes biztonsági határzár (a továb-
biakban:	 IBH)	építésében	való	közreműködést.	A	
2017.	 évben	 az	 IBH,	 illetve	 a	 határőrizet	 feltéte-
leinek	további	fejlesztése	történt,	amelyben	a	Bv.	
Holding	a	magyar–szerb	szakasz	második	védvo-
nalát	155	km	hosszan	fogvatartotti	munka	bevo-
násával építette meg. 

Legyártottak	és	telepítettek	a	magyar–horvát,	a	ma-
gyar–román	 és	 a	magyar–ukrán	 határszakaszokon	
76	db	magasfigyelőt,	41	db	esőbeállót.	A	Bv.	Holding	
végezte el a szerb szakaszon telepített 156 db magas-
figyelő	megerősítését	és	téliesítési	feladatait.	A	ma-
gyar–szerb	 szakaszon	 kiépített	 160	 km	manőverút	
karbantartási	 és	 bekötőút-építési	 feladataiban	 is	
közreműködött	a	Bv.	Holding.	A	Bv.	Szervezet	ezzel	
is	hozzájárult	hazánk	közrendjéhez	és	közbiztonsá-
gához,	illetve	a	határvédelmi	feladatok	ellátásához.
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