
9%  Kizárólag oktatottak 5%  Terápiás foglalkoztatásban részt vevők

4% Külső gazdálkodó
 szervezettel kötött
 szerződés alapján
 munkáltatott

30% Intézetfenntartási  
 feladatokban munkáltatott 

8% PPP keretében  
 munkáltatott

44%  Bv. gazdasági társaság  
 által munkáltatott

FOGVATARTOTTI 
FOGLALKOZTATÁS 
A	 Büntetés-végrehajtási	 Szervezet	 egyik	 leg-
fontosabb	 célkitűzése	 a	 fogvatartottak teljes 
körű	 foglalkoztatásának	 megvalósítása,	 fenn-
tartása volt.

A	teljes	körű	foglalkoztatás	továbbra	is	fennáll,	si-
került	fenntartani	a	2017-ben	elért	eredményeket.

A	 foglalkoztatás	 a	 büntetés-végrehajtási	 intéze-
tekben, valamint a büntetés-végrehajtási gazda-
sági társaságoknál munkáltatás, oktatás, valamint 
terápiás	foglalkoztatás	keretében	valósult	meg.

A Büntetés-végrehajtási Szervezet gazdasági tár-
saságai	 a	 2018.	 évre	 a	 teljes	 körű	 fogvatartotti	
foglalkoztatás	fenntartását,	a	foglalkoztatott	fog-
vatartotti	 létszámok	 lehetőség	szerinti	növelését	
tűzték	ki	célul,	ennek	érdekében	a	fogvatartottak	
számára	szabadulás	utáni	munkaerőpiaci	integrá-
ciót	elősegítő	munkáltatás	és	piacképes	szakmát	
adó képzések szervezését hajtotta végre. 

A büntetés-végrehajtási gazdasági társaságok je-
lentős	munkáltatóvá	léptek	elő	a	hazai	munkaerő-
piacon a 2018. évben.
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KÖZPONTI ELLÁTÁSI 
TEVÉKENYSÉG
A	 központi	 ellátás	 hatálya	 alá	 tartozó	 központi	
államigazgatási szervek a 2018. január 1-je és 
december	 31-e	 közötti	 időszakban	 3	 592	 ellátási	
igénnyel	fordultak	a	Központi	Ellátó	Szervhez.	A	
tavaly	 benyújtott	 igénybejelentések	 száma	meg-
haladta	a	megelőző	év	adatait.

Az	uniós	értékhatárt	el	nem	érő	ellátási	 igények	
kapcsán	nettó	12	181	millió	forint	értékben	történt	
meg	a	teljesítésre	képes	gazdasági	társaság	kijelö-
lése,	amely	a	központi	ellátás	fennállása	óta	a	leg-
magasabb	 összeg.	A	 kijelölések	 kapcsán	megkö-
tött	szerződések	értéke	a	beszámolási	idő-szakban	
meghaladja	a	nettó	10	361	millió	forintot,	amely	
szintén	felülmúlta	az	előző	évek	adatait.

A	tevékenységi	körök	szerint	a	legnagyobb	arány-
ban	(iroda,	konyha-	és	egyéb)	bútorok	kapcsán	ke-
rült	sor	szerződéskötésre,	ám	továbbra	is	jelentős	
arányt	 képvisel	 a	 ruházati	 termékekre,	 valamint	
a	mosatási	szolgáltatásra	vonatkozóan	megkötött	
szerződések	értéke.	

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

A	 bv.	 gazdasági	 társaságoknál	 több	 nagy	 értékű	
beruházás	 és	 fejlesztés	 is	 megvalósult.	 Az	 Ipoly	
Cipőgyár	Kft.	új	fröccsöntő	gépet,	illetve	övgyártó	
gépsort	vásárolt,	 a	Duna	Papír	Kft.	 területén	pe-
dig	a	gépi	berendezések	centralizáltan	egy	helyre	
történő	telepítésével	kialakításra	került	a	drótfonó	
tevékenység.	 Az	 Ideiglenes	 Biztonsági	 Határzár	
alapanyagkészletének	tárolására	raktározási	kapa-
citás	került	kialakításra.	

A természetbeni ellátás támogatása érdekében a 
Bv.	Holding	Kft.	hímző-	és	gravírozógépet	szerzett	
be,	 továbbá	a	manőverút-karbantartás	biztosítása	
érdekében	több,	nagy	értékű	munkagép	beszerzé-
séről	gondoskodott.
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49,4 48, 2,8 73  27

Ipari társaságok              Mezőgazdasági társaságok

A	Bv.	Holding	vállalatcsoport	a	2018.	évben	is	ki-
emelt	figyelmet	fordított	a	törvényben	meghatá-
rozott	közfeladatának	–	a	fogvatartottak	kötelező	
foglalkoztatásának	 –	 hatékony	 megvalósítására,	
valamint	sikeres	és	eredményes	vállalkozási	tevé-
kenység	folytatására,	mely	az	állami	vagyon	gya-
rapodását szolgálja.  

A	főbb	gazdálkodási	(2018.	évi	várható)	adatokat	a	
vállalatcsoport	szintjén	vizsgálva	megállapítható,	
hogy	 az	 értékesítés	 nettó	 árbevétele,	 az	 üzemi	
eredmény	 és	 az	 adózott	 eredmény	 is	 a	 2018-as	
évre	tervezett	érték	felett	alakult.

Központi ellátás      

Szabad piac        

Export

A TÁRSASÁGOK ÁRBEVÉTELÉNEK MEGOSZLÁSA ÁGAZATONKÉNT (%)
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