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Bv. l{olding v4llalatcsoporf

eg1'rs6ges

iiz!eti koncepci6jfr6l

A 2015. febL-urir 26-/an kelt uralrni szerzo<Jes 3.-5. pontjdban raeghataroz.ott, egys€ges iizleti
koncepci6 rdszle?es taLtalrlirnak uregillapitasirra vonatkozo jogkororrben eljtrva, a 3.4.
pontban meghat6rozott eg1,r-ittrnrikodes modianaii" rcszletes szab|lyozasira a Br'. Holcling
Kelrldtoit Felclcissdgri Tiilsastig (sz6khely: 1054 Br-rdapcst, Steindl Imr e u. 10,
cegegyzeksz, : Cg. 01 -09-20Q937) - mint Uraikocl6 Tug - k6pviselet€ben kiaclotn az alihbi

egysiges iizicti koncepci6t:
A

Brr. Holding

eelja, hogy az egyseges i.iztreti koncepci6 kialakitdsa
",6ilalatcsoport
tagvrilialatok
hatdkonyan valositsdk me.g a torven5,'ben rneghatirozott
kozfelaciafurkat. a fogvatartottak kotelezcj foglalkoztatirsiit. egyilttrniikod6s sordrn a
meghatfroz6 alaprirtdkek a torvdnyessdg. a :;zakszenisdg ds 'dz eredmdnyess6g. A
legfontosabb r6szc6lok a kozos fellepes lcapcsdn, liogy az egyseges felldpds az egyes
tagviillalarcrk munk6.jdt segitse, az el6lilitott termckek es szolgfltatisok jo mincisegriek
segits6g6r'el

a

legyenek, r,dilalatcsctpon szintjeu a koltsegek csokl<enjcnek 6s az erij{brrlisok dsszehangoltan
keriiljenek felhasznfl6sra, rnindczck 6ltai a l<lgvatartotti f'oglakozratds b6vriljon,
racionalizAltan keruljon ilcgszerue.zdsre ds tlirsadalrrrilag hasznos ieg,yen.

A Bv. Holding

elscj sz6rnr1 strat6giai celja,hoglt a tagvlillalatok a paltnerek sz.4rni{ra aleheto
legnagyobb nregelegedettseg mellctt biztosftsiik a lbgvatartottak kdtelezS {oglalkoztatlsa
keret6ben eloAllitott temrckcket 6s szolsiilratdsoltat.

A Bv. Hcllding cr3lia a fbgvatarlottak kotelezo foglalkoztatasa kiizfeladat rlin61 hat6kon-vabb
ellftfsa rnellett a vdllalatcsoporl szintri jovedelmezoseg el6rdse, a fenntarthat6 fejl6d6s es a
f'ejlesztds biztosftasa

val

ennyi tagvdllalat szdm6"ra.

val6sitja meg:

1.

Az ijsszehangolt szrimvitcli rcndszer keretriben:

h Bv. I-Iolding v6llalatcsoporl a megalapr:zott vezet6i dont6selihez szukseges
inform6ci6k re.ncielkezesle dllAsa 6rclekiben e-gys6ges szfmviteli, iigl.viteli rendszer
bevezetds6t r.,alositia meg osszehangolt rrdllalatirdnyitfisi rendszer r6szek6nt. Az
egysdges rigyviteli. szdmvitcli renelsze: az alfbbi nrodulokb(tl fbg felepiilni: MERLEG
lszdmviteli funkcio). L,IKVID (p6nzi.ii3yi nyilv:intarths). SZAM [vevoi
szerkeszthet6 tabldk), InfbCer-rterXl- (Excel elemzrj tdblak).

Az

egysegesit6s

rtszlt

l

kdpezi a knzos sz6m
szab aly t-,zas ki a i akit

politika cisszei.llitisa 6s az

e-eysdges

onkoits6g-sz itist

A

feladatok vegreha dsa, a modulok bevozet6se. fclhciben torttin6 egylittmiikcld6s
2015, ,ji,bcn fokoza san kcml bevezstdsre es valdsul meq, Az el6mi kivdnt cdi a
v6llalatcsclnort kons lidAlt 6r.'es besz6mol6janak megalapozzisa, a tagv6llalatok
adatainak folyanratos eg;,s6ges renclslkezdsre dlldsa az Llralkodo tag szitmdra, azok
eiemzisdvel a rnr-ikod racionalizeildsa vzil laltcsoo ort szinten,
mol6k. rizleti ten'ek, adatszc'lgiltatrisi rendszerek tb hjinak
Az,6ves 6s egyeb b
ianaliztlttsa a rnindenkor hatAlyos jogszabdlyok figyelernbe
ds adattartahnAnak
egtort6nik a 'l.eliilvizsgdlat es 2416-t61 keriil az uj rendszer
v6tel6vel. 201 S-ben
bevezetesre. Az eld ri kivirnt oil a beszdmoiisi, tcrvczdsi es adatszolg6ltatdsi
rendszerek egyszeriisi ese, a tagvdllalatokra h4nrl6 adrnirrisztrativ terhck, az err.e szi.:tl
munkaicid csOkkente

2.

Az iisszehangolt pdn tig,vi rendszer keref 6ben :
I{.olding a sta il finanszirozfs, a p1*zptacon eldrhetrj elonyok kihasznalisa
erdekdbcn reszben va y eg6szben egysrigesiti a tagvS"llalatok p6nzpiaci reszvttel6t. A
terhdre kozijs likrridit6si menedzscl6si rendszer fils miikodni
kozosen kepzett fbnd
meghatdrozott elsz6r ldsi rendszer alapjAn. A pdnziigyr sz,olgiitatfsok igenybevdtele
kapcs6n a paflnerekke az e gy ii ttnr Lik 6 d €s k i sz el e s i te s er tew ezzik,

A Bv.

helyzetdnek elernzdse es a purzpiaci lehetcis6gek felderitdse a
A tagvfllalatok jelenl
2AI5.6vben valbsul eg, a nrcrdcrsitdsok a 2016.6r.461 kertilhetnek bevezetlsre. Az
el€rni kivdnt cdl. ho
a tagvdllalatok sz ara a penzugyi torrdsok biztosftottak, a
ptn'zeszkozeik szriks
esetdrr e ni.s kcizt raobiiizdlhat6ak legyenek, a p€nzigyi

m[iveletek koltscgei

3. Az iisszehangolt

c:

kon

A Bv. Holding vdl
infonrr6ciok rendelk
eilencjrizhetosege drd
osszehangolt r,6llalati
egysegesek lesznek
osszesl tesre. egyseges

llireg-rendszer miihiidtetdse keretdl:en

:

atcsoporl a megalapclzott ttezetdr clontesckhez szi.ikseges
dllisa, a tagvSllalatok nrLrnkdj6,riak figyeleminel kisdrdse 6s
eben egysdges kontrolling rendszer bcvezetdsdt valosida meg
r:yit6si rendszer r6szek6rrt. A letreliozott aclattdblak fb ailag
konszoliddrci6s 6llom6nyban antornatikr-rszur kenilnek rnajd
pet alkotva a vdlialatcsoporl rnilkodeserol.

pro

A

kontrolling-rendsz
trrikod6senck aiapjat az tigyviteli
InfoCenterXtr- es
KONTROLI-ING m Lrljal jelentik majd, rnelyek 20I5-Lren kerulnek bevezet6sre.
el i kivdnt cel, ho y a modulokb(;t kinyerlieto aclatok alapjrlr. a tagvdllaiatok
gazdrilkt-rdrisi adaiait a Uralkod6 Tag iolyarnatosan figyelernmel kiserni. ellcnorizni
tudja, ezek alapj6n pe g sztks69 esetin megalapozottan tudjon eljdrni az ird.nvukban.

4.

Az iisszeharrgolt kd:

beszerzdsi renclszer nrfi l<ddtet6se keret6ben:

A Bv. Hotding v6llalaficsoporl celjzr a beszerz6sek osszehangolfsa, az egyseges piaci
i"elldp6sb61 adorl6 {}ciny6k kiakniiz6sa, valamin"t a fblyamatos fogvatartotti
fnglalkoztatds biztr..sitfsa. L:.zz,eI 6rhetd el. hogy a tcnlel6shez szliksdges anyagok
re61is 6rou, a rnegf-elekj iclcjben ds elegendii mennyisdgben rcndelkcz6sr"e 6lljanak. A

2

csoportszintti miikories Iehetovd teszi az anyagbeszerz6si tevdkenysigek
osszeliangol6srit, igy a beszerzrlsi es keszletezisi ktiltsdgek rninimaiizdi6siit, illetve
hozz

6j

6rul a t ern'i el ds fo l1'a*rato ssagdnak f'enntart 6 sahoz.

A tagvallalatoknfl dolgciz6 beszerzd mi;nkatdrsak k(jzremiikoddserrel kialakitasra keiul
a helyi saj{tossdgokat joi ismero, az infonnaci(>liat rendsz.crbe helyezni kepes
munkatdrsak csoporda. Ez. a csopoft hatdkcrnya;r 6s a piaci hely'zetre qyorsan reag6lva
fbgla alakitani a rnjndcnkori kozos beszerzesi strategiirt.

A tagvdllalatoknil f'eliilvizsgdlatra kerulnek a jelenlegi szallit6k term6kkorei,
kapacitdsai, rirszindei ds sz*llftdsi k6pessegei annak rncg6llapftAsa irdekeben,hogy az
mennyire teszi lehetcivd a piaci vcrseny elv6nyesitds6t. A kozpclrtilag hatdkonyabban
6s olcs6bban beszerezhetci anyagok 6s lelke-*z tennekek v6llalatcsoport szintri
besz

dsbe kert-rlnek.

A Bv, l{olding vallalatcsoport c6lja, hogy a nagy teteiben ttirtencj anyagbeszerz0s
kapcsirn a kozvetlen gydrt6i szerzoddsek megkotdse val6suljon meg. tekintettel a
beszerztisi koltsdgck csokkentdsdre 6s a biztonsdgosahb. hosszri tivir beszerzdsi
fbrrdsok biztositdszra.

A flottakinl- torleno I'ell6pesbol

ad6do el6nyflft kiaknirzrisa drdekeben a Bv. Hoiding
vdllalatcsoport szintjdn nregvalositasr-a kerul a t6mogat6 teriilctck iisszehangol,6sa", a
kieg6szitd szolg6ltat6sok kozos igenybe r,6tcie.

nir
fo

lereza egy"iittmr.ikod6s kisz6lesitise es rij kialakitiisa a kolcsonos eTonyszerzls 6s
rrdsok rend szeren b ehil tartiis a irdek 6b en.

a

A

kozos beszerzesi rcndszerre rronatkclz6 vdllaltcsoport szintri sz.abtiyozits kiacliisa
2015. augusztlrs 3 1-dig telj esul,

5.

r\z ijsszehangolt inforneafikai a'endszer kialakit6sa keret6bcn

:

A Bv. Ilolding rzlilalatcsopo:t

gazdas{gi t leten egysdgcs ug1.'viteli rendszert
erre dpLilci inlbnldcios adatbank" vczetoi infirnnirci6s modul €s a
v6llalatcsoportndl dcrl-qoz6 munkavrlllakik bcrszlrnr fe_jt<is6nek kcizpontositott
vegreirajtdsara szoig6lo kozos betprograrn eg6szit ki. .,\ tagvallalatoknAl vagy azok cgy
reszenel kozos termeldst irrinyit6. nyilvfntart6. mencclzselci ir.ifo atikai hdtt6r keriil
kielakitdsra.
lrasznil- inelyet

L\z

A Bv. Holiling vdllalatcsoport celul tttzi ki" hogy rnild hardve:-, mind szoftver, mind
inlonnatikai szolgdltatis vonatkozisaban I'eltdrja a kozos fellepdsb6i, beszerzesbijl
aclocio eicinyoket. megvalosuljeru i'Lz cgyfbrrna
progr haszniilat cs rniikodtctis.

A feladatok
3

v6greha-ita.siinak ten,ezdse

is

jnfom:atikai eszkcizpark, az

egys6ges

rds^zbeni uregvalositdsa m69 2015. clecember

1-eig rnegtortenik.

A

Belrigyrniniszt6rium a rrlitz,at"i el16to ter,<iken,vseg eliritiLsa erdekdben ond.l16, frj
infiinnatikai rendszer kialakjtd"sdrol gondoskoclik. arnely a rendvedelmi szeLvek
egyeuruhrizati igenyeinek kezeleset 6s azok teijesftestit hivatctt kiszolglilni 6s a Bv.

I

l{olding is bcr,oriirsla kerlil a fclaclataj i:llatzisdhoz szi-rks6ges rn6rtekben. A
helLigyrniniszteri utasitas alagin 201 5, arlgusztlls 3 1-elig kerLLl v69r eliajthsra.

(;.

f'elaciat

Az iisszehangolf *rumiur er6lbrris mcnerlzsrnertt kialakitilsll kerctdbcn:

A tsv. l{olcling hr-Lrriinl:olitikai

st:'arigiAja vonatkoziisiiban cg}rsegcs vdllaiatcsoporli
elvek kcruinek meghataroz/r.srii kLrl6niis tckir:teltcl a vezet6i r,rt'inp6tliisi rendszer
ki al akitfsar:a, a dcl gozok tovabbkepzdsele.

A Lagvillalatok szeur{yzeti

stlLLktr-rrhjrit es ijsszefdtelei rxe*rr.hatArctzi.t 6llorririny't/:blitk
i<tizpontositori kezcldsrr is jcii'iririigyirsi rend)^7.cre kerul r"negvaiositisra, mely a
tbglalkoztatoit fbgveLtartottali l6tszdnrfnal< trag'vrnertdkil nr:vel<eei6se. a megvdltozcttt
kdrLihnenl'ekl:ez tdltiin6 alkalmazki:diis sziikscgessegc ntiittt rn<1g 201i. 6vbenti\fteno
nr c q i n d i tais t. tt c gl' a I o s i t ti s t r gir r -r,c L
r

7, Az iisszebangolt marketing tcvdkeny's€g liiaIakft'isa Fieret6ben:
A Bv. I'{olc-ling

a ragviillalatok arcr-rlaiiinal< l<ialakitirsrit a mdr Iitczci Allauri Partrter
brancl l'elhasznaliisaval, a7- cnlck l<ap,:san tnir rncgalkotott arculati elemek
tovabblejlcsztes6r'el vaiiisii.la n"rcg- A Ilr,. Ilolding gondoskodik a tagvdllalatok
tuegje-.lcncs6nck. arcuilati clcnrcin<:li lillyamnttrs 1r-'ilcszti-cerdl 6s cgysegesiteseldl.

A drvcrziilk6lt piaci cdlcsoporlok rniatt (rnczdgazdaseig, szo1g6ltaths. lidnnyriipar stb.)
a I3v. llolcting a mar-l<e[ing stratdgirit rigy llal<itia lii. lrogv cg1'r0szt er vfllalatcsctport
egysc-qes alcr"rla'ital is piaci ii;z,cncticl-ielenjcn nreg. rnhsrdszl az eg--ves termekcsoportok
iekinteteben is kialal<u[.jcrn ogy onhllir. a tcl.jcs villalatcsoport arculat6ra] hannonjzdl<i
irndzs. A korlrruriikaci6 terliletdn kidolgoz;isla kcriilnek ""tzt:k az. n"irn.,-vonalak (irott,is
elektronikus rekl6:1, clirckt rnrrketing. kirillitrisoli' cs berr.;utatok stb.), arnelyeli
lrattlkclnyak lesznek ai cel csopcl-tok eleresc szempon{|iib6l

A rnarketing te\iekenyscg keretdben a l3v. llolding els,.idleges feiadata, hogy eldsegitse
e tag\ 6llalatok altal cloillitotf tcnr6kek is s;zo?96ltatdsok pieckipessdgdt. drrdkesit6s6t,
isntertsegit, ennek kelet6ben iblvanrateir^an eiemzi a piacot, alakitja az drtekesiteni
liir,{nt term6kek kcirdt, is^nrcrtetesot. lirait c{s biztositja az iunor'6c:61.

A kiizijs mar:kcting tcv6kcnvsdgrc verratkozo vhllaltcsoporl szint[i sziiba[_t'ozas kiadiisa
2015. de cernber 3 -eig legallib'b a textiltelnikek vuntrtkclzfsfbarr tcljesiii.
tr

8.

hz

iisszchnngo!t
lieretdben:

v:rgyongazdirllioddsi, f'ejleszt6si

6s beruhiziisi

diint6sek

r\ Bv. Llo1c1ing folyarratosan kcrcsi a logvataltotii ftiglaikoztatiisi lelietdsdgeket
birmLinka konstrr"rkciirban. azok optirrrilis helyit a tagviillalatok kozott, iiletvc a sajft
ter;ntikek killso d>^ bels6 eilftdsl;an t<.irttind tr:r'irbbi ertdkcsitesi Ieiretijscecit.
A Bv. Ilolding

a

hatckony egyfittmiikodcs kialakitasa drdck6ben virllalatcsoport szintfi

miikijdcsi szahailyzatokat alkr;1 (folyamatosan),

a

nagvobb ver,6i el6gedettseg

irdckcbcn eeysegesiti a nrin6.scgbiztoslt6-ti rendszcrt (2t115. cvbcn), cgysegesen kczcli
ds racionalrz.alja a iagvfllaiatok mrikodesi profiljdt ilblyarnatosan). osszehangoija a
thr:r o ga to tertil ctek et 6s a l< ipzesi tcvikenys,igct ( flr1 y,a'inaio s an).

9.

Osszeh*ngolt jogi tevdkenys69, jogi tan6csacl6 szolg{*at mrikdtltett4se:

A Bv. Itolding

r.'allalatcsoport szinten iep fel annak erdekdben" hogy a fogvatartotti
foglalkoztatdst tirmogato jogszabrtll korrrvezet jolion ldtre 6s maladjon fenn, ezzel
egyidejiileg folyanratcsan biztositsa a j0gszab6lyi felteteleknek valo megfelelest, a
hat6lyos jogszab dl yok rsrnerctit.

A Bv. Hclding kereteben egysdges szerzadeskotdsi renctsz.er keriil kialakftisra m€g a
2015.6r'ben. valamint a tagvhllalatok i ytban 2Q15. rndjus l-je 6ta koz<ls jogi
tan6csari<i szol96lat rntlkoclik.

Budapest, 2$15. rnfjus ,,1*-,,

tsv. Holding Kft.
rnint Uralkottri Tag
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