
Nevelés fejlesztési koncepció — 
munkáltatás fejlesztési koncepció

A révélés fejlesztési koncepció és annak megvalósítási programja elkészült,oktatása 
rövidesen megkezdődik. Közel egy éve indult és nagyjából az előzetes programnak 
megfelelően halad a munkáltatás fejlesztési koncepció kidolgozása. Az a feladat, hosv 
a koncepcio kereteben az elkövetkezendő 15—20 évre meghatározzuk a munkáltatás jövő
beni alakitasanakirányát, megfogalmazzuk a munkáltatással szemben támasztott leqfonto- 
sabb követelményeket, iranyniutatást adjunk a gyakorlati munkához. Ezzel kapcsolatban 
eloijaroban két dolgot szeretnék aláhúzni:

~  A munkáltatás folyamatát és szervezetét a büntetésvégrehajtás szerves részeként 
kell működtetni. Következik ebből, hogy biztosítani kell a. két — a nevelés — és a 
munkaltatas fejlesztési — konce-pció egymásra épültségét, kapcsolódását, a munkáltatás 
lejlesztese iranyanak az elítéltek nevelésével összhangban történő meghatározását.

77 ,,, e:„ v(;St'zril “  munkáltatás jelenlegi rendszerének kritikai felülvizsgálatát. Az alap
vető celkituzesek megvalósítása érdekében a szükséges mértékben számolni kell a 
meglevő munkaltatasi lehetőségekkel; figyelembe kell venni szűkebb értelemben a 
buntetesvegrehajtasi, tagabb értelemben a népgazdasági környezetből adódó reali- t asoka t is. *

,c*kk keretében ezzel kapcsolatosan néhány fontosabb témát kívánok megem-

1.

A nevelési koncepció a munkáltatás fejlesztésével összefüggő feladatok között leszögezi : 
„A teljes korú foglalkoztatás és a hatékonyság biztosítása mellett el kell érni, hogy az elítéltek 
jogtalkoztatasaban a nevelési célok is teljesebben érvényesüljenek.”
, A fog -ta rto tta k  munkáltatásáról, az ezzel kapcsolatos problémákról a folyóirat 
i Jö.í . évi első szamaban külön cikk keretében már szóltunk. Nem ismételve az ott el
mondottakat, hangsúlyozni szeretném, hogy a teljes körű foglalkoztatás biztosítása a 
jelenlegi erősen változó büntetésvégrehajtási és népgazdasági — körülmények között 
nem kis gond, es nem kis erőfeszítést igényel.

A büntetésvégrehajtást a jogszabály kötelezi, hogy az elítélteket társadalmilag hasz
nos munkayal foglalkoztassa. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a teljes körű foglalkoztatás 

akar rovidebb, akár hosszabb távon történő — megvalósítása egy, a munkáltatás 
szervezetevei szemben támasztott minimális követelmény, amelynek teljesítése alap- 
veto kötelesség. Ezzel kapcsolatosan a teljes körű foglalkoztatás fenntartása, illetve 
meg va losi tasa szempontjából két fontos körülményt kell figyelembe venni. Az egyik 
az elítélték létszámának már hosszabb ideje tartó és a prognózis szerint —- különösen 
egyes csoportokat érintő (pl.: fiatalkorúak, fiatal felnőttek) — továbbiakban is érvé
nyesülő növekedése; a másik a büntetésvégrehajtás munkáltatási (termelési) kapaci- 
tasamak jelenlegi nagysága.
. korábban elert foglalkoztatási arány fenntartása érdekében már a jelenlegi elítélt 
létszám mellett is megnőtt a vállalati munkáltatáson belül a megrendelő (külső vállalat) 
telephelyen történő „intézeten kívüli”  foglalkoztatás jelentősége. Az ilyen munkahelyeken 
dolgozo elítélték létszáma 1983-ban is emelkedett.

Úgy gondolom, nem szükséges külön hangsúlyozni, hogy elítéltek intézeten kívüli 
oglalkoztatasát az átmeneti csoportba tartozók, valamint a szigorított őrizetesek ki
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vételével több ok — a külön őri-felügyelői létszám biztosítása, a meg nem engedhető 
kapcsolatok létesítésének és fenntartásának tág lehetősége, összességében a büntetés
végrehajtás hatásmechanizmusának a munkavégzés ideje alatti mérsékelt érvényesü
lése —- miatt nem tartjuk kívánatosnak. Perspektívában ennek mérséklése, az előzőkben 
jelzett elítelt-csoportokra történő korlátozása indokolt.

Szorosan kapcsolódik ehhez a témához a meglévő termelési kapacitás helyzete. Ismert, 
hogy a büntetésvégrehajtás munkáltatási bázisai már a jelenlegi létszám foglalkoztatá
sát sem teszik lehetővé. Középtávú programok, fejlesztési tervek alapján jelentőségének 
megfelelően eddig is foglalkoztunk a kapacitások bővítésével. Részben saját, részben 
külső források felhasználásával jelenleg is folyamatban van két olyan beruházás, 
amellyel az üzembehelyezés után kétszáz fogva tartott foglalkoztatása várható.

A népgazdaság egészét érintő tendenciák, szabályozások behatárolják egyrészt a koo
perációs kapcsolatok, másrészt a munkáltatási kapacitások bővítésének lehetőségét is. 
Ezzel a korlátozottabb lehetőséggel tartósan számolni kell.

Nem jelenti ez azt, hogy a jövőben, még akár időlegesen is, lemondunk a saját (bün
tetésvégrehajtási) munkáltatási lehetőségek bővítéséről, új munkahelyek létesítéséről. 
Ellenkezőleg, igen határozottan tovább kell folytatni ezt a munkát; a mérsékeltebb 
lehetőség viszont éppen azt teszi szükségessé, hogy körültekintő felmérés, előkészítés, 
sorolás után ott és úgy létesítsünk új munkahelyeket, ahol azok az alapvető büntetésvégre
hajtási célkitűzéseknek, a nevelési céloknak az érvényesülését a leghatékonyabban segítik. 
Ezt a munkáltatási koncepcióban is kellően hangsúlyozni kell.

Az intézeten kívüli foglalkoztatás kérdésében a büntetésvégrehajtás vezetése már 
korábban egyértelműen állást foglalt. Szükségesnek látszik azonban a munkáltatási 
koncepcióban is szólni arról, hogy az elítéltek foglalkoztatásában alapvető megoldásnak 
a belső munkáltatást tekintjük. Ennek legfőbb indoka, hogy a szabadságvesztés-büntetés 
végrehajtása egész mechanizmusának kedvező hatását az intézeteken belül történő 
foglalkoztatás adja. Világosan meg kell azonban mondani, hogy a büntetésvégre
hajtás munkáltatási rendszerében az intézeten kívüli munkáltatás döntően a jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése miatt van jelen, és azzal átmenetileg a továbbiakban is
—  időbeli korlátok nélkül — az elítéltlétszám és a munkáltatási kapacitások közötti 
összefüggésből fakadóan változó arányokban egyértelműen számolni kell. Véleményem 
szerint akkor járunk el helyesen, ha ezt a minden kétséget kizáróan kényszerhelyzetet 
a feladatok megjelölésénél és nem utolsósorban a feltételek megteremtésénél figyelembe 
vesszük.

2 .

A munkáltatás fejlesztésének a nevelési koncepcióban is megfogalmazott igen fontos 
feladata, hogv a munkavégzés segítse elő a szabadulás utáni beilleszkedést ; az elítéltek 
foglalkoztatási rendszere a lehetséges mértékben közelítsen a társadalomban általában 
szokásos körülményekhez.

A büntetésvégrehajtási munkáltatás „pedagógiai célzatú és egyben népgazdasági 
hasznú”  tevékenység. Ebből a kettős célkitűzésből a büntetésvégrehajtási (pedagógiai) 
célok az elsődlegesek ás meghatározók. A büntetésvégrehajtáson belül a munkáltatás 
jelenlegi rendszere sok sajátos és ellentmondásos elemet tartalmaz. Mindenképpen szükség- 
szerű, hogy a kidolgozás alatt lévő munkáltatás fejlesztési koncepció, illetve annak gya
korlati megvalósulása elősegítse a foglalkoztatási rendszernek a társadalomban szokásos 
körülményekhez való közelítését.

Mindjárt meg szeretném jegyezni, hogy enngk a széles kiterjedésű feladatnak jelentős 
korlátai vannak, a közelítés lehetőségei a büntetésvégrehajtás rendszeréből, a jogszabályi 
előírásokból fakadóan több esetben behatároltak.

Ismert, hogy az elítélteket a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának ideje alatt 
jogszabályi előírások, nevelési-, őrzésbiztonsági szempontok stb. szerint kell csoportosí
tani és a végrehajtó intézetekben elhelyezni.

Az elítélt szakmai képzettsége, vagy a fogva tartás alatt végzendő munka célszerűsége 
nem meghatározó a végrehajtó intézet kijelölésénél. A foglalkoztatás egyoldalú érdeke az 
lenne, ha az elítéltek intézetek közötti elosztása nem elsősorban az említett büntetés- 
végrehajtási szempontok, hanem aszerint történne, hogy kinek mi a szakmája, melyek 
azok a munkák, munkafolyamatok, amiket végezni tud, vagy esetleg el szeretne sajátí
tani.
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Hangsúlyozni kell azonban, hogy kizárólagosan ilyen elosztásra, csoportosításra 
nincs lehetőség. Ebből azonban az is következik, hogy az elítélteknek a büntetésvégre
hajtáson belül történő csoportosítása (kategorizálása) és a foglalkoztatási igény (lehető
ség) között több, figyelmet érd- mlő ellentmondás jelentkezik, amelyekkel a büntetés
végrehajtási munkáltatás szervezésénél továbbra is számolni kell.

A munkáltatás fejlesztési koncepció irányait mindenképpen ennek figyelembe
vételével kell meghatározni. Az ellentmondások csökkentésében kétségkívül sokat se
gítene egy központi kivizsgáló (diagnosztizáló) intézet létesítése. A koncepcionális feladatok 
között azonban foglalkozni kell a központi munkaerő-gazdálkodás továbbfejlesztésével, 
valamint a foglalkoztatás szerkezetének a jelenleginél szélesebb körű munka választási 
és kijelölési lehetőségit biztosító bővítésével is.

Véleményem szerint a kategorizálásból adódó ellentmondások teljesen nem szüntet
hetők meg, a jelzett koncepcionális irányok is csak tompíthatják azokat.

Úgy gondolom, itt célszerű néhány gondolatot felvetni a „büntetésvégrehajtási jog- 
viszony” -t érintő igen fontos kérdésről is. A jogszabály előírja, hogy az elítéltnek joga és 
egyben kötelessége a munka végzése. A teljesség kedvéért mindjárt hozzá kell teniji, 
hogy a munkavégzési jog csak korlátozottan érvényesül, mert a munkavégzés nem 
munkaviszonyon alapszik, az elítélt nem választhatja meg a büntetésvégrehajtási 
intézetet, és ezen keresztül a munkahelyet (vállalatot) sem, a kijelölt munkát köteles el
végezni, a munkahelyre vonatkozó kérését a büntetésvégrehajtási intézet lehetőségeitől 
függően kell figyelembe venni.

A munka kijelölésénél és végzésénél a kényszerelemek vannak túlsúlyban. Ez olyan 
alapvető ellentmondásokat eredményez, hogy például általában nem azonosul meg
felelően a munkával, önálló kezdeményezései nincsenek, vagy erősen lehatárolódnak stb.

Világosan-kell látni: azt az alapvető ellentmondást, hogy az elítélt munkahelyét 
minden esetben megválaszthassa, még hosszú távon, koncepcionálisan sem lehet fel
oldani.

A munkáltatási koncepciónak kell megjelölni azokat a tennivalókat, amelyek ennek 
az ellentmondásnak részleges feloldását eredményezhetik. Például az érdekeltségi és ösz
tönzési rendszer továbbfejlesztése, a munkahelyi demokrácia egyes fórumainak jobb ki
használása, a jobb és több munkához kapcsolódó jogosultságok, a társadalombiztosítási jogok 
bővítése stb.

A büntetésvégrehajtási munkáltatás két alapvető, költségvetési és vállalati foglal
koztatási formában valósul meg.

A költségvetési munkáltatás a büntetésvégrehajtás belső szükségleteihez kapcsolódik, a te- 
vékenység^kisebb részénél a nevelési célkitűzések csak részben érvényesülnek, a betaní
tott szintű csoportmunka kialakítását a vállalatinál alacsonyabb szinten biztosítja, 
értékviszonyai az elszámolás rendjéből adódóan torzultak, a termelőeszközök korszerűt
lenek, kihasználásuk^ nem megfelelő, a termelő jellegű tevékenység során előállított 
termékek műszaki színvonala alacsony, a termelékenység kicsi.

A költségvetési munkáltatás szervezeti keretei, gazdálkodási módszerei nem tartottak 
lépést az általános gazdálkodási fejlődéssel, azok egyes elemei a felszabadulás előtti, 
illetve a századforduló „rabmunka”  rendszerére utalnak. A vállalati munkáltatási 
formától való nagymértékű elmaradása semmiképpen sem segíti az ezen a területen 
dolgozó elítélteknél szabadulásuk után a társadalomba történő beilleszkedést. Ezért elenged
hetetlenül szükséges, hogy ez a foglalkoztatási forma átértékelésre, fejlesztésre kerüljön. 
Ennek szükségességét csak aláhúzza az a tény, hogy a foglalkoztatott létszám kereken 
egynegyede a költségvetési munkáltatás keretében dolgozik.

Ezep a téren egyértelműen kedvező változást jelentene és a költségvetési munkáltatás 
fejlődését eredményezné, ha koncepcionálisan megvalósulna a vállalati és költségvetési 
munkáltatás egységes szervezeti rendszerben történő irányítása, az intézetek ellátásába, 
az egyes szolgáltatás jellegű intézetfenntartási munkákba, az új termékek előállításába 
a büntetésvégrehajtási vállalatok bekapcsolódnának.

Az előzőekben említett néhány, foglalkoztatási rendszerünket érintő fejlesztés, az 
ellentmondásokat mérséklő koncepcionális intézkedés a társadalomban szokásos kö
rülményekhez való közelítést, végső soron a szabadulás utáni beilleszkedés elősegítését 
eredményezhetné.
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3.

A munkáltatás fejlesztése során törekedni kell a foglalkoztatás szerkezetének bővítésére. 
A teljes körű foglalkoztatási kötelezettség alapvetően meghatározza a termelési szerkezet 
bővítésének, a munkáltatás fejlesztésének irányát. Az elítéltlétszám alakulása — várható 
további növekedése — indokolttá teszi a saját vállalati termelés bővítését azokban az ága
zatokban, amelyek szerkezeti szempontból megfelelnek a büntetésvégrehajtási cél
kitűzéseknek.

A teljes körű foglalkoztatás miatt szükséges a munkahetek számának növelése. 
Az ipari vállalatok termelésének bővítési lehetősége az intézet befogadóképességének 
és a gyártott termékek piacképességének a függvénye. Ezén belül a csökkent munka
képességűek foglalkoztatására alkalmas olyan profilokat kell kialakítani, amelyek biz
tosítják az egyszerű, részműveletekre bontható, rövid betanulási időt igénylő, kevésbé 
monoton, sikerélményt nyújtó és fizikailag nem megterhelő munkavégzést.

A gyógyító-nevelő csoportba sorolt személyiségzavarban szenvedők foglalkoztatására 
terápiás munkái, elkülönített munkahelyet és szakirányúan képzett munkairányítókat 
kell biztosítani.

A termelési szerkezet bővítése, átalakítása kapcsán a jelenleg férfiakkal végzett 
konfekció- és szövőipari kapacitást koncepcionálisan csak olyan mértékben célszerű fenn
tartani, illetve fejleszteni, ahogy azt a nők, valamint a rövid ítéleti idővel rendelkező férfi 
elítéltek foglalkoztatási igénye szükségessé teszi.

Az elmondottak előrebocsátása mellett utalni kell azonban arra, hogy a minden
képpen szükségesnek ítélt termelési szerkezet bővítésének és a profilváltásnak a fel
tételei több oldalról erősen korlátozottak. Az egyik, hogy a pénzügyi lehetőségek jelenleg 
is jóval szerényebbek, mint az igények; ugyanakkor a jövőben a fejlesztési források 
további mérséklődésével kell számolni. A másik, hogy van egy kialakult termelési-, 
műszaki bázis, amelyet nem lehet rövid idő alatt helyettesíteni, illetve megváltoztatni. 
Nem utolsósorban jelentősen korlátozza, meghatározza a profilváltás lehetőségét az el
ítélt munkaerő összetétele, színvonala is.

A fejlesztési elképzelések megvalósításában a munkáltatási koncepcióban is kiemelt 
helyet kell kapnia a büntetésvégrehajtás hatásmechanizmusának érvényesülését elő
segítő, külső vállalatokkal történő kooperációk bővítésének, létesítésének. Ezt többek 
között indokolja az eddigi kedvező tapasztalatok (Baracska, Pálhalma, Tököl) mellett 
az is, hogy néhány intézetünkben enélkül a teljes körű foglalkoztatást megoldani nem 
tudják. A kooperációk jelentős eredményének kell tekinteni azt is, hogy a külső vállalat 
eszközeit is felhasználhatjuk saját (büntetésvégrehajtási és vállalati) fejlesztéseinkhez.

A koncepcióban a termelési szerkezet fejlesztésével párhuzamosan ki kell jelölni 
a technikai fejlesztés fő irányait is. Ezzel kapcsolatban különös hangsúllyal kell meg
említeni, hogy a technikai fejlesztést mindenkor alá kell rendelni a teljes körű foglal
koztatásnak. Alkalmazkodnia kell a munkaerő összetételéhez, szellemi és fizikai szín
vonalához. A technikai fejlesztésekkel az egeszséges és biztonságos munkavégzés fel
tételeit is javítani kell, és ugyanakkor csökkenteni az egészségkárosító technológiák 
arányát. Olyan technikai bázist kell kialakítani, amely elősegíti az elítéltek társadalmi 
beilleszkedését, reszocializációját, ugyanakkor lehetővé teszi megfelelő színvonalú, piac
képes termékek gyártását.

4.
Erősíteni kell az elítéltek érdekeltségét a munkavégzésben, növelni kell a teljesítményhez 

kapcsolódó juttatások arányát. A munkáltatásba bevont elítélteket az ösztönzéssel is 
a társadalomba való beilleszkedésre, az ott szokásos követelményekre, magatartási 
formára, viselkedésre kell felkészíteni. Emellett azonban meg kell határozni a munkál
tatáshoz mint tevékenységhez kapcsolódó konkrét célokat, amelyek a gazdasági felada
tok végrehajtására, az egyéni teljesítmények, a kollektív munkaeredmények növelésére 
irányulnak. Az ösztönzést fel kell használni a büntetésvégrehajtási munkáltatásban 
meglévő egyes ellentmondások, például a munkakényszer és az egyéni érdek között jelent
kező feszültség csökkentésére is.

Az elítéltek anyagi érdekeltségén belül a személyi jövedelem az alapbérből, munka- 
díjból (stabil rész), valamint a prémiumból, a béralap és az ,,R”  alap terhére fizethető 
jutalomból (mozgó rész) tevődik össze. Bérgazdálkodásunkban a munkadíjak kettős
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funkciója közül döntően csak az elosztás érvényesül ; a másik, az ösztönzés, háttérbe 
szorul, annak ellenére, hogy a bérpolitikai intézkedések a teljesítmény-orientált bérezési 
formák szélesítésére, a jövedelmek munka szerinti differenciálásának erősítésére irányul
tak. Az ösztönzés kellő mértékű érvényesülését nagyban gátolja, hogy a munkáltatói 
szervezetek (vállalatok) az indokoltnál szélesebb körben alkalmaznak időbéres bérezést.

A személyi jövedelmeken belül a munkadíj a legjelentősebb. Az elíteltek esetében 
a mozgó jövedelemrész (prémium, jutalom) olyan kis hányadot képvisel, hogy az meg
felelő érdekeltséget nem biztosít.

Az előzőek egyertelműen alátámasztják az elítéltek érdekeltsége, anyagi ösztönzése 
továbbfejlesztésének szüksegességét. Az ösztönzési rendszernek elő kell segíteni a fe
gyelmezett magatartásra neveles, a társadalmilag hasznos munkavégzés együttes meg
valósulását. Az ehhez kapcsolódó, a helyi követelményekhez igazodó konkrét ösztönzés 
kidolgozása az egyes munkáltatói szervezetek feladata. Az elítéltek érdekeltségének erő
sítéséhez a jogszabályokban megállapított valamennyi eszközt differenciáltan kell fel
használni.

Az elitéltek anyagi érdekeltségét koncepcionálisan is a bérek ösztönző elosztása, à teljesít
mény szerinti díjazás erősítése útján kell biztosítani. Fontos alapelvnek kell tekinteni, 
hogy ez önmagában ne adjon magasabb jövedelemre biztosítékot, hanem annak csak 
a lehetőségét teremtse meg. Az elítélt jövedelme akkor növekedjen, ha a korábbinál 
jobb minőségű, eredményesebb munkát végez.

A koncepciónak kell megfogalmazni az elítéltek érdekeltsége erősítésének irányait, 
gyakorlati tennivalóit, amelynek alapján a munkáltató szervezeteknek kell a bér
tarifákat, premizálási és jutalmazási módszereket a helyi sajátosságokra épülve úgy ki
alakítani, hogy az említett alapelv — a büntetésvégrehajtási célkitűzések megvalósítása 
érdekében — folyamatosan érvényesüljön.

5.
A munkáltatással kapcsolatos feladat az is, hogy fejleszteni kell az elítéltek szakirányú 
képzését. Az elítéltek szakmai képzése ma a büntetésvégrehajtási tevékenységnek egyik 
igen fontos feladata. Jelentőségét egyfelől alátámasztják azok a megállapítások, amelyek 
szerint a bűnözésben, a bűnöző életmód kialakulásában nagy szerepe van az alacsony 
műveltségi színvonalnak, a kulturálatlanságnak és a szakképzettség hiányának. Más
felől a termelési feladatok teljesítése, a meglévő technikai bázis működtetése, és nem 
utolsósorban a termelés hatékonyságának növelése igényli a több szakképzett munkaerőt, 
a munkaerő nagymértékű fluktuációja pedig szükségessé teszi a folyamatos szakképzést.

Mindezek mellett azonban egyértelműen meg kell fogalmazni, hogy a szabadság
vesztés-büntetés ideje alatti szakképzés elsősorban jogszabályból fakadó kötelesség, 
mert az 1979. évi 11. számú tvr. úgy rendelkezik, hogy az elítéltet betanított munkás-, 
illetve szakmunkásképzésben kell részesíteni.

Hangsúlyozni szeretném, hogy az előzőkben már említett több tényezővel együttesen 
a szakképzésnek is azt elő kell segítenie, hogy az elítélt a megszerzett szakmai ismeret 
birtokában szabadulás után könnyebben el tudjon helyezkedni, megfelelő keresethez 
jusson, a társadalomba való beilleszkedésének lehetősége növekedjen. Természetesen 
nem elhanyagolható cél a termelőmunkában való eredményesebb részvétel, illetve 
a népgazdasági munkaerőgondok bizonyos mértékű enyhítése sem.

Az elítéltek szakmai képzése sajátos büntetésvégrehajtási keretek (viszonyok) között 
folyik; előkészítését, megszervezését, lebonyolítását több, jogszabályi, biztonsági, ok
tatási, személyi, anyagi és tárgyi feltétel befolyásolja. Már több alkalommal megfogal
mazásra került, hogy a szakmai képzés jelenlegi feltételrendszere a büntetésvégrehajtás 
keretein belül elsősorban a betanított munkásképzést teszi lehetővé. Ennek keretében 
az egy> vagy több munkafázissal történő betanítás, a munkavégzés begyakoroltatása 
kiemelt jelentőségű.

Az elítéltek várható összetételére figyelemmel a szakmai képzésnek a jövőben is ki
emelt jelentősége lesz a büntetésvégre hajtási munkában, ennek megfelelően tovább
fejlesztése fontos feladat. A szakmai képzés fejlesztési irányainak kijelölésénél abból kell 
kiindulni, hogy a prognózis szerint az elítéltek összes létszámán belül a fiatalkorúak 
és a fiatal felnőttkorúak aránya tovább nő; az elítéltek műveltségi szintje, iskolázottsága 
csökken, többségüknél a szakképzettség teljes hiányával kell számolni. A szakképzési
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szintek és kategóriák megjelölése több tényező függvénye, az említettek azonban alap
vetően meghatározzák.

Az elítéltek szakképzésének hatékonyságát a kiválasztás rendszerének és gyakorla
tának fejlesztésével is javítani lehet, illetve kell. Itt a lehetőségeket alaposan mérlegelve 
olyan fejlesztési irány megjelölése látszik célszerűnek, amely már a jelenlegi szervezeti 
keretek között is biztosít bizonyos mértékű előrehaladást, kedvező változást (például: 
munkapszichológiai vizsgálatok szélesebb körű alkalmazása). Természetesen foglal
kozni kell a távlati fejlesztési elképzelésekkel is.

Ügy gondolom, az elítéltek szakképzéseben — a szervezésben és végrehajtásban 
egyaránt — a jövőben is nagy, az eddigieknél kiemelkedőbb szerepet kell hogy kapjanak 
a büntetésvégrehajtási vállalatok. Részben szervezeti kérdéseket, részben a tárgyi fel
tételek biztosítását illetően sok tartalék tárható fel a vállalatok közreműködésével.

Meg kellene vizsgálni a magasabb szintű szakképzéseknél a párhuzamosság bizonyos 
mértékű megszüntetésének, területi oktatási centrumok kialakításának lehetőségét. Azt hi
szem, ezek kimunkálása, a fejlesztési irány megjelölése a munkáltatási koncepció fela
data lesz.

Egy cikk keretében nincs arra lehetőség, hogy a nevelési fejlesztési koncepcióból 
fakadó, a munkáltatást érintő valamennyi feladatról szóljunk. Az előzőkben a nevelés 
fejlesztési koncepcióban is kiemelt, fontosabb kérdések kapcsán beszéltünk a jelenlegi 
helyzetről, bizonyos értelemben a gondokról és az előrehaladás szükségességéről. A ki
dolgozás alatt lévő munkáltatási koncepció feladata, hogy a lehetőségeket felmérje, 
a fejlesztés célszerű irányait kijelölje.

Palotás Miklós
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