
Gazdaságosság és hatékonyság 
a fogvatartottak foglalkoztatásában

Az ígazsagugymimszter 101/81. IM sz. utasítás 268. §-a szerint- A  mun
káltatás, mint nevelesi eszkoz, elősegíti az elítélt személyiségformálását”  Célia és 
feladata rendszeres munkavégzéssel az elítélt szellemi és fizikai erejének fenn-
v a t ó T e i l S k S I Í  °  ^  k feÍles2tó80' a U rada lom ba

, f°g y atartottak joga és kötelezettsége a munkavégzés. A büntetésük ideie 
alatt foglalkoztatott elítéltek munkáltatása és ösztönzése kétirányú. A  cél:

megkönnyítése,1 a mUnkáS éIetmÓdra nevelés’ a szabadulás utáni beilleszkedés

—  másrészt a munkavégzéshez kapcsolódó gazdasági eredmények növelése. 
n , .. f ,ettoS celkltuzesből a nevelési célok az elsődlegesek és alapvetőek. Sainos

buntetes vegrehajtasi feladatok (őrzés, nevelés, teljeskörű foglalkoztatottság) 
nem mindig egyeztethetők össze a gazdaságosság, hatékonyság követelményeivel 
A eket VGg S Sajatos tevékenysége esetenként ellentmondásokhoz vezet,

—  a büntetésvégrehajtási célok, feladatok,
—  a termelési, szervezési, gazdálkodási tevékenység,
-  a népgazdasági ár-, bér- és pénzügyi szabályozás, valamint

—  a fogvatartottak egyéni érdekei —  alakították ki. Ellentmondást szült 
a munkakenyszer es a munkavégzés ; a teljeskörű foglalkoztatás és a hatékonyság • 
a rendelkezesre allo munkaerő-összetétel és a foglalkoztatási lehetőségek ■ à 
magas fluktuáció es a termelekenység minőségigénye; a nyereségérdekeltség és
i S S Í S E . Í . a S r  méreék,éSe’ a büntetésvégrehajtás

A termelés szerkezete

1982-ben a büntetésvégrehajtási intézetekben a fogvatartottak á tW  
letszamanak 75 százaléka dolgozott, ennek 70 százaléka vállalati, 30 százaléka 
pedig koltsegvetesi gazdálkodás keretében.
» á u /" g y á r t o t t a k o n  kívül 1982-ben 2274 szabad munkavállaló egészítette ki
tolása után Íq sT  letSZamat- 4  " ag^fai célgazdaság Állampusztához történt csa- lasa után, 1981. január 1-tol 12 buntetésvégrehajtási vállalat dolgozik az or- 
szagban, 12 országos jellegű büntetésvégrehajtási intézet munkaerejére épülve 
azok nagyüzemi foglalkoztatasanak biztosítására. A  vállalati törzstelepeken kívül 

z e ozetesen letartóztatottak foglalkoztatására valamennyi megyei jellegű bün
tetés vegrehajtasi intézetben beindult, "un
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illetve beindul (Veszprémben az utolsó negyedévtől kezdődően) a vállalati rend
szerű foglalkoztatás.

A  12 büntetésvégrehajtási vállalatból 9 ipari, 3 pedig mezőgazdasági nagy
üzem. Iparvállalataink nagyrésze könnyűipari vállalat. A  12 vállalat 1982-ben 
több mint 3 milliárd forint termelési értéket állított elő, miközben 317 millió 
forintos nyereséget realizált.

A naturáliák (termékek) vonatkozásában az iparvállalatok 41 millió darab 
gom bot, 2,2 millió darab mérőeszközt, 592 ezer darab lábbelit, 607 tonna kötelet, 
450 millió forint értékű bútoripari terméket (szekrénysorokat, ülőgarnitúrákat, 
közületi bútorokat, bébibútort és egyéb funkcionális kisbútort), több mint 
29 millió m 2 szövetet, 6,3 millió darab konfekció-ágyneműt, 1,2 millió darab 
munkaruhát és több mint 14 000 m3 beton/vasbeton útépítési elemet állítottak 
elő.

Célgazdaságaink 1418 vagon búzát, 1291 vagon kukoricát, 4465 vagon cukor
répát, 253 vagon gyüm ölcsöt és több mint 23 000 hektoliter bort értékesítettek. 
Az állattenyésztési ágazat pedig 5064 tonna súlyú vágóállatot (szarvasmarhát, 
sertést, juhot), 8 millió liter tejet és 41 tonna gyapjút értékesített.

A  fogvatartottak foglalkoztatásának gazdaságosságát, hatékonyságát a bün
tetésvégrehajtási vállalatok értékmutatói alapján —  három közelítésben

—  az 1978— 82-es évek hatékonysága látószögéből,
—  a bv. vállalatok alágazati szintű hatékonysága aspektusából, végezetül 

pedig,
—  a bv. vállalatok egymáshoz viszonyított gazdálkodási színvonala szem

pontjából elemzem.

A  gazdaságosság, hatékonyság alakulása 1978 — 1982 között

Népgazdasági problémák és vállalati gazdálkodás

A büntetésvégrehajtási vállalatok utolsó öt éve (1978— 82) a gazdálkodás 
értékmutatói alapján két szakaszra bontható. 1978— 79-ben a jövedelmezőségi, 
hatékonysági mutatók viszonylag magas színvonalat értek el, az 1980-tól 1982-ig 
terjedő évekre pedig a gazdálkodás színvonala erősen az 1978— 79-es évek nívója 
alá esett.

Az okok keresésekor nem tekinthetünk el a külső feltételek, az úgynevezett 
egyensúlyi problémák rövid értékelésétől. Az 1973— 74. évi nyersanyag-és energia
árrobbanás jelentősen leértékelte a magyar munkát, a külkereskedelem ismert 
szerkezete mellett ez cserearányromlásban jelentkezett. Az elszenvedett veszte
ségeket a kormány az életszínvonal-politikában nem vette tudomásul, minek 
következtében a belföldi felhasználás 1974 és 1978 között rendszeresen meghaladta 
a nemzeti jövedelmet. A belföldi felhasználás és a nemzeti jövedelem különbségét 
az ország külföldi tőkés hitelekből fedezte.

A  fogyasztásra fordított hitelek és 1975-től a megszigorodott hitelfolyósítási 
feltételek oda vezettek, hogy a hitelállomány évről évre nőtt. Az 1977 októberében 
a Központi Bizottság, 1978-ban már több fórum is állást foglalt a kérdésben, 
majd a törekvések középpontjába folyamatosan a külkereskedelmi egyensúly 
javítása és a passzívák (tartozások) csökkentése került. 1974-től 1978-ig az el
fogyasztott hitelek visszafizetésének forrása a vállalati adóbevételek fokozása, 
valamint a vállalati nyereség lett.
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A  központi intézkedések hutdsa a vallalati eredményekre

A népgazdasági éves tervek arra az alapgondolatra épültek, hogy a külső 
egyensúlyi helyzetet megalapozó külkereskedelmi aktívum rövid távon csak a 
belföldi kereslet mérséklésével,, a fokozott importkorlátozás életbeléptetésével 
a gazdasag erőteljes exportorientáltságának növelésével érhető el.

1975-től 1980-ig radikális központi intézkedések sora szigorította a vállalati 
fe ls o r o lv a  egysegeinek Ehetőségeit. A teljesség igénye nélkül a legfontosabbakat

a városi és községi hozzájárulás mértéke 6% -ról 15%-ra
—  a nyereségadó 36% -ról 4 5% -ra
—  a kötelező tartalékalap-képzés 10%-ról 20— 25% -ra nőtt,
—  a berfejlesztési és a részesedési alapképzés adója megduplázódott

a ' r~ ,a !®'ÍIesztésf;k korlátozására, a fenti intézkedéseken túlmenően, az építési 
a o kulcsát is megkétszerezték, bevezették a beruházási illetéket, majd 1981-től 
folyamatosan az így megmaradt fejlesztési alap 7— 9% -át, később pedig 19% -át 
vontak el a vállalatoktól, & * /0

—  l 980- január 1-től bevezették az új kompetitív (vetélkedő, egymás hatását 
korlátozó) termelői árrendszert, amelynek szintén nyereségcsökkentő hatása volt 
a vallalati gazdalkodásra,

a társadalombiztosítási járulék mértékét
1981-ben 24% -ról 27%-ra,
1982-ben 27% -ról 30%-ra,
1984-ben 30% -ról 40% -ra fogják emelni,

-  a hitelfolyósítások feltételeit megszigorították, nőttek a kamatok,
1980. év előtt képzett tartalékalapokat elvonták a vállalatoktól 

a buntetesvegrehajtas vonatkozásában ez 130 millió forintot jelentett.
i í i , *°ldi íelhasználás vállalati forrásait megcsapoló, szabályozó m ódosítá

sokkal parhuzamosan soványabbak lettek az intézmények, költségvetési szervek 
keretszamai A  fogyasztói árintézkedések pedig a lakossági vásárlóerő vissza
fogását vettek célba. A  szabályozás célja az volt, hogy a lehetőségek szerint 
segítse elő az érdemi megoldást, a termelési szerkezet átalakítását.

A gondokat jól érzékelteti a probléma számszerűsítése. A  nemzeti jövedelem 
egeszsegesnek tartott felhasználása: 25%  felhalmozás, 75%  fogyasztás. Jelenleg 
a felhalmozás csupán 11%.

A hatékonyság problémái

, A a vállalati gazdálkodási tevékenység eredményének egyik leg
fontosabb kifejezője, tükrözi a vállalati ráfordításokat és a piac ellenőrzését. 
Mivel a nyeresegben a gazdasági tevékenység minden oldala kifejeződik, alkalmas 
arra, hogy a vallalati hatékonysági mutatók alapja legyen.

Gazdasági hatékonyságon a termelési tényezők (a vállalatnál foglalkoztatott 
munkaerő es a termelésben lekötött eszközök) felhasználásának eredményességét 
Gr Vi, '> , elmúlt öt év hatékonysági mutatóit elemezve megállapítható, hogy 
az 1982. évi gazdálkodás hatékonysága a legalacsonyabb.

Az egy foglalkoztatottra jutó nyereség alakulásában 1980-tól, a nyereség- 
csokkenesen túlmenően, közrejátszott a nagyarányú létszámnövekedés, valamint 
az mtezetek új büntetésvégrehajtási kategóriáinak kijelölése, amely a nagy fluk
tuáción keresztül csökkentette a termelékenységet.

A 100 forint bérre jutó nyereség nagyarányú csökkenését a fogvatartottak 
berenek erőltetett ütemű, nem teljesítményarányos, az előírt ágazati szintű be-
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álláshoz közelítő bérfejlesztése, valamint a szabad munkavállalók 1981— 82. évi 
8,2 millió forintos szabad munkavállalói bérpreferenciája magyarázza. A 100 fo 
rint eszközértékre jutó nyereség alakulásának ötéves áttekintését erősen zavarja 
az 1979— 1980. évi termelői árrendezés.

A büntetésvégrehajtási vállalatok és az új árszabályozás

A büntetésvégrehajtási vállalatok 1980. évi 81 millió forintos nyereségcsök
kenése nem fejezi ki hűen azt a bizonytalanságot, amely a vállalati gazdálkodást 
ebben az időszakban jellemezte. A vállalati elképzelések labilitását alapvetően 
az 1980. január 1-én életbe léptetett új termelői árrendszer okozta, amelyre jel
lemző volt, hogy két vállalatunk, a Sopronkőhidai Szövőgyár és az Alföldi Bútor
gyár veszteséges tervet készített.

Az 1980-ban életbe lépő kom petitív termelői árrendszer fő vonása az, hogy 
a tényleges világpiaci árak, árarányok, árfolyamok alakulása alapján orientálja 
a vállalatokat.

A  készáruk árképzésénél a termelési ágak kom petitív és nem kompetitív 
ágazatok szerinti megkülönböztetése azon alapult, előállítottak-e vagy sem olyan 
termékeket, amelyek szerepet játszhattak a külkereskedelem megbomlott egyen
súlyának helyreállításában.

Az új árrendszer keretében három árcentrum működik. Kompetitív módon 
képezhetik áraikat azok a vállalatok, amelyek nem-rubel elszámolású export- 
tevékenységet folytatnak. Ezek a belföldi értékesítésű termékeiknél a nem-rubel 
elszámolású exportban elért nyereséghányadokkal kalkulálhatnak. Vállalataink 
közül 1983. január 1-től a Budapesti Faipari Vállalat képzi ily módon termelői 
árait. Az árrendszer kialakításánál megvizsgálták, miképpen lehet a vállalatoknál 
az önköltségi árképzés energia- és anyagpazarlásra ösztönző jellegét megszüntetni 
vagy legalább csökkenteni. íg y  határoztuk el —  ott ahol erre lehetőség nyílt —  
az árarányosításon alapuló, vagy azt követő árképzést. Az árarányosítás lényege, 
hogy a követő vagy arányosító vállalatok a vezető vállalatok áraihoz mérik 
termékeik árát. Ebbe az árképzési formába tartoznak bútoripari, textilruházati 
ipari, cipőipari vállalataink, valamint a Börzsöny Vegyesipari Vállalat. A har
madik árképzési módszer a hagyományos normatív nyereséggel pótlékolt ön
költségi árképzés, amelynek körét anyag- és energiapazarlásra ösztönző volta 
miatt fokozatosan szűkíteni kell. íg y  képzi árait a Dunai Tömeg- és Vegyesipari 
Vállalat.

A ,,vezető”  vállalatok árai és a ,,követő”  büntetésvégrehajtási vállalatok 
árai közötti különbség

H ogy az árképzés szempontjából vezető —  a nem-rubel elszámolású exportot 
teljesítő —  vállalatok a tőkés piacon versenyképesek legyenek, rendelkezniük 
kell :

—  magasan kvalifikált irányító, tervező apparátussal,
—  megfelelő műszaki paramétereket garantáló gépekkel,
—  és ezeket működtetni tudó szakmunkás gárdával.

Ipari vállalataink termékeiket alacsonyabb költségen állítják elő, mint a vezető 
vállalatok, az alábbi tényezőkből adódóan:

—  vállalataink adottságaik (technikai felszereltség, elítélt-munkaerő) kö
vetkeztében csak egyszerű termékek előállítására vállalkozhatnak,

—  az elítéltek foglalkoztatásából eredően lényegesen alacsonyabb a bér
költség,
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k ö l t o i a tÍS eszközérték “ “ “  mérsékelt az amortizáció, illetőleg a karbantartási

—  kis létszámú az irányító apparátus és nincs műszaki tervező szervezet 
Termeszetesen a „vezető”  és a krWot^”  * - - , . , . ezer.

között a költségvonzatokon túlmenően a term el' n etesYe8 rehaJtasi vállalatok 
különbség. Noha a vezető v á l la lo k  i fcf rmelekeny seg szempontjából is van

Jövedelmezőség — alágazati szinten

mutatók a la p Íd a ta rm ^ -m á ltát T ^ k S y lé g ™  és t e ™ ? ^ 6" ^ 01? ^ '  Az 6gyeS
a elfoglalt r eW e \  aknkokr

Bútoripar

K  A rif K W SZ.térÍVm Afelügy elete alá 14 bútoripari vállalat (B U B IV  ZAT A

B ú to^ yár a 6 a Budapesti Faipari V á t fa t '^ m e g ts T e ly e ffi ™ Z° nt “  * “ >“  
* n y 4  “ d v ^  j^U Ó  ^

“ Í S S  f o Í L VOnatkraás4ban «  »  differe- “  “ ég n ^ b t ta n “ T o n ta

egyértelműen kedvezób“  m l f  7 o^ ra 1efrt ^  " “ «■'“ ‘ "n k n á l
tanknál kisebb, a másiknál n L v o b h  K ^ z a r a n y a  egyik v á l l fá 
ban forgatják V álla lata in "ï C M Ü & V

A fizikai foglalkoztatottak (nacvrészt , I U/- hL, i ,  ï g  te, u magasabb, 
szint 56— 57% -a, a nem fizikai
ipari vallalat termelekenysége mindössze az alágazati átlag 56— 58°/ át W i í '  
az egy fore jutó nyereség pedig csak 36— 40% -át teszi ki,

»  b v - vállalatok ala-
közértékre vetített hatékonysági mutatók lo.ó ma®yarazza- esz-

s?!5SSri:2“5̂ .ïrrS-Scl:
Textilruházati ipar

(Fékén RŰhiÍpari^lííait m Ï L ^ ^ r T "1 .felU« /e]ete a ,é "  ez«k k“ ül ’



állóeszköz-ellátottságának színvonalát. A  különbség a gépi felszereltségben fok o
zottan jelentkezik. A 92,5% -os alágazati átlaggal szemben Sátoraljaújhelyen 19%, 
Kalocsán 9% , Sopronkőhidán pedig 84,5% . Míg a gépek erkölcsi kopása az al
ágazati átlag körül van vállalatainknál, addig a O-ra leírt állóeszközök részaránya 
lényegesen magasabb nálunk.

A  készletgazdálkodás mutatói kedvezőbbek, mint általában a textilruházati 
iparban. A  fizikai foglalkozásúak havi átlagbére 60— 62% -a, a nem fizikai fog
lalkozásúak havi átlagbére viszont 97— 145% -a az alágazat átlagának.

Az élőmunka termelékenysége 3 vállalatnál az alágazat átlaga körül szóródik, 
ebből adódóan az alacsonyabb bérszínvonal miatt az 1 főre, illetőleg 100 Ft 
bérre jutó nyereség lényegesen nagyobb, mint a textilruházati iparban szokásos 
átlag. A  bv. vállalatok holtmunka hatékonyságának mutatói magasabbak, mint 
az alágazati mutatók.

Az árbevétel-arányos nyereség az idesorolt 3 vállalatnál az alágazati átlag 
szintjén van, a jövedelmezőségi mutatók viszont 1,5— 2,5-szer magasabbak mint 
az alágazatban. Az eddig elmondottak alapján a textilruházati iparba sorolt 
vállalataink hatékonyabban dolgoznak az alágazat átlagánál.

Mezőgazdasági üzemeink

1982-ben 122 állami gazdaság dolgozott az országban. Átlagos területnagy
ságuk 7838 hektár volt. Mezőgazdasági üzemeink hatékonyságát velük hasonlí
tottam össze. Állampuszta a kimondottan nagy területű gazdaságok közé tar
tozik, Pálhalma közepes, Annamajor pedig kis területű gazdaságnak számít. 
A  föld milyenségét illetően Annamajor és Pálhalma jó, Állampuszta pedig az 
átlagnál rosszabbnak mondható földterületen gazdálkodik. 1982-ben az Állami 
Gazdaságok Országos K özpontja hat mutató alapján rangsorolta az állami gaz
daságokat, ahová célgazdaságainkat is besoroltam. Az összehasonlításból kiderült, 
hogy amíg a holtmunka hatékonysági mutatóinak vonatkozásában mindhárom 
gazdaságunk az első 5— 8 gazdaság közé sorolható, addig az élőmunka hatékony - 
sági mutatóinak alapján a nyereségre vetítve 60— 70. helyen állunk, a bruttó 
jövedelemre vetítve pedig az utolsó 7 gazdaság közé tartozunk.

*

Összefoglalva: A  népgazdaság kedvezőtlen egyensúlyi helyzete, a termelés 
szerkezetének lassú fejlődése szigorú központi intézkedésekre kényszerítette a 
kormányt. Ezek az intézkedések a vállalati gazdálkodás több egységében, és 
most már a büntetés végrehajtási vállalatok gazdálkodásában (lásd: Ipoly 
Cipőgyár) is zavarokat okoztak. Ráadásul ez olyan időszakban következett 
be, amikor a büntetés végrehajtás területén új, korszerűbb követelményeket 
támasztó szabályozás lépett életbe.

Fokozta a problémákat a fogvatartott-létszám nem várt dinamikus növeke
dése is, amely az intézetekben elhelyezési, a vállalatoknál (a Budapesti Faipari 
Vállalatnál, a Dunai Vegyesipari Vállalatnál) pedig foglalkoztatási gondokban 
öltött testet. 1984-től újabb központi pénzügyi rendelkezések lépnek életbe, ezek 
tovább fogják szűkíteni a vállalati nyereség forrásait. A társadalombiztosítási 
járulék 30% -ról 40% -ra növekszik, a fejlesztési alap miatti elvonás 19%-ra emel
kedik, és a tartalékalap 90% -át különböző formákban fogják elvonni. Ilyen 
körülmények között egyetlen lehetősége van a vállalati gazdálkodás egységeinek, 
mégpedig a gazdálkodás hatékonyságának javítása, az élő, illetőleg a holt munká
val való ésszerű, racionális, takarékos gazdálkodás.

Sőrés András
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Bútoripari vállalataink hatékonysága 1982-ben 1. táblázat

MEGNEVEZÉS

Készletek forgási sebessége 
Készletek a forgóalap % -ában  
Gépek nettó-bruttó aránya 
O-ra leírt állóeszközök aránya 
Fizikai foglalkozásúak átlagbére 
Nem fizikai foglalkozásúak átlagbére 
1 foglalkoztatottra jutó nettó termelés 
1 foglalkoztatottra jutó nyereség 
100 Ft bérre jutó nettó termelés 
100 F t eszközértékre jutó nettó termelés 
100 Ft eszközértékre jutó nyereség 
Kom plex hatékonysági mutató 
Árbevétel-arányos nyereség 
Eszközarányos nyereség

Egység Bútoripar AlföldiBútorgyár
Bp-iFaipariVállalat

nap 70 41 71
° //o 127 114 110
° //o 68 74 85
0//o 5 8 3Ft/fő/hó 3882 2209 2156Ft/fő/hó 4814 6789 6471ezer/Ft 116 65 69ezer/Ft 46 17 21Ft 230 207 226Ft 44 67 37Ft 18 18 11
% 118 123 118
% 8 6 12
% 15 14 10

Vállalataink hatékonysága a textilruházati iparban (1982-ben) 2. táblázat

MEGNEVEZÉS

Készletek forgási sebessége
Készletek a forgóalap % -ában
Gépek nettó-bruttó aránya
0-ra leírt állóeszközök aránya
Fizikai foglalkozásúak átlagbére
Nem fizikai foglalkozásúak átlagbére
1 foglalkoztatottra jutó nettó termelés
1 foglalkoztatottra jutó nyereség
100 Ft bérre jutó nettó termelés
100 Ft eszközértékre jutó nettó termelés
100 Ft eszközértékre jutó nyereség
Komplex hatékonysági mutató
Árbevétel-arányos nyereség
Eszköz- és bérarányos nyereség

Egység
Textil-

ruházati
ipar

Kalocsai
Konfekció-

ipari
Vállalat

Sátoralja
újhelyi

Fehérnemű
gyár

Sopron
kőhidai

Szövőgyár

nap 82 36 64 40
% 131 103 119 109
% 60 75 67 61
% 6 9 46 12
Ft/fő /hó 3601 2223 2214 2219
Ft/fő /hó 4787 5297 4660 6959
ezer/Ft 72 74 69 70
ezer/Ft 23 33 28 25
Ft 164 248 236 223
Ft 66 118 69 83
Ft 20 52 28 30
° //o 95 123 122 122
% 9 11 6 8
% * 14 36 22 22

Gazdaságaink hatékonysága 1982-ben 3. táblázat

1000 Ft,
1000 Ft 1000 Ft

1000 Ft üzemi nettó 1 főre
M EGNEVEZÉS* eszközre költségre termelési termelési 1 főre jutójutó jutó értékre értékre jutó bruttónyereség eredmény jutó jutó nyereség jövedelemnyereség eredmény

1. Dolmandi Állami Gazdaság 118 273 205 665 106 161 163 1152. Mezőgazdasági Kombinát,
Boly 105 221 172 567 97 923 153 058Pálhalinai Célgazdaság 149 242 145 341 23 909 56 000Állampusztai Célgazdaság 95 184 121 23 686 55 212Annamajori Célgazdaság 161 176 121 17 614 50 32812. Mezőgazdasági Kom binát,

Bábolna 
67. Kiskunhalasi Állami

92 93 87 729 103 511 158 098

Gazdaság 32 49 47 250 24 551 76 243100. Veszprémi Állami Gazdaság 19 31 31 138 10 299 61 314Állami gazdaságok átlaga 48 75 70 353 34 560 86 669

liafn iutatöalip^án? SZámok a gazdaságok 1982. évi hatékonyságának sorrendjét jelölik a táblázatban felsorolt
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