
Köztudott, hogy ösztönzési rendszerünket mihamarább át akarjuk alakítani. 
Úgy véljük, a személyi állomány anyagi-érdekeltségi szisztémája ugyanúgy módosí
tásra szorul, mint ahogy arra vár a fogvatartottaké is. Kozma Pál cikkével (és jóvá
hagyásával!) vitát akarunk kezdeményezni. Oly nagy horderejű számunkra a fog
lalkoztatás kontra érdekeltség problémája, hogy az optimális megoldás érdekében 
szükség van a büntetésvégrehajtás teljes szellemi potenciáljára.

A szerző nem elemzi az ösztönzés mai helyzetét, a jövőre vonatkozó javaslatait 
is csak nagy vonalakban veti fel. Többek közt azért, hogy senki ne tartsa sorait le
zárt, halott ismeretanyagnak, elképzeléseit kötelező érvényű parancsnak; hogy 
merje bátran továbbgondolni az olvasottakat.

Várjuk az intézetparancsnokok, művezetők, nevelők és más, e témakörben jár
tas munkatársak hozzászólását. (A szerk.)

A  büntetésvégrehajtás anyagi 
érdekeltségi, ösztönzési rendszere  
fejlesztésének szükségessége

A gazdaság  p iaci m echan izm us fe lh aszn álásáv al tö rtén ő  irán y ítása  nem csak  az 
adás-véte l k ap cso la to k  elő térbe  kerü lésé t je len ti, han em  a  bank-, a pénzforgalm i 
v iszonyok á ta lak u lá sá t, az érdekeltség i és ösztönzési v iszonyok á tren d ező d ésé t 
is. Ezek az összefüggések a  n ép g azd aság  egészére, így a bü n te tésv ég reh a jtásra  is 
v onatkoznak . A bün te tésv ég reh a jtás  helyze tét sú lyosb ítja , hogy g azd álk o d ásu n k  
spec ifikus vonása i, függetlenü l a n ép g azd aság  m in d en k o ri szabályozó  ren d szeré
től, m ind ig  b izonyos k o rrek c ió k a t igényelnek . A n ép g azd aság  egész szabályozó  
ren d szere  függvényében  az o n b an  ezek a ko rrek c ió k  is m ó d o su lh a tn ak , ezek fi
gyelem bevéte lének  e lm u lasz tása  g azd á lk o d ásu n k  eredm ényességét le ro n th a tja .

N ép g azd aság u n k  a 60-as évek közepe ó ta  je len tő s  á ta lak u lá so n  m ent keresz
tü l. H a  ez az á ta lak u lá s  nem  is vo lt fo lyam atos, v isszaesések, v isszafo rdu lások  
ta rk íto tták , m égis m eg á lla p íth a tju k : a z általános m ozgás iránya a piaci m echaniz
m us a lka lm azásának  egyre szélesebb körű elterjedése volt. A b ün te tésvég rehajtás 
g azd á lk o d ása  en n ek  az á ta la k u lá sn ak  a  p erifé riá ján  helyezkedett el! G azd á lk o 
d ásu n k  specifikus vo n ása i — a  fo g v a ta rto ttak  reszocia lizác ió ja  előkészítésének  
tá rsad a lm i igénye, a  m u n k aerő  m egszerzési lehetősége stb. —, valam in t a k ö lt
ségvetés és a v á lla la t együttes je len lé te  g az d á lk o d ásu n k b an , a népgazdaság i szin
tű  á ta lak u lá so k h o z  tö rtén ő  k ap c so ló d á su n k  m eneté t fékezte.

N em  tű n ik  tú lzó n ak  az a m eg állap ítás : válla lataink m ég a z 1980-as évek első  
felében is a d irekt irányítás szabályai szerint — legalább is  azo k at m ég tú lnyom ó 
tö b b ség ü k b en  a lkalm azva — gazdá lkod tak.

A gazdaság i irán y ítás i ren d szer á ta la k u lá sán ak  fe lgyorsu lása  kényszeríte tt 
a rra , hogy 1984—85-ben v á lto z tassu n k  ezen a helyzeten . M ivel ezekben  az évek
ben  a v á lla la to k n ak  sokféle  ad ó t kelle tt fize tn iük , kézenfekvő volt a m egoldás: a 
büntetésvégrehajtás gazd á lko d á sá n a k  specifikum ait adókedvezm ények elérése útján  
igyekeztünk érvényesíteni. Ezt a  tö rekvést rea lizá ltu k  az 1985 ja n u á r já b a n  végre-



hajtott irányítási rendszer reformjával kapcsolatban, amikor a vállalati adófizeté
si kötelezettségek jelentős része alól felmentést kaptunk. Bizonyos értelemben ez 
a törekvés érvényesült akkor is, amikor a Honvédelmi Bizottság 1986. szeptembe
ri ülésén előterjesztésünket elfogadta, amely szerint a társadalombiztosítási járu 
lékot vállalataink költségként elszámolják, de az Országos Parancsnokság köz
ponti számlájára fizetik be — a büntetésvégrehajtási kiadások finanszírozására.

E törekvések sorába illeszthető be a — költségvetési gazdálkodásunkat érin
tő — „leirati szabályozás", amely szerint a költségvetési, terven felüli árbevételi 
maradványhoz jelentős anyagi érdekeltség fűződik.

1988-tól a vállalatok által fizetett adófajták számának jelentős csökkenése, va
lamint a szabályozórendszer erőteljes eltolódása a piaci mechanizmus szélesebb 
körű felhasználása irányába, eddigi törekvéseinket realizálhatatlanná teszi. Új, a 
büntetésvégrehajtás teljes gazdálkodási rendjét átfogó elemzésre van szükség, 
hogy a következő évek gazdálkodásának lehetőségeit, valóságát pontosan felmér
hessük. Ezeknek az elemzéseknek, valamint az abból levont következtetéseknek 
korlátai a társadalmi-gazdasági hatások, a büntetésvégrehajtási specialitásokkal 
együttesen, amelyek objektív külső körülményekként határolják be gazdálkodási 
lehetőségeinket.

/. A z anyagi érdekeltségi, ösztönzési viszonyok

a) A személyi állomány anyagi érdekeltségi rendszere:

A büntetésvégrehajtás — a személyi jövedelmek szempontjából — a fegyveres 
testületek közé van besorolva. Nyilvánvaló azonban, hogy a büntetésvégrehajtási 
szolgálat nehézségi, veszélyességi foka békeidőben jelentősen nagyobb egyéb 
fegyveres testületekéhez viszonyítva. Ennek az eltérésnek anyagi kifejezésére 
kedvező helyzetet teremt, hogy a büntetésvégrehajtás vállalati gazdálkodást is 
folytat, s e vállalatok nyereségérdekeltségi rendszerébe az elmúlt évek folyamán lé
nyegében az egész személyi állományt bekapcsoltuk. Ez az intézkedés a személyi 
állomány jövedelemalakulása szempontjából kedvező: a nyereségből való része
sedés az állomány jövedelmét megemelte, érdekeltebbé tette a szolgálat vállalá
sában, a jobb munkavégzésben, az eredményesebb gazdálkodásban. Ennek a 
rendszernek azonban alapvető hibája: egy sor esetben olyankor teremt — a nye
reség alakulásához fűződő — anyagi érdekeltséget, amikor az egyénnek nincs 
módjában befolyásolni a nyereség alakulását.

A testületi tagok anyagi érdekeltségi rendszere továbbfejlesztésénél — a fen
tiekből — adódik az új rendszer minimális követelménye: a változtatás lényegesen 
nem érintheti az állomány jövedelmének alakulását, hacsak nem akarjuk azt vállal
ni, hogy kiterjedt leszerelési hullámmal találkozzunk: ugyanakkor a nyereség-ju- 
talomrendszer hatókörét jelentősen csökkentenünk kell — csak azokra terjedjen 
ki, akik munkájukkal befolyásolni képesek a nyereség alakulását.

Ebből következik: a vállalatoktól központosított érdekeltségi alapnak válto
zatlannak kell maradnia, azonban a nyereségjutalom szétosztása címeit változtat
ni kell. A testületi tagok között el kell különíteni egy olyan, a vállalattal — vagy 
munkájuk során a vállalati gazdálkodás irányításával — foglalkozók körét, akik
nek jövedelme — a nyereségjutalom alkalmazásával — szoros kapcsolatban áll a 
vállalati nyereség alakulásával. A központosított érdekeltségi alapnak az ezen a 
címen szétosztott nyereségjutalmak csak egy részét veszik igénybe, a maradvány
ból kell kialakítani egy olyan jutalmazásra szánt keretet, amelyet nem a vállalati 
gazdálkodással közvetlenül foglalkozók között, szakmai munkájuk eredményessé
ge alapján, jutalomként osztanánk ki.
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Ezt az érdekeltségi rendszert lehetne kiegészíteni — a most érvényben lévő 
szabályozás alapján — a a terven felüli költségvetési ár-, és díjbevétel alakulásához 
fűződő érdekeltséggel. A büntetésvégrehajtási intézetekben az anyagi szolgálat 
végzi — többek között — a fogvatartott állomány ellátásának biztosítását. Az eh
hez az ellátáshoz kapcsolódó „termelő” kapacitások esetenként meghaladják 
szükségleteinket. Az anyagi szolgálatot kell tehát érdekeltté tenni abban, hogy e 
szabad kapacitásokat — a terven felüli ár- és díjbevételek növelése érdekében — 
értékesítsék!

Ezzel az anyagi érdekeltség három alapform ára tagozódna: a nyereségből 
közvetlenül, a terven felüli ár- és díjtételből részesedők, valamint a jutalmazottak 
körére. A kettő fedezete a vállalati nyereség, egyé a többletbevétel lenne.

b) A fogvatartottak anyagi érdekeltségi, ösztönzési rendszere:

A testületi tagok által rég ismert igazság: a fogvatartottakat nem a keresményük 
nagysága, hanem a levonások után fennmaradó „maradvány” érdekli, hiszen ez 
képezi „kiétkezés”-ük alapját. Ennek a maradványnak a nagyságát több tényező 
határozza meg: a keresmény nagysága, a levonások nagysága, fajtái stb. A keres
mények nagyságát tehát hiába kötjük a teljesítményhez, ha a maradvány egy sor 
egyéb tényező által is meghatározott!

Ha a jobb kedvvel végzett munkát — amely a nevelőmunka hatékonysága 
növelésének alapvető feltétele —, és a több és jobb minőségű termelést célként 
tűzzük magunk elé, akkor az adott körülményeket jobban kifejező ösztönzési 
rendszert kell kialakítanunk.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy az elítéltek sokkal intenzívebben reagál
nak a tárgyjutalom, az ajándék vagy a „bón” juttatására, ellátásuk javítására, 
mint keresményük növelésére. Ez a magatartásuk teljesen érthető, hiszen az ilyen 
juttatást levonás nem terheli, s közvetlenül beforgatható személyes fogyasztásuk
ba. Az ilyen típusú juttatások tudatos kiterjesztése és hozzákapcsolása a teljesít
ményekhez valószínűleg kedvezően befolyásolná a fogvatartottak munkakedvét. 
Az egyéni teljesítmények javulása eredményeként elérhetnénk, hogy a vállalataink
nál meglévő „túlfoglalkoztatás" — a munkát végző fogvatartottak érdekeltsége nö
velése, megválasztása eredményeként is — fokozatosan megszűnne.

II. A  munkaerőgazdálkodás

A gazdaságirányítási rendszer változásával társadalmi szintű problémaként je
lentkezik a munkanélküliség. Tapasztalataink alapján — egyelőre — ez a bünte
tésvégrehajtásnál a fogvatartottak foglalkoztatását nem érinti. Sőt egyre gyakrab
ban találkozunk olyan igényekkel, amelyek egyre több fogvatartott „külső mun- 
káltatás”-át szorgalmazzák. Úgy tűnik, hogy a gazdaságban még vannak olyan 
munkaterületek, amelyeket a szabad munkavállalók nem szívesen fogadnak el. 
Kézenfekvőnek tűnik az ilyen munkaterületeken az elítéltek foglalkoztatása. Ez 
az önmagában kedvező jelenség azonban számos problémát okoz testületünkben.

Ugyancsak Janus arcú tény számunkra a fogvatartottak létszámának idén 
kezdődő stagnálása. Ez a társadalom szemszögéből egyértelműen kedvező jelen
ség a büntetésvégrehajtást kétféleképpen érinti: pozitívan — amennyiben keve
sebb elítéltet hatékonyabban lehet nevelni, negatívan — amennyiben kevesebb 
ember foglalkoztatásával nehezebb ugyanazt a nyereséget hozni. Hisz egyre szű
kül azoknak az elítélteknek a száma, akik külső munkahelyre szállíthatók. 
A megoldás a testületi tagok és a fogvatartottak anyagi érdekeltségi rendszerének
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a már említett irányba történő megváltoztatása. Azaz a belső foglalkoztatásról a 
külső munkáltatásra való áttérés.

A büntetésvégrehajtás „költségvetési üzemei”-ben — saját belső ellátásának 
biztosítására — foglalkoztatja a fogvatartottak igen jelentős hányadát. Ezt a lét
számot is csökkenteni kell! Esetleg élni kell a lehetőséggel: a „bizalmi munkakö- 
rök”-ben foglalkoztatottak leváltásával, azok külső munkán történő foglalkozta
tása eredményeként, a bevételből fedezve szabad munkaerőt kell felhasználni 
kiváltásukra!

A felsorolt változtatási lehetőségek természetesen a büntetésvégrehajtás 
egész munkájára is hatással lennének. Végig kell gondolni — esetleg újra szabá
lyozni — a külső munkahelyeken foglalkoztatott elítéltek őrzését, a szökések 
nyomán alkalmazandó intézkedéseket, a fogvatartottak szakmai képzésének ob
jektív körülményeink által meghatározott, a munkáltatás fejlesztési koncepció
ban foglaltakhoz képest jelentős eltérését — átalakulását stb.

A „külső” foglalkoztatás taglalása mellett felmerül a belső munkáltatás növe
lésének problémája. A külső munkáltatás taglalásán túlmenően foglalkoznunk 
kell a belső munkáltatás problémáival is. A piaci mechanizmus kiterjesztése e té
ren is fokozza nehézségeinket. A vevő egyre igényesebbé válik, és ezért a terme
lők közötti versenyben előnyhöz jutni csak kedvezőbb ráfordításokkal lehet. Ez 
utóbbi viszont műszaki fejlesztést és jól képzett szakmunkásokat igényel. Termé
szetesen automatizálni soha nem fogunk, de hosszú távon nem kell félni a tech
nológiai lemaradástól sem. Az eladható termékek gyártásának kényszere, a sza
baduló elítéltek — társadalom ba való — visszaillesztésének reánk oktrojált köte
lessége arra szorít minket, hogy úrrá legyünk e problémán. S ha ezzel megbirkó
zunk, ha előteremtjük a műszaki előrelépést finanszírozó beruházás összegét, 
akkor még mindig átugrandó akadály a szakképzett munkaerő „beszerzése”.

A büntetésvégrehajtás közismerten nem a „m unkaerőpiac”-on szerzi be a 
munkaerőt, ebből következik: egy esetleges műszaki fejlesztés által létrehozott 
munkahelystruktúra és a fogvatartottak szakmastruktúrája között mindig jelentős 
ellentmondások lesznek. Ez az ellentmondás feloldható több „szabad munkás” al
kalmazásával, akik nem „termelésirányítók”-ként, hanem kétkezi dolgozókként 
kapcsolódnak be a m unkába; szélesebb körű alkalmazásuk azonban újabb elítélt 
munkaerőt tesz feleslegessé, kiknek a foglalkoztatása csak „külső” munkán kép
zelhető el.

A közeljövőben tehát egyre inkább feladatként jelentkezik a külső és belső 
foglalkoztatás helyes — a biztonsági, a nevelési stb. szempontokat is figyelembe 
vevő — arányaink kialakítása. Ennek során nyomatékosan fogalmazódik meg a 
„külső” foglalkoztatás jelentősége.

III. A  költségvetés helyzete

Az állami költségvetés általános helyzetéből adódóan költségvetésünkben növek
szenek gazdálkodási problémáink. A központi költségvetés a fegyveres erők 
fenntartásával kapcsolatos kiadásainak csökkentésére törekszik; az inflációs ár
változások hatását, valamint a központi áremelkedések következményeit csak 
korlátozottan hajlandó kiszűrni kiadásainkból. A büntetésvégrehajtás sajátos 
helyzetéből adódóan felismerhető az a törekvés is, amely szerint a központi költ
ségvetés kiadásaink egy részét igyekszik vállalati forrásainkra áthárítani.

E törekvések súlyosbítják amúgy is meglévő gazdasági problémáinkat. 
Mindemellett számolnunk kell azzal, hogy e törekvések nem átmenetiek, hanem 
tartósan fejtik ki hatásukat. Ebből következik:
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— költségvetési gazdálkodásunkban az ésszerű takarékoskodásra — kiadá
saink növekvő tendenciájának csökkentésére, a terven felüli ár- és díjbevéte
lek növelésére stb. még nagyobb gondot kell fordítanunk;
— a vállalatainknál megtermelt eszközöket továbbra is igénybe kell venni 
költségvetési kiadások finanszírozására.
Társadalmi követelményként merül fel — egyelőre nehezen megvalósítható 

követelésként — a büntetésvégrehajtás „önfinanszírozás”-a megvalósításának 
feladata! Ez a gazdasági problémákon túlmenően jelentős jogi szabályozási 
problémákat is felvet. Sajátos — és a népgazdaság egésze szempontjából rendkí
vül kisméretű — gazdasági tevékenységünk fokozottabban megköveteli a fenti 
célokat szolgáló „leirati” jogi szabályozás fenntartását, vagy az egész terület gaz
dálkodásának törvény szintjén történő szabályozását. Ezek hiányában a vállalati 
és a költségvetési gazdálkodás közötti eszközáramoltatás megoldhatatlan.

IV. A  büntetésvégrehajtási vállalatok

A büntetésvégrehajtási vállalatoknak szervesen be kell illeszkedniük a társadalmi 
újratermelési folyamatba. Eltérő vonásaik ellenére az adott gazdasági mechaniz
mus által meghatározott környezetben kell gazdálkodniuk, kell gazdasági partne
reikkel fölvenni kapcsolataikat. A gazdasági folyamatok piaci mechanizmus fel- 
használásával történő szabályozása — a korábbi irányítási rendszerekhez képest 
— lényegesen megváltoztatja a vállalatok gazdálkodását. A gazdálkodásban sok
kal nagyobb súlyt kap az árképzés, a piackutatás, a hitelezési politika, a bankok
kal kialakított kapcsolatok stb. Mindezek hatására fokozódik a nyereségérdekelt
ség!

A vállalatok között folyó piaci versenyben — a magasabb termelékenység
gel, hatékonysággal előállított —, az olcsóbb áron a jobb minőségű áru mindig 
teret hódít, könnyebben értékesíthető; s az ilyen árut értékesítő vállalat nagyobb 
nyereséghez juthat.

A büntetésvégrehajtási vállalatok ebben a piaci versenyben hátrányos hely
zetben vannak:

— a vállalatoknál foglalkoztatott munkaerő bírósági ítélet alapján kerül 
oda; nincs mód, lehetőség a szakképzettség, a begyakorlottság, a munkához 
kapcsolódó viszony alapján történő válogatásra;
— a külső vállalatoknál szükségszerűen kialakul olyan „törzsgárda”, amely 
az újratermelési folyamat kulcspontjain elhelyezkedve biztosítja annak fo
lyamatos fenntartását, hatékonyságát; a büntetési idő rövidsége, az elítéltek 
összetétele miatt ilyen csoport a büntetésvégrehajtási vállalatoknál nem ala
kulhat ki;
— a munkára való ösztönzés, a jobb és nagyobb mennyiségű munka elvég
zésében való érdekeltség az elítélt munkaerőnél csak korlátozottan jelent
kezhet; ennek egyaránt oka a viszonylag alacsony bérszínvonal, és az 
elítéltek keresetét terhelő — a bírósági ítéleten stb. alapuló — nagy levonás;
— a piaci mechanizmus által megkövetelt divatos, jó  minőségű, olcsó áruk 
előállítása összefügg a gyors profilváltoztatással, a piachoz történő igazo
dással — a fentiekből adódóan a büntetésvégrehajtási vállalatok erre csak 
rendkívül korlátozottan alkalmasak.
— a piaci mechanizmus elterjedése által diktált objektív szükségszerűség: a 
termelés műszaki fejlesztésének biztosítása. A termelés műszaki fejlesztésé
nek biztosítása azonban mindig megkíván egy olyan munkaerőtömeget, 
amely szakmastruktúrájában megfelel az új gépek alkalmazása által támasz-
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tott követelményeknek. Az előzőekből adódóan a büntetésvégrehajtási válla
latok ezt teljesíteni képtelenek.

M indezek alapján, de különösen a szabályozók változtatásával kapcsolat
ban újra meg újra felmerülő vita: a büntetésvégrehajtási termelőegységek vállala
ti formáját meg kell-e őrizni? Véleményem szerint erre feltétlenül szükség van! 
A büntetésvégrehajtásnál végzett term előm unka szerves része az elítéltek nevelé
sének, társadalm i reszocializációjuk előkészítésének. A vállalati keretek között 
végzett m unka csökkenti a „külső környezet”-től történő elidegenítésük valószí
nűségét, valamint leegyszerűsíti a szabadulásuk utáni visszailleszkedésüket stb. 
E mellett a vállalati érdekeltségi rendszerbe való bekapcsolásuk előnyösen befo
lyásolja rendszeres m unkára késztetésüket — a szűkebben vett nevelésüket — is.

Ha elfogadjuk, hogy a büntetésvégrehajtási termelésnek vállalati keretek kö
zött kell megvalósulnia, ebből következik: meg kell teremtenünk azokat a feltétele
ket, amelyek között vállalataink versenyképesen, hatékonyan, eredményesen mű
ködhetnek.

1. Vállalatainknál olyan — mind a testületi tagokat, mind a vállalati dolgo
zókat, mind a vállalati konstrukcióban foglalkoztatott elítélteket érintő — ösz
tönzési-érdekeltségi rendszer kialakítására van szükség, amely valamennyi részt
vevőt ösztönzi teljesítményei növelésére. Csak ezen az úton lehet a „túlfoglalkoz
ta tá sá t  megszüntetni, elérni azt, hogy a külső m unkáltatás — gazdaságilag ked
vezőbb — körülményeit fokozottabban kihasználhassuk.

2. A büntetésvégrehajtási vállalatoknál foglalkoztatott elítéltek alacsony 
bérszínvonala indokolttá tenné annak emelését. A jelenlegi bérszabályozás adó
tételei erre csak korlátozott lehetőséget adnak. Az áthidaló lehetőségeket könnyí
ti, hogy az elítélt csak a „m aradványában  érdekelt, amit vásárlásra fordíthat. 
A megnövelt keresmény jelentős részét — a költségvetés — elvonja „tartás -ra. 
Ha a keresményeket meg is emelnénk, a „m aradvány” jelentősen akkor sem vál
tozna, csak a differenciálás lehetőségét növelné. Az esetleges elítéltkeresmény 
növelésével együtt — vagy ahelyett is — meg kell változtatni az elítéltek jövede
lemszerzési struktúráját.

— Mivel a tárgyjutalm akat levonás nem terheli, ösztönző hatasa sokkal na
gyobb,
— e jutalm akat hozzá lehet kötni a teljesítmény alakulásához (pl.: csak 
110%-os teljesítmény elérésekor adható);
— a vállalati „rezsiköltségek” — költségvetésbe történő — átcsoportosításá
val elkerülhető a „tartási költségek” inflációs emelése — relatíve megnövel
hető az elítéltek kiétkezése.
Az áthidaló — kiegészítő — megoldások azonban csak elodázzák a szüksé

ges keresményemelést, amelyet előbb vagy utóbb végre kell hajtani.
3. Az elítélteket foglalkoztató „külső” munkahelyek száma m ár a közeljövő

ben növekedni fog, s egy-egy m unkahelyen valószínűleg kevesebb számú elítéltet 
foglalkoztatnak. A vállalatok érdekeltsége — figyelembe véve a vállalatok maga
sabb jövedelmezőségi szintjét — egyértelmű: maguk is törekszenek a m unkahe
lyek növelésére. E törekvésnek — saját jól felfogott anyagi érdekükből kiindulva
— teret kell engedni, azonban ezzel párhuzam osan felül kell vizsgálnunk a szö
kés megítélését; a külső m unkahelyeken az őrzés feltételeinek biztosítását stb.

4. A büntetésvégrehajtási vállalatoknál növelni kell az alkalm azott — nem 
termelésirányító, hanem termelő m unkát végző — szabad munkaerő arányát. Ez 
több szempontból is kedvező a vállalatok számára :

— a bonyolultabb m unkafolyam atokra történő betanítás az elítéltek tanuló
sorain esetleg 4—8 heti időtartam ot is igénybe vehet;
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— a betanítást követő rövid — női elítéltek esetében gyakran csak 3—4 hó
napig —, szalagon töltött idő nem elegendő a szakmai gyakorlat kialakítá
sára;
— az alacsony szakképzettségű, rövid betanítási idővel rendelkező munka
erő több ellenőrzési pontot igényel, amelyek száma szintén csökkenthető egy 
begyakorlottabb „szabad” munkaerő alkalmazása esetén.
5. Vállalatainknál általában tovább kell javítani a kereskedelmi, a piaci te

vékenységet. Meg kell értetni: a piaci mechanizmus elterjesztése nemcsak az 
adásvételügyekben idéz elő változást, hanem a pénzforgalmi, hitel, bankügyle
tekben stb. is. E változások megismerésére, a gyakorlatban történő alkalmazásá
ra vállalataink gazdasági vezető apparátusát fel kell készítenünk, és mindennapi 
munkájukban segítenünk.

E rövid áttekintésnek semmiképpen nem célja, hogy a büntetésvégrehajtás 
anyagi érdekeltségi-ösztönzési rendszerének teljes, átfogó elemzését adja. Min
denképpen célként tűzheti ki azonban a jelenlegi gazdasági helyzet igényeihez tör
ténő felzárkózás kontúrjainak felvázolását. Ez a felzárkózás több módon is leját
szódhat. Ilyen értelemben ez vitaindító is!

Dr. Kozma Pál
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