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Foglalkoztatás a bv-vállalatoknál

A büntetésvégrehajtás 1986-ban elkészült munkáltatásfejlesztési koncepció
ja vállalataink elé azt a feladatot tűzte ki, hogy jelenlegi helyzetünk, a népgazda
ságban végbemenő változások, valamint a büntetésvégrehajtás nevelésfejlesztési 
elképzeléseinek ismeretében gondolják át tevékenységüket, az elítéltek foglalkoz
tatásának lehetséges módjait. Szükségessé és sürgetővé teszi ezt az 1988-ban be
vezetésre kerülő — a népgazdaság egészét érintő — adó- és árrreform. Ennek 
egyik célja: az ún. progresszív ágazatok fejlesztése a termelési profilok átalakítá
sával, valamint a termelőeszközök és a munkaerők átcsoportosításával. E tenden
ciák a büntetésvégrehajtási vállalatokat sem fogják érintetlenül hagyni. Ahhoz, 
hogy a bévé keretein belül működő vállalatok foglalkoztatási, termelésfejlesztési 
irányait a jövőre vonatkozóan megtervezhessük, célszerű az elítéltfoglalkoztatás 
múltját és jelenét áttekinteni.

A büntetésvégrehajtási munkáltatás jelentős változásokon ment át. A kezde
ti időszak „taposómalmai” a hiábavaló, sziszifuszi munkát, a büntetésvégrehajtás 
szigorát, a tettes elrettentését voltak hivatva érzékeltetni. A történelmi fejlődés 
során bebizonyosodott, hogy az ún. rabmunka nem csupán a fogvatartott ellátá
sához tud hozzájárulni, hanem a népgazdaság egészének is képes hasznot hajta
ni. Az elítéltek által előállított termékek megjelentek a piacon, és esetenként ko
moly konkurenciát jelentettek az úgymond szabad ipar számára. Érdekes adalék 
ehhez az 1983-ban megjelent igazságügy-miniszteri rendelet, mely négy esetben 
ismeri el a rabmunka jogosultságát: ha hazánkban eddig nem gyártott terméket 
állít elő; ha olyan igényeket elégít ki, amilyeneket a hazai szabad ipar nem ké
pes; ha külföld számára készít eladható árut; végezetül, ha az általa előállított 
termék az igazságügyön belül kerül felhasználásra.

A büntetésvégrehajtás egészének történelmi fejlődése eljutott addig a felis
merésig, hogy a büntetésvégrehajtás igazi célját csak akkor érheti el, ha a fogva- 
tartottak értelmes, társadalmilag hasznos, lehetőleg minden korlátozástól mentes 
munkát végeznek. Napjainkban az elítéltek törvény adta joga — a munkához va
ló jog. Ahhoz, hogy ez érvényesülhessen, a büntetésvégrehajtás egész apparátusá
nak helyt kell állnia. A bv-foglalkoztatás kialakult szerkezete ma olyan, hogy az 
elítéltek munkája 26%-ban saját szükségleteket, 74%-ban pedig népgazdasági igé
nyeket elégít ki. Ez utóbbi értéke 1986-ban meghaladta a négymilliárd forintot.

A foglalkoztatottak 66%-a az iparban, 34%-a viszont a mezőgazdaságban 
dolgozik. A büntetésvégrehajtáson belül kialakult ipar alapvetően a könnyűipari 
ágazatba sorolható. Helyünket, súlyunkat érzékeltetve a népgazdaságban nem 
követünk el nagy hibát, ha a bv. iparára jellemző adatokat a könnyűipari ágazat 
számadataival vetjük össze. Az iparban dolgozó fogvatartottak létszáma, az ága
zati fizikai dolgozók 5,7%-a, a bv-vállalatoknál létrehozott bruttó termelési érték 
az ágazatinak 2,4%-a, nyereségünk meg az ágazati 3%-a.

A büntetésvégrehajtás könnyűipari tevékenységét négy szakágazat határozza 
meg: a konfekcióipar, a bútoripar, a cipőipar, valamint a textilipar. A foglalkoz
tatottak létszáma szempontjából a mintegy 2000 embert munkáltató konfekció
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ipar a legjelentősebb: hazánk textilruházati iparában dolgozó fizikai munkások 
10%-át elítéltjeink teszik ki. Ez egyébként az egyik legrégibb iparág a büntetés
végrehajtáson belül. A bv-vállalatoknak meghatározó szerepük van a munkaruha 
és az ágynemű előállításában. Az országos szinten gyártottaknak értékben mérve 
ágyneműink majd 30%-át adják, de ha figyelembe vesszük termékeink alacso
nyabb árfekvését, akkor ez az arány 40-45%-ra becsülhető. Jelentősen magasabb 
a bv-vállalatok részesedése az országos termelésből, ha a munka- és védőruhák 
készítését vizsgáljuk. Ezekből közel másfél millió darabot gyártunk.

A konfekcióiparon belül kialakult profilmegosztás eddig biztosította a Kalo
csai Konfekcióipari Vállalat, a Sátoraljaújhelyi Fehémeműgyár és a Sopronkőhi
dai Szövőgyár alaptevékenységét és gazdálkodásának stabilitását. Nem mondha
tó el már ugyanez a másik, legtöbb elítéltet foglalkoztató iparunkra, a bútoripar
ra. A piaci igények kielégítésében a polgári vállalatok bútoraival kell felvennünk 
a versenyt. Eddig az Alföldi Bútorgyár és a Budapesti Faipari Vállalat termékei
nek értékesítését az alacsonyabb árak garantálták.

A büntétésvégrehajtás cipőiparát képviselő Ipoly Cipőgyár alaptevékenysé
gében jól érzékelhető az az évek során kialakult kiszolgáltatottság, melyet az 
iparágon belüli konkurencia eredményezett. Amíg a vállalat gyártott egy mennyi
ségében meghatározó jelentőségű, ugyanakkor más cipőipari cég által nem készí
tett terméket, munkavédelmi bakancsot, addig azt könnyen tudta értékesíteni. De 
amikor arra kényszerült, hogy a polgári vállalatok által előállított árukkal verse
nyezzen, akkor bizonytalanná vált gazdálkodása.

A hazai textiliparon belül volumenét tekintve nincs komoly szerepe a bünte
tésvégrehajtás textiliparának. Noha a Sopronkőhidai Szövőgyár által előállított 
kikészítetlen pamutszövet — 70—75%-át kitevő ún. mullszövet — a hazai egész
ségügy kötszeralapanyagának zömét szolgáltatja. A másik textilipari profilban 
még tíz évet sem élt meg az a döntés, miszerint a Börzsöny Vegyesipari Vállalat 
alaptevékenységét, a kenderkötélgyártást fejleszteni kell. 1977-ben úgy tűnt, 
szükség van kapacitásbővítő beruházásra, ám 1987 végére annyira csökkentek a 
piaci igények, hogy várhatóan ezt a tevékenységet meg kell szüntetni.

A fentieken túl a büntetésvégrehajtás ipari tevékenységéhez tartozik még a 
Dunai Tömegcikkipari Vállalat mérőszalaggyártása, a hőre keményedő műanyag 
gombok és záróelemek (lásd : kupakok) előállítása, valamint a Dunai Vegyesipari 
Vállalat betonelemeinek gyártása. Ezek meglévő hiányokat pótolnak a hazai pia
con, s az előállító vállalatok tevékenységében is csak kisebb részarányt képvi
selnek.

A teljes körű foglalkoztatást (mely 1986-ban a fogvatartottak 79,5%-os mun
káltatását jelentette) csak különféle bérmunkák vállalásával tudjuk biztosítani. 
Ezek szakmai ismeretet kevésbé igénylő betanított, illetve segédmunkára épül
nek. Az intézeten belüli munkáltatást a polgári és a bv-vállalatok által közösen 
létrehozott termelőkapacitásokon végzett bérmunkák jellemzik. Ezek közül csu
pán néhányat sorolnék fel: a Dunai Vegyesipari Vállalat a Csepel Autógyárral, a 
Dunai Tömegcikkipari Vállalat a Ganz Kapcsolók- és Készülékek Gyárával, a 
Börzsöny Vegyesipari Vállalat a Zrínyi Nyomdával, az Annamajori Célgazdaság 
a Fegyver- és Gázkészülékgyárral, a Pálhalmai Célgazdaság pedig a Dunai Vas
művel kötött együttműködési szerződést.

Több megyei intézet házon belüli foglalkoztatását is ily módon oldották 
meg. Konfekcióipari és cipőipari vállalataink a piaci igények ingadozása miatt a 
saját profilú termelőkapacitás kitöltését is csak kisebb-nagyobb arányú bérmun
kák vállalásával tudják lehetővé tenni. A polgári vállalatoknál végzett bérmun
kák egyre növekvő hányadát alkotják az intézeten kívül végzett munkák. A pol
gári vállalatok munkaerőhiányukat fogvatartottak alkalmazásával igyekeznek 
pótolni, a szakmai irányítást természetesen fenntartják maguknak. Ez jellemzi
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például a FÉG ócsai és budapesti, az Ikarus szegedi és budapesti üzemeiben vég
zett munkát, de ide sorolható a Székesfehérvári KÖFÉM-nél végzett tevékenység 
is. Nagy a kereslet az elzárásukat töltő, mozgatható fogvatartottak iránt, akik 
zömmel építőipari segédmunkán dolgoznak. A kooperációban foglalkoztatott 
elítéltek létszáma meghaladja a 4000-t, s ennek közel fele házon, azaz intézeten 
kívül dolgozik.

A büntetésvégrehajtási munkáltatás másik nagy területe a mezőgazdasági 
ágazat. Három célgazdaságunk összesen 20 914 hektár .területtel rendelkezik. 
1986-ban 22 000 tonna búzát, 20 000 tonna kukoricát, 23 000 tonna cukorrépát, 
3300 tonna napraforgót, valamint 5200 tonna zöldségfélét, 1400 tonna gyümölcs- 
félét termesztettek. Ezen túlmenően megtermelték a nagy létszámú állatállomány 
szálas- és szilárdtakarmányszükségletét is. Az elmúlt évben 7500 tonna marha, 
4700 tonna sertés, 100 tonna juh élő állatot, valamint 9,5 millió hektoliter tejet ér
tékesítettek. A célgazdaságok által elért terméshozamok jelentősen meghaladják 
az országos átlagot. A három célgazdaság bruttó termelési értéke az összes bv- 
vállalat bruttó termelési értékének több mint negyedét adta 1986-ban. Ezen ered
mények elérésében jelentős szerepet játszott a célgazdaságokban folyó ipari tevé
kenység, az itt munkáltatott közel 3000 elítélt.

Vállalataink nehéz helyzetben vannak, amikor a foglalkoztatás bővítésének 
jövőbeni terveit kell meghatározniuk. A népgazdaság előtt álló feladatok megva
lósításának módja nem tudni, milyen hatással lesz a gazdaság e speciális részére, 
a büntetésvégrehajtás gazdálkodására. Az azonban biztos, hogy a népgazdaság 
továbbra sem mondhat le a bv-vállalatok által előállított értékekről, nyereségről. 
A népgazdasági termékszerkezet-átalakítás várhatóan azzal a következménnyel 
jár majd, hogy a büntetésvégrehajtás iparának (esetleg mezőgazdaságának) né
hány termékprofilja kiesik a rostán. Gondolunk itt olyan törekvésekre, amelyek a 
magas importalapanyagot kívánó, ugyanakkor alacsonyabb minőségigényű ter
mékek (pl. mullszövetek, munkaruhák) hazai gyártásának megszüntetését tűzik 
ki célul. Ennek jeleit már a korábbi években is érzékelhettük.

A bv-vállalatok saját termelői profil kialakításával tudják csupán gazdasági 
stabilitásukat biztosítani. Elengedhetetlen lesz a polgári vállalatok által már 
gazdaságosan nem gyártható termékek átvétele, ha azokra a hazai piac még 
igényt tart. Ám az eddiginél erőteljesebben kell törekedniük a bv-vállalatoknak 
arra, hogy állami felhasználásra (fegyveres testületek, IM, MÁV stb. számára) 
termeljenek. így kivédhetők az erősödő piaci verseny hátrányos következményei. 
Mindez a vállalatoktól nagyobb önállóságot és öntevékenységet igényel.

Ugyanakkor a vállalatoknak szükségük van a központi irányítás segítségére, 
hogy megalapozottabb döntéseket tudjanak hozni. Hiszen a nagyobb áttekintés, 
a szélesebb körű ismeret növelheti a munkaerő-keresletet, egyes termékek gyártá
sára, valamint a gazdasági-pénzügyi szabályozások várható alakulására vonatko
zó információikat. Jelenleg nem lehet tudni, hogyan fog változni a kooperációs 
tevékenységek iránti kereslet.

Köztudott, hogy a reformnak átmenetileg és területenkén eltérő mértékben 
munkaerő-felesleg lesz a következménye, ez pedig kedvezőtlenül hat majd a fog
vatartottak munkáltatására. De a költségérzékenyebb gazdálkodás is arra készteti 
majd a polgári vállalatokat, hogy intenzív fejlesztéssel, termelési tartalékaik jobb 
kihasználásával érjenek el eredményt, s ez szintén a képzetlen munkaerő alkal
mazása ellen hat.

A fogvatartottak létszáma az előrejelzések szerint tovább fog emelkedni. 
Ezért elítéltjeink foglalkoztatására a jövőben is csak a polgári vállalatokkal kö
tött együttműködési szerződések adnak majd módot. Számítanunk kell azonban 
arra, hogy partnereink rövidebb időre kívánják lekötni az elítélt munkaerőt, szer
ződéseikben pedig egyre szigorúbb feltételeket fognak támasztani mind a terme
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lés mennyiségét, mind a termék minőségét illetően. A kockázat közös vállalása is 
sokkal nagyobb szerepet fog kapni.

Az alábbiakban megpróbáljuk vázolni, hogyan tervezik vállalataink az 
elítéltek foglalkoztatásának bővítését. Bútoripari vállalataink alaptevékenységük 
szűk keresztmetszetének feloldásával (pl. az Alföldi Bútorgyár szárító- és kárpi
tosrészlegének fejlesztésével), a termelés műszaki színvonalának javításával, a 
Budapesti Faipari Vállalat a második műszak beindításával kívánja növelni a ter
melés mennyiségét. A minőség biztosítása érdekében a tárolási, csomagolási és 
szállítási feltételeket mindenütt korszerűsíteni akarják. Célul tűzik ki nagy meg
rendelők (üdülők, szállodák) berendezési tárgyainak gyártását, helyszíni szere
lését.

Konfekcióipari vállalataink alaptevékenységük fejlesztésében látnak lehető
ségeket. Ehhez azonban bővíteniük kell mai szűkös termelőterületeiket, és raktá
rozási körülményeik is javításra szorulnak. Néhány korszerűbb gép üzembe he
lyezésével, az elavult géppark felújításával konfekcióiparunk megőrizhetné jelen
legi helyzetét. A Sopronkőhidai Szövőgyár a szövődéi előkészítés műszaki szín
vonalának emelésével, a szövetkikészítés technológiájának fejlesztésével óhajtja 
az elmúlt években végrehajtott rekonstrukciót folytatni. Ezzel lehetővé teszi a 
magasabb minőségi igényeket is kielégítő pamutszövetek gyártását, mely elvezet
het a saját alapanyag feldolgozásához (konfekcionálásához) is. Továbbá tervezi a 
vállalat a szövődéi gépcserék során felszabadult munkaerő, valamint a szombat- 
helyi — korábban konfekciótevékenységgel foglalkoztatott — elítéltek átirányí
tását fémtömegcikk-ipari munkák végzésére.

Cipőipari vállalatunk az új technológia további bővítésével, a cipőfelsőrész- 
tűzödei munkahelyek számának növelésével, a szabászati, felsőrész-készítési te
vékenységek műszaki fejlesztésével, a fárafoglalási műveletek korszerűsítésével 
igyekszik biztosítani termelőkapacitásának kitöltését. Ugyanakkor kevésbé piac
érzékeny gyártmányszerkezet kialakítására törekszik, és szándékában áll kapcso
latait a hazai cipőipari vállalatokkal szorosabbra fűzni, valamint szélesíteni. 
A Dunai Tömegcikkipari Vállalat új beruházással kívánja mérőszalaggyártását 
magasabb szintre emelni, melynek során 1988-ban már színes szalagbetéteket is 
fognak készíteni. A gombok és záróelemek gyártásában a választék bővítését hő
re lágyuló műanyagok alkalmazásával tervezik.

Mezőgazdasági vállalataink bővíteni akarják a szántóföldi növénytermeszté
sen belül a vetőmag termelését, és a szántóterületek egyre nagyobb hányadán kí
vánnak kézimunka-igényesebb fűszer- és zöldségnövényeket, valamint gyógynö
vényeket termeszteni. A sertéstelepi rekonstrukciók jelentősen növelik a sertés- 
hústermelést és a foglalkoztatható létszámot. Pálhalmán a tej minőségét fejőház 
létrehozásával igyekeznek javítani. Az annamajori gyógynövénylepárló lehetővé 
teszi a termékek magasabb készültségi fokon történő előállítását. Minden vállala
tunk reális lehetőséget lát az ipari kooperáció, különösen az intézeten kívüli fog
lalkoztatás bővítésében. Vonatkozik ez ipari és mezőgazdasági vállalatainkra 
egyaránt.

*

Összegezve a vállalati elképzeléseket: az elítéltek foglalkoztatását a neheze
dő gazdasági helyzetben termelési körülményeik javításával, műszaki színvona
luk emelésével, magasabb feldolgozottságú, magasabb minőségigényeket kielégí
tő termékek előállításával, valamint kooperációs kapcsolataik körének szélesíté
sével kívánják elérni. Mindezek megvalósításához a fejlesztési pénzeszközök 
megteremtése nélkülözhetetlen a bv-vállalatoknál.

Tamás Zoltánné
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