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A börtönbeli munkáltatás
jovoje

Jelenleg „tűzoltás” •  Átalakuló vállalatok •  Új koncepció

Néhány hónappal ezelőtt hozzáértő cikk jelent meg a Heti Világgazdaságban. Az 
írás a börtönmunka válságával foglalkozott, a fogvatartottak munkáltatásának helyzetét 
feszegetve a szerzők úgy ítélték meg, hogy „tűzveszélyes helyzet” keletkezett a hazai 
büntetés-végrehajtási intézetekben. Jómagam, mint a magyar büntetés-végrehajtás egyik 
„hivatásos tűzoltója”, megállapításaik jelentős részével akkor (és azóta is) egyetértettem. 
Mi több, a cikk nagy hatással volt rám. A téma bonyolultsága miatt azonban — úgy 
érzem —r számot kell adnom eddigi erőfeszítéseinkről, s egyúttal fel kell vázolnom a 
jövőbe mutató elképzeléseinket is. Örülök tehát Kövér Ágnes és Kabódi Csaba írásának, 
mert módot ad — némi késéssel bár, de korántsem megkésve — álláspontom kifejtésére. 
A téma tehát a börtön és munka viszonya.

H árom szor a korm ány e lő tt
A rövid bevezetőben jeleztem, hogy személyes véleményem egybecseng ama írás 

megállapításaival, bár mind a válságot, mind a kivezető utat megközelíthetjük másként 
is. A válság kialakulásának okait elemezve egyetértek azzal a véleménnyel, hogy a 
letűnt társadalmi rendszerben alkalmazott megoldás az épülő piacgazdaság körülményei 
között lényegében csődöt mondott. „Tűz” keletkezett a börtönökben. Ez a csőd azonban 
nem nagyobb és nem mélyebb, mint amit a társadalom egésze örökölt. Vállalataink 
mai helyzete azonos a többi állami vállalatéval. A kivezető utat szintén abban a 
gazdasági, társadalmi környezetben kell keresni, amely a többi állami vállalatra, 
gazdasági társaságra, a társadalom egyéb intézményeire is jellemző.

A büntetés-végrehajtási vállalatok jelenlegi problémái a testületet irányító Bünte
tés-végrehajtás Országos Parancsnokságán, valamint a büntetés-végrehajtást felügyelő 
igazságügy-miniszer előtt már az elmúlt év során ismertté váltak. Ennek felvetése a 
pénzügyi kormányzat, a kormány Gazdasági Kabinetje, illetve a kormány előtt több 
mint egy éve folyamatosan megtörtént. Míg az elmúlt év tavaszán a büntetés-végrehajtási 
vállalatok adósságállománya 300—350 mFt volt, addig év végére ez a szám 660 mFt-ot 
tett ki. A 12 vállalat együttes vesztesége 1990-ben 160 mFt volt, amely az 5 nyereséges 
és 7 veszteséges vállalat együttes „eredménye”. Év elején a vállalatok közül 4 csőd
helyzetbe került, illetve be is jelentették az öncsődöt. Időközben e vállalatokat újabb 
követte és várhatóan több is hasonló helyzetbe került volna, ha nem érkezik a kormány 
segítsége. A vállalatok összadóssága már több mint 1 mdFt. A „tűz” egész nagyra 
sikeredett, már-már a „robbanás” állapotába került. A cikkben is jelzett „tűzoltás” 
szükségessége folyamatossá vált. így az 1992-es költségvetésben szerettük volna a 
jelzett 660 mFt-os vállalati támogatást érvényesíteni, de ennek a költségvetésben való 
szerepeltetésétől a Pénzügyminisztérium mereven elzárkózott. Erőfeszítéseink révén a 
témát a Gazdasági Kabinet az elmúlt évben két ízben, míg 1992-ben egyszer tárgyalta
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meg, igene a megoldáshoz szükséges segítséget. A kormány az idén már háromszor 
foglalkozott problémáinkkal.

Az év eleji kormányülés legfontosabb eredményeként értékeltük, hogy ilyen átfogóan 
az előző rendszer kormányai 40 éven keresztül nem voltak képesek a gondok meg
tárgyalására. Sikerült megértetni problémáinkat, illetve megszereztük a kormány nyi
tottságát, érzékenységét gondjaink megoldásához. Meg kell jegyezni azonban, hogy 
azok a határozatban is rögzített kívánalmak, amelyek főleg a HM-től és a BM-től 
érkező bővülő állami megrendeléseket remélték, nem következtek be. Az adósságállomány 
kezelésére vonatkozóan megalakult ugyan a tárcaközi bizottság, de tevékenysége lé
nyegében eredménytelennek, hatástalannak bizonyult. A vállalatok átalakítására vonat
kozó elgondolás kialakítására év végéig kaptunk határidőt, amelyet nyilván párhuzamosan 
a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról 
szóló törvény megalkotásával lehetséges elkészíteni. Tovább terjedt tehát a „tűz” a 
börtönökben.

A második kormányülésen már némi konkrét pénzügyi segítséget is kaptunk a 60 
mFt-os költségvetési támogatás, illetve adótartozásaink meghatározott módon való 
rendezésére szóló ígéret formájában. Az eredmény annak felismerése, hogy a „tűzoltás” 
hatékony oltóanyag, azaz pénz nélkül nem oldható meg.

A legutóbbi, harmadik kormányülésen konkrét pénzügyi támogatást kaptunk, amely 
már nagyobb tűz oltására is alkalmas, de a tűz által okozott kár pótlására, méginkább

Tétlenségre kárhoztatott elítéltek
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újabb tűzfészek kioltásához kevés. Ezt csak az a tőkebevonás oldhatja meg, amelynek 
szervezeti kereteit az — időközben 1992 augusztusára előrehozott — átalakulási 
koncepció képezi. A koncepció kialakításának feltételeit a Parlament által elfogadott 
,A  tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és haszno
sításáról” szóló törvény teremtette meg. Ennek a koncepciónak a sarkkövei nézetem 
szerint a következőkben határozhatók meg:

— A büntetés-végrehajtási vállalatok átalakítása önmagukban izoláltan nem, csak a 
kormány tulajdonosi- és privatizációs stratégiájának részeként, a tartósan állami 
tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezelésére és hasznosítására vonatkozó 
törvényi szabályozás keretei között képzelhető el.

— A koncepció véglegesítése csak a büntetés-végrehajtási feladatok közül az elítélt
munkáltatásnál szélesebb körben, nézetem szerint a fogvatartottak foglalkoztatá
sának újragondolásával történhet.

— Ugyancsak teljes koncepcióváltásra van szükség a büntetés-végrehajtás gazdálkodási 
rendszerében, melyben egy szervezetbe integrálható a büntetés-végrehajtási vál
lalatok teljes termelési, értékesítési tevékenysége, a büntetés-végrehajtási intézetek 
minél teljesebb, valamint a szociális szféra egyre bővülő ellátási feladatainak 
megoldása.

A koncepció megvalósításának anyagi alapját, s egyben a költségvetés majdani 
kímélését szolgálja az, ha szélesebb kaput nyitunk a források bővülésének, melyben 
helyet kap a privatizáció útján való tőkebevonás (a külföldtől, a belföldi magánsze
mélyektől, sőt a munkavállalói résztulajdonoktól egyaránt), illetve a különféle adomá
nyok, támogatások.

Mindennemű foglalkoztatás hasznos
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A k on cep ció  lén yege
A termelési, értékesítési és ellátási folyamatok szervezésére, a fogvatartottak fog

lalkoztatására a jelenlegi büntetés-végrehajtási vállalatok, illetve intézetek meghatározott 
vagyonának kezelésére és hasznosítására egy vagyonkezelő szervezet, például a Bün
tetés-végrehajtási Ellátó és Foglalkoztató RT, többségi állami tulajdonnal való létrehozása 
látszik célszerűnek. A büntetés-végrehajtási feladatok speciális jellegére való tekintettel 
a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról 
rendelkező törvény alapján ezen társaság, mint közszolgáltató tevékenységet ellátó 
szervezet felett az alapítói jogokat a feladatkör szerint illetékes igazságügy-miniszter 
gyakorolná. A részvénytársasági forma létrehozását ugyanazok az okok indokolják, 
amelyek az Állami Vagyonkezelő RT létrehozását támasztották alá, nevezetesen a 
működéshez szükséges hitel felvételének lehetősége, amely a mezőgazdasági s az 
élelmiszeripari tevékenység elengedhetetlen feltétele, de más termelési és értékesítési 
folyamathoz is szükséges. További okok között kell megemlíteni a tőkeellátottságot 
javítandóan a kötvénykibocsátás, illetve az egész tevékenység hatékony folytatásának 
lehetőségét is.

Az RT alaptőkéjét a büntetés-végrehajtási vállalatok és intézetek termelési, szol
gáltatási tevékenységét szolgáló mintegy 4 milliárd forint értékű vagyon apportálásából, 
valamint például a privatizációs bevételből a kormány által meghatározott (a társasági 
törvény szerinti jelenleg 50%) hányad alapján biztosított pénz képezné.

Az RT létrehozását követően történne meg a privatizálás egyrészt folyamatos 
alaptőkeemeléssel, másrészt kisebb mértékben a tulajdon megvásárlásával úgy, hogy 
az állam részesedése 51%-ra csökkenjen. Ennek során mód lenne munkavállalói részvény 
jegyzésére, valamilyen kedvezményes konstrukcióval, melynek aránya például az össztőke 
10%-a lehetne.

Az RT működését irányító Igazgató Tanácsban, illetve a felügyeletet ellátó Felügyelő 
Bizottságban, természetesen képviselnék magukat a büntetés-végrehajtás irányítói, in
tézetei, a tulajdonosi jogokat gyakorlók, illetve a társadalmi szervezetek.

A tulajdonosi jogok gyakorlására az igazságügy-minisztertől átruházott hatáskörben, 
illetve a fogvatartottak foglalkoztatásának (munkáltatás, szakképzés stb.) felügyeletére, 
az ehhez szükséges pénzügyi alapok létrehozására, annak hatékony felhasználására egy 
úgynevezett Elítélt Foglalkoztatási Alapítvány létrehozása látszik célszerűnek. Ezen 
alapítvány nonprofit jelleggel működne és rendelkezne az RT feletti tulajdonosi 
jogosítványokkal. Az általa kezelt alap forrását alapvetően költségvetési támogatás, az 
RT által befizetett összegek, illetve a különféle adományok képeznék.

A vázolt koncepció természetesen alapjaiban változtatná meg a büntetés-végrehajtás 
gazdasági rendszerét, de természetesen kihatással lenne a szakmai irányítás egész 
rendszerére is.

B
 Mindenekelőtt jelentős mértékben társadalmasítaná a büntetés-végrehajtás teljes 
feladatvégzését, ezen belül különös jelleggel a fogvatartottak foglalkoztatását, munkál
tatását, szakmai képzését, erkölcsi nevelését. Ettől a koncepciótól azt várom, hogy a 
„tűz” fészkét véglegesen kioltva a hivatkozott cikkben jelzett 200 éves álom megvalósul.

Dr. Fekete Mihály


