
A felvételi munka gyakorlata, 
az utánpótlás nevelése állományon belül

A büntetésvégrehajtási testület személyzeti apparátusának sokrétű és szerteága
zó tevékenységrendszerén belül jelentős helyet foglal el a személyi állomány 
utánpótlásának biztosítása, a felvételi munka gyakorlata. Az ezirányü tevé
kenység részben a központi személyzeti szervek, részben az intézetek hatás
körébe tartozó feladatok megoldásából áll, amely a hatásköri elkülönülés elle
nére összetartozó, egységes tevékenység. A központi intézkedések eredményei 
is elsősorban az intézeteknél érvényesülnek, illetve az intézetek tevékenységé
ben válnak konkrét gyakorlattá.

A döntések előkészítését, az operatív feladatokat az intézetek személyzeti 
apparátusai, személyzeti vezetői végzik, de a legfontosabb személyzeti és ká
dermunkát,

— az előrelátó tervezést,
— az állomány képzettségi és felkészültségi színvonalának felmérését,
— az utánpótlás forrásainak feltárását

— éppen vezetői beosztásukból adódóan — az intézetek vezetőinek kell fel
adatuknak tekinteniük. így véleményük és a felvételi, utánpótlási tevékenység 
javításának lehetőségeire vonatkozó javaslataik a személyzeti munka színvo
nalának emelése érdekében elsőrendű fontosságúak.

A büntetésvégrehajtás egésze előtt álló felelősségteljes, sokrétű tevékenység 
megnövekedett követelményeinek csak jól felkészült, szakmailag, politikailag 
képzett, hivatását szerető állomány képes eleget tenni. így a mennyiségi pótlá
son túl jelentős feladat a fenti feltételeknek mindjobban megfelelő személyi 
állomány kialakítása és biztosítása, azaz a felvételi tevékenység minőségi szín
vonalának emelése. A felvételi munkát, annak eredményességét, színvonalát, 
s ezen belül elsősorban az utánpótlás mennyiségi biztosítását a tapasztalatok 
szerint számos tényező befolyásolja. Ezek közül a jelentősebbek:

— a büntetésvégrehajtási tevékenység társadalmi megítélése,
— fegyveres testületi jellege,
— a büntetésvégrehajtási munka konkrét gyakorlata (szolgálati kötöttsé

gek, elítéltekkel való foglalkozás stb.),
— a büntetésvégrehajtási intézet híre, a munkahelyi légkör, az állomány han

gulata, közérzete,
— a büntetésvégrehajtási intézet területi (földrajzi) elhelyezkedése,
— az intézetek környezetének általános munkaerőhelyzete,
— a biztosítható jövedelem,
— a szociális ellátottság helyzete és lehetőségei (lakáshelyzete),
— a különböző baráti, ismeretségi kapcsolatok.
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A minőségi utánpótlás biztosításának lehetőségét befolyásolják:
— a különböző beosztások szakmai végzettségi igényei (orvos, pszichológus, 

ápoló stb.),
— a képesítési előírásoknak való megfelelés,
— az egészségi alkalmasság.

Ahhoz, hogy a befolyásoló tényezők hatását elemezni lehessen, célszerű átte
kinteni a felvételi munka és eljárás jelenlegi gyakorlatát.

E tevékenységben — az utóbbi időszak pozitív irányú változásainak kivételé
vel nem kapott jelentőségének megfelelő hangsúlyt az az elsősorban vezetői 
feladat, amely a konkrét felvételt megelőző intézkedéseket foglalja magába.

Ezek az
— utánpótlás időbeni biztosítását jelentő tervezés,
— az utánpótlás lehetséges forrásainak felderítése,
— a büntetésvégrehajtási tevékenység iránti érdeklődés felkeltését eredmé

nyező tudatos politkai és agitációs tevékenység.
A felvételi munkát az eddigiekben alapvetően az alábbi szakaszok jellemzik:

1. Előzetes beszélgetés:
Ezen a tájékozódó, illetve tájékoztató beszélgetésen ismertetik a jelentkező

vel az alkalmazás feltételeit, a munkakör követelményeit, az elvárásokat, a 
szakmai, a hivatali előmenetel lehetőségeit, az anyagi, a szociális és az egyéb 
juttásokat. A személyzeti szervek tájékozódnak a felvételes végzettségéről, 
eddigi életútjáról, családi és egyéb körülményeiről, jelentkezésének indítékairól, 
igényéről. Ezen a beszélgetésen általában jelen van a jelölt jövendő elöljárója 
és egyes intézeteknél az intézet parancsnoka és párttitkára is, mivel a kiválasztás 
annál objektívebb, minél több személy megítélésén alapul. Amennyiben 
eleve kizáró tényező nincs és a beszélgetés alapján a jelöltet megfelelőnek 
tartják, s számára is elfogadhatók a feltételek, megkezdődhet a felvétel ad
minisztratív teendőinek lebonyolítása.

2. Adminisztrációs tényezők:
A felvételre jelentkezőnek felvételi kérelmet és önéletrajzot kell írnia, ki 

kell töltenie az információk beszerzéséhez szükséges adatlapokat, és be kell 
m utatnia az iskolai végzettségét igazoló bizonyítványait.

3. Orvosi, alkalmassági vizsgálat:
A büntetésvégrehajtási testület hivatásos állományába kerülők egészségi, 

alkalmassági vizsgáját 1982. április 15-től országosan, egységesen -  külön 
.szabályzatban meghatározottak szerint -  a Belügyminisztérium Egészség- 
ügyi Alkalmasságot Vizsgáló Osztálya végzi. A vizsgálatok széles körűek, alapo
sak, így a felvételre jelentkezők egy része — általában 40 százaléka — nem 
alkalmas hivatásos szolgálatra. Egyes vélemények szerint a követelmény magas, 
azonban ezt indokolja jelenlegi állományunk egészségi állapota, valamint az 
egészségi károsodás m iatt a felső korhatár betöltése előtt nyugállományba ke
rülők jelentős száma. Indokolt esetben a hivatásos állományba kinevezési ha
táskörrel rendelkező vezetőnek lehetősége van arra, hogy az egészségi alkalmas
ság kinevezési feltételétől eltérjen.
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4. Ellenőrzés (priolálás):
A felvételre jelentkező és közvetlen hozzátartozója előéletét a felvételre 

alkalmasság érdekében ellenőrizni kell. Büntetett előéletű jelentkező fel
vételére nem kerülhet sor. A közvetlen hozzátartozók ellenőrzése a családi 
háttér, a közvetlen környezeti hatásokról ad tájékoztatást. Esetlegesen bűnöző 
életmódot folytató szülők felvételre jelentkező gyermekétől egyrészt nem vár
ható el, hogy erkölcsi színvonala a hivatásos szolgálattal szembeni követelmé
nyeknek megfelel, másrészt a fogva tartottakkal való elfogulatlanságára nem 
számíthatunk.

5. Az információk beszerzése
Az orvosi alkalmassági vizsgálatot természetesen az ellenőrzési idő alatt is 

el lehet végezni. Ekkor történik a felvételre jelentkező korábbi munkahelyeiről 
az írásos vélemények megkérése, információszerzés a sorkatonai szolgálat 
alatti tevékenységéről, a tanácsi szervektől, a jelentkező közvetlen környezeté
ből. Egyes intézetekben környezettanulm ányt is végeznek a családi körülmé
nyek megismerésére. A felvételi eljárás — mely általában másfél hónapot vesz 
igénybe — gyorsítása egyes vélemények szerint nem célszerű, mivel egy hosszabb 
időszak alatt egyrészt a felvételre jelentkező elhatározásának szilárdságáról is 
megyőződhetünk, másrészt érkezhetnek olyan információk, melyek a meg
ítélés szempontjából fontosak lehetnek. Más vélemények szerint a jelentkezés
től a kinevezésig eltelt várakozási idő túlságosan hosszú, erősen negatív hatású. 
Tapasztalataink szerint a felvételi eljárás — a követelmények csökkentése nél
kül — az ellenőrzés meggyorsításával, az információszerzés körének csökken
tésével (elegendő lenne az utolsó öt év tevékenységére összpontosítani) rövidít
hető lenne, annál is inkább, mert a polgári életből a testülethez kerülők nehezen 
értik meg az eljárás hosszasságát, amikor polgári munkahelyek között sok eset
ben egy nap alatt mindent el tudnak in tézn i.

6. Kinevezés:
A kinevezéshez szükséges anyagok (egészségi alkalmasság, ellenőrzés, infor

mációk) megérkezése után, amennyiben kizáró tényező nincs, ismételt elbe
szélgetésre kerül sor, ahol véglegesen megállapodnak az alkalmazás feltételeiben, 
a beosztásban. Amennyiben a felvételes kitart kérelme mellett, munkahelyé
ről kikérik és a kinevezési okmányokat elkészítik.

A hatáskörileg illetékes vezető kinevezési parancsának aláírása után megtör
ténik annak kihirdetése, az eskütétel, majd a szolgálatba állítás.

A kinevezés általában próbaidőre történik (tiszthelyettes esetében hat hó
nap, tisztek esetében egy év). Ez időszak alatt az új dolgozó beilleszkedhet a 
testület közösségébe, megismerkedhet a büntetésvégrehajtás tevékenységével 
és beosztása követelményeivel, a testület pedig meggyőződhet alkalmasságáról. 
A próbaidő letelte után közös elhatározás alapján kerül sor a véglegesítésre.

Az utánpótlás biztosításának forrásai
1. Tisztek utánpótlása:

Tiszti beosztásokban az utánpótlás biztosítása mellett az elmúlt időszak leg
fontosabb feladata a meglévő állomány képzettségi színvonalának emelése, a 
szükséges és képesítési előírásokban meghatározott iskolai végzettség meg-
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szereztetése volt. E feladatot alapvetően nagyarányú belső iskoláztatással, 
a képzés rendszerének az igényekhez történő alakításával oldottuk meg. Ennek 
az elsősorban belső forrásból történő mennyiségi iskoláztatási törekvésnek ered
ményeképpen elértük a tiszti állomány felsőfokú iskolai végzettségének jelentős 
emelkedését, mely ma már a jelenlegi iskoláztatásokat is figyelembe véve meg
felelőnek mondható.

A továbbiakban elsősorban a megfelelő képzettséggel rendelkező utánpótlást 
kell biztosítani. Ennek lehetőségeit elsősorban a felsőoktatási intézményekben 
végző, illetve tanuló hallgatók testületünkhöz való kötődésével, a már koráb
ban végzett és megfelelő gyakorlattal rendelkező szakemberek felvételével és 
a bázisiskolákon folyó képzés reális szükségletnek megfelelő fenntartásával 
kell biztosítani. Ehhez az eddigieknél tervszerűbb iskoláztatási tevékenységet 
kell folytatni, amely összhangban van a tervezhető kádermozgásokkal, a testü
let szakemberigényével.

A végzős hallgatók részére kürt pályázatainknál, az eddigieknél tudatosabb, 
tervszerűbb tevékenységgel kell elérni, hogy azok eredményesek legyenek. 
Reális, a büntetésvégrehajtási tevékenységet, az itt folyó m unkát bemutató, 
a jogok és lehetőségek mellett a követelményeket is feltáró propagandaanya
got kell — időben — a fiatalokhoz eljuttatni. A büntetésvégrehajtás népszerű
sítésére készített propagandafüzetet a jövőben szélesebb körben kell terjeszteni 
a felsőfokú tanintézetekben tanulók között.

2. Tiszthelyettesek utánpótlása:

Az új felvételek szükségessége általában az őrszolgálatnál jelentkezik, mert 
az — a személyzeti vezetők által alátámasztott — intézeti gyakorlat, hogy az 
egyéb szolgálati ágak tiszthelyettesi beosztásait az őrszolgálattól átkerülőkkel 
töltik be. Ezt testületünk jelenlegi helyzetében — amikor a kívánatosnál jelen
tősen alacsonyabb a középfokú végzettségű tiszthelyettesek száma — inkább ne
gatív, mint pozitív jelenségként kell értékelnünk. Hiába helyes elképzelés az, 
hogy a testület tanult tiszthelyettesi állományának perspektívát tudunk adni, 
ha nem tudjuk megoldani, hogy a főfelülgyelők és a felügyelők — a képesítési 
előírásoknak megfelelően — középfokú iskolai végzettséggel rendelkezzenek.

A tiszthelyettesi utánpótlás e konkrét és fontos feladatán túl továbbra 
is ki kell használnunk az eddigi, hagyományos utánpótlási bázisok nyújtotta 
lehetőségeket. Intézeteink általában jó  kapcsolatokat építenek ki a helyi taná
csok vezetőivel és munkaügyi szakigazgatási szerveivel. A tanácsok az intézetek 
megkeresését, kérését pozitívan támogatják, minden lehetséges segítséget meg
adnak. Esetenként szolgálatra alkalmas fiatalokat irányítanak az intézetekhez. 
Budapesti intézeteknél igen aktív a kapcsolat a Pest környéki községek párt- 
és tanácsi vezetőivel, mégis az eredményes utánpótlás biztosítására te tt erőfe
szítések gyakorlatilag eredménytelenek. Eszak-magyarországi intézeteinknél 
viszont többnyire nincs szükség ilyen munkaerő-toborzásra.

Egyre gyakrabban hirdetünk a napilapokban. A feladott hirdetések jeügések, 
így általában sok a jelentkező, de sajnos a személyes beszélgetések után — ami
kor a tényleges munkatevékenység pontosítására kerül a sor — nagy részük visz- 
szalép.
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Az utánpótlásnak továbbra is forrása a testületi tagok ismeretségi köre. Ál
talános tapasztalat, hogy azok a jelentkezők válnak testületi taggá, akiket a 
személyi állomány ismerősi, baráti köréből veszünk fel.

A hiányosságok okai

A felvételi tevékenység eddigi gyakorlatát áttekintve megállapítható, hogy az 
utánpótlás biztosítására te tt intézkedések, az eredmények mellett, az egyes inté
zetek kedvező tapasztalatai ellenére, több vonatkozásban sem voltak kielégítőek.

A vidéki intézeteknél — általában az eddigi gyakorlat szerinti tevékenység — 
megnyugtatóan biztosítja a tiszthelyettesi állomány mennyiségi és egyre inkább 
minőségi utánpótlását is. Ebből a szempontból kiemelkedő a Sopronkőhidai 
Fegyház és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, ahol általában egy-egy meg
üresedő beosztásra többen is várakoznak, így lehetőség van a kiválasztásra, a 
magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők felvételére. A tiszti beosztásokban 
az utánpótlás elsősorban a külső felvételekkel és részben a szükséges belső is
koláztatással oldható meg. Egyes, speciális szakmai ismeretet igénylő beosztás
ba (pl. orvos, pszichológus, pénzügyi szakember) a felvétel azonban sokszor 
gondot jelent.

A budapesti intézeteknél a legnagyobb problémát az őri létszámhiány je
lenti, melyet az eddig megtett intézkedésekkel nem lehetett megnyugatóan 
mérsékelni. A létszámhiány okait elemezve megfogalmazódott, hogy azok 
nem a személyzeti tevékenység hiányosságaiból erednek, hanem olyan általá
nos, objektív gondokból, amelyek megoldása meghaladja az intézetek lehető
ségeit. Ezek közül a jelentősebbek:

— a fiatalok körében nem vonzó a fegyveres testületi szolgálat, még kevésbé 
a büntetésvégrehajtási szolgálat, különösen az elítéltekkel közvetlen érint
kezéssel járó feladatok ellátása,

— a polgári élethez viszonyítva lényegesen feszesebbek a kötöttségek, kedve
zőtlen — folyamatos — a szolgálati beosztás,

— az egészségi alkalmasság feltételei — a fegyveres szolgálat miatt — magasak,
— a felvételre jelentkezők között magas az általános iskolát el nem végzettek 

aránya, akiket el kell utasítani,
— a jövedelmi viszonyok az utóbbi időben a polgári munkahelyeken is meg

közelítették a büntetésvégrehajtás által biztosított lehetőségeket,
a lakáshelyzet általában o tt megoldatlan, ahol egyébként is jelentős az 
intézetek közelségében lévő ipari nagyvállalatok elszívó hatása.

Az utánpótlási munka színvonalának emelése

Az utánpótlási munka színvonalának emelése a legjobban azon mérhető, hogy 
az állomány mennyiségében megfelel az állományszervezési táblázatban megha
tározott létszámnak, illetve minőségében egyre jobban megközelíti azokat az 
elvárásokat, amelyek az egész büntetésvégrehajtási tevékenység színvonalas 
munkavégzését biztosítják, s melyek a képesítési előírásokban meghatározottak.
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A felvételi munka jelenlegi gyakorlata többnyire megfelel a követelmények
nek, melyet az egyes intézetek pozitív példája bizonyít. Azokban az intézetek
ben, ahol a személyzeti tevékenység tudatos tervező munkán alapul, ahol az 
intézet vezetése, pártszervezete biztosítani tudja egyrészt az őszinte, nyűt 
munkahelyi légkört, másrészt a város, a község vezetőivel való jó  kapcsolatkiala
kítással őrzi az intézet jó  hírnevét, kevésbé jelentkeznek gondok és problémák 
a munkaerő-utánpótlásban. Azoknál az intézeteknél azonban, ahol elsősorban 
objektív okok m iatt jelentős a létszámhiány és gondot okoz a megfelelő után
pótlás biztosítása, o tt nagyobb erőfeszítéseket kell tenni a parancsnokoknak 
és az intézeti személyzeti vezetőknek. A lehetőségek határain belül fokozni 
kell az állomány anyagi megbecsülését, biztosítani azokat a lehetőségeket, 
amelyek vonzóak a testületi tagok körében.

Fok Péter

Rendőr- és büntetésvégre hajtási tiszteket avattak a közelmúltban a Magyar 
Optikai Művek sportpályáján. Az ünnepi esemény alkalmából kettős jubileum
ról emlékeztek meg: 35 évvel ezelőtt kezdődött hazánkban a szocialista rendőr
tisztképzés és 10 éve alakult meg a Rendőrtiszti Főiskola.

Dr. Horváth István belügyminiszter beszéde után tettek  tiszti esküt a végzős 
hallgatók. Az ünnepségen részt vett Nagy Tibor vezérőrnagy, a büntetésvégre
hajtás országos parancsnoka, dr. Körmendi Anna, az Igazságügyi Minisztérium 
pártbizottságának titkára és Árendás Péter, a Büntetésvégrehajtás Országos 
Parancsnoksága pártszervezetének titkára. O tt voltak a társ fegyveres szervek 
képviselői, a tömegszervezetek vezetői, valamint az ifjú tisztek hozzátartozói.

A főiskola büntetésvégrehajtási tanszékén Kövesdi László és Oltyán István 
végeztek kitüntetéses oklevéllel és megkapták a főhadnagyi rendfokozatot.
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