
A személyi állomány 
tanulási és továbbképzési lehetőségei

Az MSZMP XII. kongresszusa meghatározta a fejlett szocialista társadalom épí
tésének soron következő feladatait. Fejlődésünk jelenlegi szakaszában -  amint 
ezt a kongresszusi határozat is hangsúlyozta -  legnagyobb tartalékaink az 
emberi tényezőkben rejlenek.

A jogszabályok következetes és színvonalas érvényesítése, a szolgálati felada
tok eredményesebb megoldása megköveteli a személyi állomány politikai és 
s z a k m a i  képzettségének fejlesztését, az oktatás és képzés tervszerűségét, szín
vonalának emelését. Az előttünk álló feladatok eredményes megoldása csak 
politikailag szilárd, szakmailag jól felkészült, munkáját hivatástudattal végző 
személyi állománnyal lehetséges, ezért fokozott gondot kell fordítani a káderek 
kiválasztására, nevelésére, a vezetői utánpótlás biztosítására, a személyi állo
mány felkészültségének fokozására -  hangsúlyozta miniszter elvtárs a büntetés
végrehajtási vezetők 1980. április 22-23-án  m egtartott országos értekezletén.

Mivel a személyi állomány képzettségének színvonala a sikeres munka fel
tétele, a további előrehaladás kulcskérdése, ezért az MSZMP XII. kongresszusa 
határozataiból az igazságügyi szervekre háruló feladatok között is kiemelt fel
adatként szerepel a káder- és személyzeti munka javítása, a büntetésvégrehajtás 
képzési és továbbképzési rendszerének továbbfejlesztése.

Az oktatásnak, a személyi állomány képzésének lépést kell tartania a fejlődés 
egyre nagyobb követelményeivel, és mind tartalmában, mind módszereiben 
egyre jobban igazodnia kell a büntetésvégrehajtás előtt álló feladatokhoz.

1982 első felében megtörtént az oktatás és képzés korszerűsítése, a különbö
ző képzési szintek és formák szervesebb illeszkedésének és egymásra épülésé
nek elősegítése volt. Az eltelt, viszonylag rövid idő alatt szerzett tapasztalataink 
azt m utatják, hogy a büntetésvégrehajtás képzési rendszere az elmúlt évben 
fejlődött, korszerűsödött. Természetesen figyelembe vettük és felhasználtuk 
a korábbi évek tapasztalatait, eredményeit is. Jelenleg a képzés színvonala, 
szervezettsége, az oktatásban részt vevők száma már jobban igazodik a bünte
tésvégrehajtás szükségleteihez, a megváltozott igényekhez.

Az egyes iskolákon megkezdődött a képzés tartalmának korszerűsítése is. 
Felülvizsgálták a tanterveket, szelektálták a tananyagokat, javították az oktató
nevelő munka szervezeti és személyi feltételeit. A Rendőrtiszti Főiskolán, ahol 
1974 óta működik büntetésvégrehajtási tanszék, új, az előzőnél szigorúbb fel
vételi rendszert vezettek be. Az új felvételi rendszer nagyobb mértékű váloga
tást tesz lehetővé, s ezáltal a főiskolára csak a legalkalmasabb jelöltek kerülhet
nek be, nyerhetnek felvételt.
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1982 augusztusától a BM Kun Béla Zászlósképző Iskolán is büntetésvégre
hajtási szakcsoport létesült, az iskolaparancsnok közvetlen alárendeltségében. 
Mindkét iskolán elkészültek az új oktatási dokumentumok (a tanterv, a tanme
net, a tantárgyprogramok). Ezek egyrészt meghatározzák a képzés célját és 
követelményeit, másrészt tartalmazzák mindazokat az ismereteket, amelyek 
elsajátítása után a tanulmányaikat eredményesen befejező hallgatók képesek 
megoldani szakmai feladataikat, és rendelkeznek az adott beosztáshoz szük
séges politikai és általános műveltséggel is. A személyi állomány képzését szol
gáló szakiskolák tehát az igényeknek megfelelően működnek.

A büntetésvégrehajtási testület személyi állományának képzése, a szolgálat 
ellátására való felkészítése jelenleg az alábbi képzési rendszerben történik.

Tiszthelyettes-képzés

A szolgálati feladatok ellátáshoz szükséges alapfokú képzést a Váci Alapfokú 
Iskola biztosítja. A büntetésvégrehajtás országos parancsnokának 0130/1979. 
sz. utasítása alapján valamennyi, a testülethez újonnan kinevezett tisztes és 
tiszthelyettes szolgálatba állítása előtt 14 napos kiképzésen vesz részt. Ezt 
követően az őrszolgálati állományba tartozók 10 hetes bentlakásos képzésben, 
a többi szolgálati ághoz tartozók 12 hónapos levelező képzésben részesülnek.

Zászlósképzés

A büntetésvégrehajtási testület tagjainak középfokú képzése a BM Kun Béla 
Zászlósképző Iskolán történik. Itt a képzési idő a nappali és levelező tagoza
ton egyaránt 10 hónap. Az iskola őrszolgálati, igazgatási, anyagi-pénzügyi 
és termelési szakon képez hallgatókat. Az egyes szakok a büntetésvégrehajtás 
igényeinek megfelelően, váltakozva indulnak. Az 1972/73. tanévtől kezdve 
napjainkig 341-en végezték el eredményesen ezt az iskolát, többségük őrpa
rancsnoki (körletparancsnoki) szakon.

Tisztképzés

A testület tiszti utánpótlása alapvetően két forrásra támaszkodik, a testületen 
belüli, úgynevezett utánpótlásra (tiszthelyettesek, polgári alkalmazottak) és a 
külső utánpótlásra.

A belső utánpótlás főiskolai képzése zömmel három főiskolán történik:
— a Rendőrtiszti Főiskolán
— a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán és
— a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán
Az elmúlt években a legnagyobb létszámú tisztképzés a Rendőrtiszti Főis

kola nappali és levelező tagozatán folyt, ahol az 1972/73. tanévtől kezdve 
285-en szereztek diplomát. Közülük 16-an végeztek kitüntetéses (vörös) dip
lomával. Az itt végzettek közül 15 tiszt parancsnoki, illetve parancsnok-he
lyettesi beosztásban dolgozik.
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'  A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán az 1972/73. tanévtől kezdve 178-an 
végeztek, közülük hárman parancsnokként teljesítenek szolgálatot.

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola az 1982/83. tanév végén bocsátott ki 
első ízben büntetésvégrehajtási hallgatókat, összesen tizennégyet.

A Rendőrtiszti Főiskolán elsősorban őrszolgálati és igazgatási tiszteket 
képezünk; a másik két főiskoláról kerülnek ki a nevelők, illetve a számviteli
pénzügyi szakemberek.

A tiszti utánpótlás egyre inkább meghatározó forrása a külső utánpótlás, 
vagyis azok a polgári életből a testülethez került, egyetemet vagy főiskolát vég
zett fiatalok, akik a tiszti beosztáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel már 
felvételükkor rendelkeznek. Nekik a felvételt követő egy éven belül meg kell 
szerezniük a munkaterületük ellátáshoz szükséges büntetésvégrehajtási szakmai 
ismereteket, s erről tiszti vizsgán kell számot adniok. Az elmúlt évben oldottuk 
meg először szervezett formában — a fejlődés új követelményeivel összhang
ban — a polgári életből a büntetésvégrehajtáshoz került, egyetemet vagy fő
iskolát végzett próbaidős tisztek tervszerű felkészítését a szolgálati feladatokra.

A hagyományos képzési formák mellett új színt jelent a képzési rendszerben 
a főiskolai végzettséggel rendelkező testületi tagok újabb, kiegészítő, szakosító 
képzésének, az úgynevezett posztgraduális képzésnek a beindítása is. Az 1983/ 
84. tanévben 20 hallgatóval megkezdődik a Juhász Gyula Tanárképző Főisko
lán a Rendőrtiszti Főiskolát végzett, a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főis
kolán pedig ö t hallgatóval a tanárképző főiskolát végzett nevelők posztgraduális 
képzése.

A képzési rendszer korszerűsítésével egyidejűleg bővült, gazdagodott a to
vábbképzés rendszere is, amely szoros összefüggésben van az iskolarendszerű 
képzéssel, arra épül.

A büntetésvégrehajtás továbbképzési rendszere a 054/1983. sz. országos pa
rancsnoki parancs szerint beosztásonként és szolgálati áganként differenciált; 
tervezése ötéves ciklusokra történik. A szolgálati ágak továbbképzését a szak
osztályok központi tematikával segítik, de az intézetek parancsnokai is — a 
helyi igényeknek megfelelően — előírhatnak meghatározott továbbképzési 
témákat.

A 074/1982. sz. országos parancsnoki parancs alapján a vezetőképzés kereté
ben megkezdődött a vezetői utánpótlás felkészítése. A vezetőképzés célja a 
kádertartalékok és a kezdő vezetők politikai, vezetéselméleti és módszertani, 
valamint szakmai ismereteinek bővítése és rendszerezése, büntetésvégrehajtási 
szemléletük formálása, vezetői készségük fejlesztése.

A személyi állomány továbbképzése — tapasztalataink szerint — hatékonyan 
segíti az újonnan megjelent jogszabályok, utasítások, parancsok megismeré
sét, feldolgozását, egységes értelmezését és gyakorlati alkalmazását. Az elmúlt 
években a személyi állomány a továbbképzés során megismerte a büntetés
végrehajtás tevékenységét meghatározó új jogszabályok előíráséit, a Bv. tvr. 
rendelkezéseit, a szakutasításokat, a testület új Őrszolgálati Szabályzatát és az 
Elzárás Végrehajtási Szabályzatát. 1983-ban a továbbképzés egyik legfontosabb 
feladata az volt, hogy az elítéltekkel közvetlenül foglalkozó belső őröket fel
készítsük az elítéltek neveléséhez szükséges pedagógiai alapismeretekre.

A kinevezett és polgári alkalmazottaknál gondot okoz a büntetésvégrehajtási 
szakismeretek alacsony szintje, ezért ebben az évben előkészületeket tettünk
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ilyen irányú továbbképzésük megszervezésére. Ugyancsak továbbképzési felada
taink között szerepel az őrség kijelölt állományának felkészítése a biztonság- 
technikai eszközök szakszerű kezelésére és a működés során keletkező hibák 
elhárítására.

Az elmúlt évek során az oktatási-képzési feladatok kitűzésének és megvaló
sításának tervszerűsége és szervezettsége növekedett. Az iskolára történő beisko
lázások tervszerűen, a képesítési követelmények teljesítése, valamint az után
pótlás felkészítése érdekében történtek. Mindennek következtében a büntetés
végrehajtás személyi állománya jelentős fejlődésen ment keresztül. Ma már 
elmondhatjuk, hogy a legtöbb területen zömében megfelelő képzettségű szak
embereink vannak, örvendetes, hogy a 103/1981. IM sz. utasítással kiadott 
hatályos képesítési előírásoknak a személyi állomány 74,2% megfelel. A kö
vetelmények teljesítése alól 11,2% életkora és több éves szolgálati tapaszta
lata alapján felmentést kapott, 14,6% (661 fő, többségében fiatal büntetés
végrehajtási beosztott) még nem rendelkezik a beosztásáshoz szükséges végzett
séggel. Közülük 45 tiszt, 545 zászlós és tiszthelyettes, 70 pedig polgári alkalma
zott.

A képesítési követelmények teljesítése szempontjából a helyzet legkedve
zőbben a tiszti állományúaknál alakult. Míg 1972-ben a tiszti állománynak 
mindössze 16%-a, addig 1982-ben mintegy 80%-a, a vezető beosztású tisztek
nek pedig 95%-a rendelkezik a képesítési követelmények szerint megkívánt 
egyetemi vagy főiskolai végzettséggel. A nevelési szolgálat területén szinte álta
lánossá vált a pedagógusképzettség, a főiskolai végzettség. A büntetésvégre
hajtás felsőfokú képzettségű szakemberekkel való ellátottsága az elmúlt tíz év 
alatt örvendetesen emelkedett. Ez — bár komoly többletm unkát ró tt az 
állományra — kétségkívül nagy eredmény.

A szakirányú főiskolai végzettség megszerzésében jelenleg elsősorban az 
anyagi-pénzügyi területen van lemaradás. Ennek felszámolására a Büntetés
végrehajtás Országos Parancsnokságának vezetése megfelelő intézkedéseket 
te tt. A Zalka Máté Katonai Főiskolán 1983 szeptemberétől kezdődően a 
pénzügyi és anyagi szakokra évenként folyamatosan 3—4 hallgatót iskoláz be, 
a Pénzügyi és Számviteli Főiskola levelező tagozatára pedig 4 —5 hallgató 
beiskolázását tervezi.

Az elmúlt oktatási évben a testület tagjai közül 553-an folytattak tanulmá
nyokat iskolarendszerű képzés keretében. Az 1982-ben kinevezett, alapfokú 
szakmai képzésre kötelezett 223 testületi tagból 119 eredményesen elvégezte 
az alapfokú iskolát; a BM Kun Béla Zászlósképző Iskolán 30-an tanultak nap
pali tagozaton, 18-an őrparancsnoki szakon, levelező tagozaton, 12-en igazga
tási szakon.

1983 júniusában 72-en fejezték be felsőfokú tanulmányaikat, 32-en a Rend
őrtiszti Főiskolán, 16-an a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 14-en a Pénz
ügyi és Számviteli Főiskolán, 10-en pedig egyéb főiskolán, illetve egyetemen 
szereztek diplomát. Az egyetemek jogi karán — a káderutánpótlási tervekkel 
összhangban — jelenleg 12-en tanulnak, 2-en a Politikai Főiskolán, 1 hallgató 
pedig a közgazdaságtudományi egyetemen folytat tanulmányokat.

Az elmúlt évben 26 felsőfokú végzettségű próbaszolgálatos tisztet képez
tünk ki a büntetésvégrehajtási munka legfontosabb szakismereteire, összeté
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telük ugyan a szakmák szerint heterogén volt, de szorgalmuk, tanulmányi fe
gyelmük, a szakmai ismeretek megszerzéséhez való hozzáállásuk kiemelkedően 
jó. A próbaszolgálatos tiszti tanfolyam ot valamennyien hasznosnak ítélték.

Jelenleg 138-an tanulnak felsőfokú tanintézetekben. A felsőfokú képzés
ben résztvevők 60%-a a kádertartalékokból került ki, 30%-a a képesítési köve- 
temények teljesítése érdekében tanul, 10%-a pedig a központi káderutánpótlási 
keret tagjaként a második diplomáját szerzi meg.

Tiszti állományunk felsőfokú végzettségének eddig kialakult kedvező helyze
te lehetővé teszi, hogy tervszerűen csökkentsük a belső forrásból történő kép
zés ütem ét. így az 1983/84. tanévre már nem iskoláztunk be a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskolára, és nem indítottunk önálló osztályt a Pénzügyi és Szám
viteli Főiskolán. Ugyanakkor fokoztuk arra irányuló erőfeszítéseinket, hogy a 
tiszti utánpótlást, a büntetésvégrehajtás szakemberszükségletét a polgári élet
ből biztosítsuk. Mivel szükségünk van még több speciális végzettségű szak
emberre, orvosra, közgazdászra, pszichológusra, gyógypedagógusra stb., bővít
jük a tanulmányi ösztöndíj-lehetőségeket, és pályázatot hirdetünk a különböző 
felsőoktatási intézmények végzős hallgatói számára. Az egyetemeken igyek
szünk népszerűsíteni a büntetésvégrehajtási munkát.

összefoglalva az eddigieket, elmondhatjuk: a képzés és a továbbképzés az 
elmúlt két-három évben jelentős megújuláson, fejlődésen ment keresztül, szer
vezettsége és színvonala emelkedett, egyre jobban szolgálja a személyi állomány 
felkészítését szolgálati feladatai szakszerű ellátására. Az egyik legnagyobb 
eredmény az volt, hogy fokozatosan sikerült összehangolni a különböző képzési 
szintek és formák célját és tartalm át. Eldőlt, hogy az egyes iskolatípusok mire 
képeznek, s hogy a testületen belül milyen beosztás betöltésére jogosítanak, 
milyen területekre kell elsősorban külső forrásból, a polgári életből biztosítani 
kádereket. Az egyes iskolatípusokban képzettek száma jobban igazodik a bün
tetésvégrehajtás igényeihez. Ugyanakkor a külső forrásból felvett, jó l képzett 
szakemberekkel frissül a személyi állomány. A kettőnek az elmúlt évben ta
pasztalt aránya már kedvezőnek ítélhető.

Röviden szólni kell arról is, hogy a képzés sikere, a korszerűsítési elgondolá
sok végrehajtása az oktatógárda felkészültségétől, színvonalától is nagymérték
ben függ. Az elmúlt évek során kialakult egy szakmailag többnyire kielégítő 
színvonalú oktatói kar, amelyből többen magasabb beosztásba kerültek. Va
lamennyi iskolán számottevő volt a kádermozgás.

Annak ellenére, hogy az oktatók, a tanári állomány jelentősen kicserélődött, 
és még érződik a tapasztaltabb kollégák hiánya, mégis elmondhatjuk, hogy a 
jelenlegi oktatógárda többsége -  felkészültsége, képzettsége és gyakorlati ta
pasztalatai alapján -  alkalmas feladatai ellátásra, ismeri az általa oktato tt tan
tárgy anyagát, megszerezte az ismeretek átadásához szükséges képességeket és 
jártasságokat. Fejlődött módszertani kultúrájuk. Az oktatással együtt nagy 
gondot fordítanak a hallgatók nevelésére is. Mindent megtesznek azért, hogy a 
hallgatókban kialakuljon az eredményes büntetésvégrehajtási munkához szük
séges politikai és szakmai tudás, a hivatásszeretet. Arra törekednek, hogy olyan 
erkölcsi tulajdonságokkal rendelkező beosztottakat neveljenek, akik a gyakor
latban is helytállnak, és becsülettel teljesítik élethivatásukból adódó kötelezett
ségeiket.
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A biztató eredmények ellenére, a holnap igényeit tekintve, mégsem lehe
tünk elégedettek. A következő időszakban a tömeges képzés helyett az oktatás 
minőségi fejlesztését kell előtérbe állítani, a színvonal emelésére kell a hangsúlyt 
helyezni. Az oktatásnak még jobban kell szolgálnia a büntetésvégrehajtási hiva
tásra való felkészítést. Nem a több, hanem a jobb szakemberképzés a cél. Ennek 
érdekében az egyes iskolatípusoknak elméletileg megalapozott tudást kell 
adniuk, és a gyakorlatias oktatásra kell törekedniük.

A büntetésvégrehajtási képzés és továbbképzés munkáját a jövőben is egysé
ges, egymásra épülő oktatási rendszerre építve kell továbbfejleszteni. A szemé
lyi állomány képzését végző intézetek, oktatók között szorosabb kapcsolatot 
és együttműködést kell kialakítani. Indokolt időközönként közös értekezle
teket tartani és ezeken a legfontosabb feladatokat meghatározni.

Azoknak a tantárgyaknak az ismeretanyagát, amelyeket mindhárom képzé
si szinten oktatnak -  a képzési idők különbségét, valamint az egyes intézmény- 
típusok sajátosságait is figyelembe véve — össze kell hangolni. Mivel színvonalas 
oktatás korszerű tananyagok nélkül nem lehetséges, el kell készíteni az egyes 
szinteknek megfelelő jegyzeteket, tankönyveket, törekedni kell a szaktantár
gyak törzsanyagának kidolgozására, javítani kell a tananyagellátását.

Célszerű tervet készíteni a már meglevő és rendszeresíthető oktatástechni
kai és egyéb szemléltető eszközök összehangolására és iskolák közötti cseré
jére is.

Az új igények, az aktuális problémák és feladatok megismerése, valamint az 
azokhoz való rugalmasabb alkalmazkodás érdekében még hatékonyabban kell 
együttműködni a szakosztályokkal és az intézetek parancsnokaival, összessé
gében javítani kell a kapcsolatot a gyakorlattal. Indokolt, hogy a szaktanárok 
ötévenként meghatározott időt töltsenek el szakmai gyakorlaton, szerezzenek 
az oktatás során hasznosítható élményeket, gyakorlati tapasztalatokat.

Végezetül: a hallgatói állomány körében is bővíteni kellene a tanulásra ösz
tönzés eszközeit. A legkiválóbb, a legjobban tanuló hallgatóknál bárabban le
hetne élni az előléptetés, az illetményemelés, a jutalmazás lehetőségeivel.

E cikk keretében remélhetőleg sikerült bem utatni, hogy a büntetésvégre
hajtás képzési és továbbképzési feladatai milyen sokrétűek, éreztetni, hogy 
a személyi állomány képzésében, illetve továbbképzésében milyen eredménye
ket értünk el, és melyek azok a feladatok, amelyek megoldásával hatékonyab
bá lehet tenni a személyi állomány körében végzett oktató-nevelő munkát.

Balogh László
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