
Vezetési tapasztalatok Pálhalmán

Napjainkban egyre többször felvetődik a vezetés színvonalának emelése, a mód
szerek helyes megválasztásának fontossága, és a vezetői munkastílus szerepe egy 
adott intézmény, gazdasági, társadalmi vagy hivatali szerv életében. Természe
tes, hogy a büntetésvégrehajtási egységeknél is ugyanezek az igények jelent
keznek.

A vezetéstudománynak jelentős szakirodalma van. Különböző irányzatok 
más és más oldalról közelítik meg a vezetés szervezeti, pszichikai kérdéseit, bi
zonygatva egyik vagy másik elmélet csalhatatlanságát, vagy éppen tarthatatlan
ságát.

A modem vezetéselmélet háromféle vezetési stílust tart számon és külön
böztet meg egymástól:

— az autokratikus (erőre, erőszakra, tekintélyre támaszkodó)
-  a „laissez-faire” (lesszé-fer = magára hagyó) vagy liberális és

a demokratikus (érdekazonosságra, meggyőzésre apelláló) vezetési stílust.
E vezetési stílusokat lélektani szempontból annak alapján különböztet

jük meg, hogy miként valósul meg a parancsnok és beosztottjai közötti füg
gés.

a) Mivel az autokratikus típusú vezetés az erőre (erőszakra) támaszkodó 
eszközökkel dolgozik, a hatalom az ő kezében összpontosul; munkastílusának 
jellemzője, hogy lehetőleg mindent egyedül dönt el, minden munkát egyedül 
tervez meg, és mindenkit mindenhol ellenőriz. Kétségtelen előnye a gyors, ha
tározott döntés. A helyettesek és a munkatársak csak végrehajtók. Mindennek 
törvényszerű következménye, hogy a beosztottak nem azonosulnak sem a 
vezetővel, sem annak céljaival. Az autokratikus munkastílus összekuszálja az 
emberi kapcsolatokat, csökkenti a beosztottak alkotó tevékenységét, az adott 
munkahely légköre romlik. Hangulatilag passzív alárendeltség, fásultság, elé
gedetlenség, jellemzi a kapcsolatot.

Ez a vezetői munkastílus bizony átmeneti eredmények ellenére is károkat 
okoz, rontja a munkatársi kapcsolatot.

b)A  „laissez-faire” -  a be nem avatkozó -  liberális típusú vezető passzív 
tulajdonságú, nem vezet, szabadjára engedi a beosztottakat. Előnye, hogy a 
beosztottak részére nagyfokú önállóságot biztosít. Nem kezdeményez, bele
olvad a csoportba. A csoport magárahagyottá, dezorganizálttá válik, s az irá
nyítás átcsúszhat a negatív hangadók kezébe.

A liberális vezetői munkastílus jellemzője: a „be nem avatkozás” elve, a 
„menjenek a dolgok a maguk útján” szemlélet. Jellemzője továbbá a döntések
nél az óvatosság és a félelem, a felelősség elkerülésének szándéka, esetenként 
pedig a túlzott szubjektvizmus.
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A liberális típusú vezetőre jellemző, hogy nem képes, vagy nem tud dönteni, 
illetve halogatja a döntést.

E munkastílus következménye a szervezetlenség, a különböző munkafolya
matok szabályozásának hiánya, a felelősség elsikkadása.

E vezetési stílus hatásfoka a leggyengébb, végső eredménye pedig — amennyi
ben ilyen helyzet sokáig fennmarad -  a munka hatékonyságának erőteljes csök
kenése, a kollektíva szétesése.

c) A demokratikus munkastílus esetében a vezető tudatosan épít a csoport 
tagjaira, bevonja őket a vezetésbe, meghallgatja a véleményüket. Nem különül 
el kategorikusan beosztottaitól. I t t  a beosztottak azonosulnak a céllal, aktivi
tásuk lendületet kap, nagy a munka iránti érdeklődés és erős közösségi tudat 
alakul ki. ötletgazdaság és gondolkodás jellemző a csoportra, és igen ritka az 
agresszivitás.

A demokratikus munkastílus jellemzője: a sokoldalú felkészültség, az igé
nyesség, a hivatástudat, a munkabírás és a munkaszeretet. Felvetődik a kérdés: 
melyik az a munkastílus, amit a börtönök vezetésében a legcélszerűbb alkal
mazni? A válasz kézenfekvő. A háromféle vezetési munkastílus közül az élet
ben tisztán egyik sem létezik. A börtön parancsnoki vezetésének — személy 
szerint a parancsnoknak -  nem szabad lemondani a kollektív bölcsesség ere
jéről. A személyi állományt érintő valamennyi kérdésben gondolatokat kell 
cserélni a parancsnoki törzs tagjaival, a parancsnokhelyettesekkel, illetve az 
érintett szolgálati ágak parancsnokaival. Ennek a gyakorlatnak a pszichológiai 
hatása is nagy jelentőségű. A döntés előkészítésében a parancsnoki határozat 
meghozatalába bevont munkatársak, szolgálati beosztottak magukénak tartják 
a parancsnoki elhatározást és sikeres végrehajtásáért mindent elkövetnek. Ez a 
gyakorlat inkább a demokratikus munkastílusnak felel meg.

Más a helyzet abban az esetben, ha a parancsnoknak nincs lehetősége a meg
győzésre, nem áll idő rendelkezésre a parancsnoki törzs összehívására, azonnali 
döntést kell hozni, mert a késedelem veszéllyel jár. Ez a stílus az autokratikus 
típusú vezetés jegyeit viseli magán.

Következésképpen: a parancsnoknak, ha módjában áll, demokratikus stílust 
kell alkalmazni döntései meghozatala előtt. Meg kell győzni szolgálati beosz
tottjait, ki kell kérni véleményüket. Ha viszont erre a hely, az idő és a körül
mények nem nyújtanak lehetőséget, egy személyben kell a döntést meghozni és 
végrehajtását meg kell követelni szolgálati beosztottjaitól.

A látszólagos ellentmondás fennáll az egyszemélyi parancsnoki vezetés és a 
demokratizmusra való törekvés igénye között. Ha a lehetőség megengedi, egy
személyi felelős parancsnoknak nem szabad lemondani a kollektív bölcsesség
ben rejlő erőforrásokról.

Véleményem szerint az alábbi jellemvonásokkal kell rendelkeznie egy adott 
egységparancsnokának:

-  A kommunista vezető legyen pártos;
-  Legyen önálló, kezdeményező, ne feledkezzék meg az állampolgári fegye

lemről, a szocialista törvényességről;
-  Képviselje közvetlen munkatársainak, alárendeltjeinek, beosztottjainak, 

szűkebb közösségének az érdekeit, de összhangban a társadalmi érdekekkel;
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Legyen igényes, növelje állandóan a követelményeket környezetében, 
de mindenkinek, aki becsületesen dolgozik és fegyelmezetten viselkedik.nyújt- 
son biztonságérzetet;

-  Szerezzen magának tekintélyt, de ne úgy, hogy másokban keltsen fé
lelmet.

A parancsnok vezetési gyakorlata

A vezetési szintek kialakítása és az irányított csoportok tagozódása a követ
kező:

I. VEZETÉSI SZINT 
PARANCSNOK

Pártbizottság titkára 
Általános helyettes 
Biztonsági és nevelési helyettes 
Termelési helyettes (főagronómus) 
Számviteli helyettes (főkönyvelő) 
Személyzeti vezető

II. VEZETËSI SZINT

— Általános helyettes 
Anyagi Szolgálat vezető 
Igazgatási Szolgálat vezető 
Pénzügyi Szolgálat vezető

— Főagronómus 
Növénytermelés

Állattenyésztés 
Ipari tevékenység 
Építési karbantartás 
Költségvetési munkáltatás

III. VEZETÉSI SZINT

Szolgálati ág vezetők 
Ágazatvezetők 
Osztályvezetők

-  Biztonsági és nevelési helyettes 
Egészségügyi Szolgálat vezető 
Nevelési Szolgálat vezető 
Örségparancsnok

— Főkönyvelő
Anyag- és Áruforgalmi osztály- 
vezető
Pénzügyi osztályvezető 
Számviteli osztályvezető 
Belső ellenőr 
Ügykezelés

A döntés előkészítésének, meghozatalának és a végrehajtás megszervézésé- 
nek sémája:

Vezetési szint I. A DÖNTÉS B
Parancsnok

Vezetési szint II. Döntés A feladatok
Pk. helyettesek előkészítése végrehajtása
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Az I. szinten lévő vezető döntését a nála egy fokkal alacsonyabb szinten tevé
kenykedő vezetők döntéselőkészítéssel segítik elő.

A döntést követő feladatvégrehajtás alapvetően a hierarchikus szervezetben 
kialakított munkamegosztás szerint történik.

A vezetői döntés előkészítése az elemző-értékelő munka folyamatában való
sul meg. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy általában ki kell zárnunk a döntések 
meghozatalakor a rögtönzést és az ösztönösséget. Természetesen előfordulnak 
olyan szituációk, amikor a vezetőnek azonnal dönteni kell, amikor a döntés 
késleltetése megengedhetetlen. Ilyen esetben nyilván szerepe lehet az ösztönös- 
ségnek is, azonban joggal feltételezhető, hogy ilyenkor is megfelelő döntést 
hoz a vezető.

Az elemző-értékelő munka két fő szakaszra osztható: az elemző munka elő
készítő szakaszára és az elemző munka gyakorlati szakaszára.

Az előkészítő szakaszban fontos szempont az információk megbízhatósága, 
az, hogy adataink megfeleljenek az objektív valóságnak, a dolgok valóságos 
állapotának. Lényeges az információk teljességének követelménye, amelynek 
menyiségi és minőségi oldalai vannak.

Pálhalmán a parancsnoki döntések meghozatalához szükséges információkat 
a következő rendszer biztosítja:

1. A parancsnok személyes információi :
A vezetés bármely szintjéről legyen is szó, a vezető nem nélkülözheti a sze

mélyes tapasztalatot. Hiába a legpontosabb adatszolgáltatási rendszer, ha a ve
zetőnek nincsenek személyes tapasztalatai az általa irányított területről, nem 
tud eredményes munkát végezni. A személyes információkkal gondja is lehet
séges a parancsnoknak, nevezetesen az, hogy egy bizonyos nagyságrenden felül 
a személyes információk már nem képesek átfogni az egész területet. így óha
tatlanul fennáll annak a veszélye, hogy — ha a parancsnok csak erre, vagy fő
képpen erre hagyatkozik — a döntés előkészítése hézagos marad, következés
képpen, a döntés nem lesz jó. A parancsnoki ellenőrzések során mindenképpen 
szembesíteni kell az információszerzés más útjain bejövő egyéb adatokkal.

2. A parancsnok közvetett információi:
A parancsnok közvetett információszerzésének több módja van. Ezek közül 

a legfontosabbak — sorrendiség nélkül — az alábbiak:
— vezetői értekezletek, megbeszélések,
— beszámoltatás,
— referáltatás,
— az állomány különböző értekezletein, eligazításain való részvétel,
— írásos jelentések, elemzések,

a párt- és tömegszervezetek testületi üléseinek anyagai,
— az irányító szervek ellenőrzéseinek tapasztalatai,
— az igazságügyi, ügyészségi és rendőri szervekkel való együttműködés 

tapasztalatai.
a) Vezetői értekezletek:
A Pálhalmai Intézetben - és feltehetőleg hasonlóképpen más nagyobb bün

tetésvégrehajtási intézetben is — az irányító munka fejlődésével párhuzamo
san alakult ki a vezetői értekezletek jelenlegi rendszere. Az optimális időpont-
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nak a heti egy alkalommal történő megbeszélések bizonyultak. Az egyhetes 
intervallum időben nem olyan hosszú, hogy ne biztosítana egyfajta folyamatos
ságot az irányító munkában, ugyanakkor körülbelül ennyi idő szükséges ahhoz 
is, hogy az intézet életének lényeges kérdéseiben érdemi megbeszélést folytat
hassunk. A vezetői értekezleten a parancsnokhelyettesek és a pártbizottság 
titkára vesznek részt. A dott esetben — ha ezt a napirenden lévő téma igényli -  
az értekezleten részt vesz az adott szakterület közvetlen szakmai vezetője. 
(Szolgálati ágak vezetői, ágazatvezetők.) A vezetői értekezletek feladata átte
kinteni a folyamatban lévő kérdéseket, kimunkálni a szükséges döntéseket. 
Ehhez természetesen nélkülözhetetlen, hogy a területükért felelős helyettesek 
az értekezletet megelőzően összegezzék a rendelkezésükre álló információkat, 
kidolgozzák javaslataikat. Ugyancsak a vezetői értekezlet feladatai közé tarto
zik az egy adott területről készített értékelések-elemzések megvitatása. Ez lehet 
helyzetfelmérő jellegű, vagy a végrehajtást szervező és koordináló elképzelés.

b) A beszámoltatás:
Az intézetben kialakult gyakorlat szerint a parancsnok a helyetteseit számol

tatja be. Esetenként előfordulhat az is, hogy a közvetlen irányító szakember tesz 
jelentést, ebben az esetben viszont az illetékes helyettes mindig részt vesz a 
beszámoltatásban. A beszámoltatás rendszerének két formáját alakítottuk ki. 
Egyrészről egy tartalmilag jól körülhatárolható feladat végrehajtásáról, másrész
ről egy adott, szolgálati terület helyzetéről történő beszámoltatást. Nyilvánvaló 
hogy a beszámoltatás nem csupán a helyes döntések kialakításához adhatja 
meg a kellő segítséget, funkciója van a már korábban meghozott döntések vég
rehajtásának figyelemmel Kísérésében is.

c) A referáltatás:
Ahhoz, hogy a vezetés kellő információval rendelkezzék a büntetésvégre

hajtási intézet napi életéről, tevékenységéről,elengedhetetlenül fontos a napon
kénti referáltatások megtartása. Ennek a rendszere az intézetben a következő:

— Az alegységek nevelői és őrparancsnokai a nevelési szolgálatvezetőnek és 
az őrségparancsnoknak referálnak.

— A nevelési szolgálatvezető és az őrségparancsnok közösen referál az ál
talános és a biztonsági és nevelési helyettesnek.

— A parancsnoknak naponta a helyettesei tesznek jelentést.
A referáltatás megszervezésekor a leglényegesebb az, hogy a jelentések lé

ny egretörők, rövidek legyenek.
A rendszeres napi jelentések megtételéhez nem szabad 10—15 percnél hosz- 

szabb időt biztosítani, mert ilyenkor óhatatlanul eltűnik a referáltatás sajátos 
jellege, a jelentés fogadása „átcsúszhat” beszélgetéssé. Ahol erre több időt hagy
nak, az arra inspirálja a beosztottakat, hogy olyan dolgokról is jelentést tegye
nek — mintegy megszabadulva a felelősségtől — amelyet saját hatáskörben 
értékelniük, elemezniük kellene, és ugyancsak saját hatáskörben megoldani.

d) írásos jelentések, elemzések :
Esetenként egy-egy lényegesebb probléma megoldásakor, vagy éppen egy na

gyobb horderejű döntés végrehajtásának elemzésekor szükség van az adott 
témakör helyzetének írásos rögzítésére. Az írásos jelentések és elemzések beké
rése ezt a célt szolgálja. Ezzel összefüggésben lényegesnek tartom  azt, hogy a
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vezető konkrétan közölje elképzeléseit a jelentés készítőjével, jelölje meg azo
kat a területeket, ahonnan információt vár.

Vázlatszerűen közölje, hogy mire kíváncsi. Ha általánosságban kérünk jelen
tést, például az anyagi szolgálat helyzetéről, az sokra nem használható, de ha 
meghatározzuk, hogy akár az elítéltek élelmezése, vagy más konkrét kérdés hely
zetét kívánjuk rögzíteni, akkor a jelentés konkrét lesz és következtetések levo
nására alkalmas adatokat fog tartalmazni.

Más oldalról nézve viszont azt is hangsúlyozni kell, hogy az előzetes eligazí
tás nem korlátozhatja a jelentés vagy elemzés készítőjét abban, hogy az általa 
lényegesnek tarto tt kérdésekről is szóljon, akkor is, ha az a magasabb elöljáró 
előzetes elképzelésében nem szerepelt.

e) A párt- és tömegszervezetek testületi üléseinek anyagai:
Ezekről a parancsnok részben az üléseken való részvétel során szerezhet in

formációt, másrészt a pártbizottság, a KISZ és a szakszervezet titkárával kialakí
to tt munkakapcsolatán keresztül ju that el azokhoz az adatokhoz, amelyek ve
zetői munkájának nélkülözhetetlen elemei.

Az egyszemélyi felelős vezetés elvének szigorú megtartása mellett a párt- 
és tömegszervezetek véleményét a parancsnoknak figyelembe kell vennie. Más 
módon képtelen lesz azt a demokratikus munkahelyi légkört kialakítani, amely 
lehetővé teszi a beosztottak széles körének egyetértő mozgósítását az adott 
szakmai feladatok végrehajtásában.

f) Az irányító szervek ellenőrzésének tapasztalatai:
A parancsnok számára az irányító szervek ellenőrzésének tapasztalatai első- 

soban azért lényegesek, mert mintegy kívülről világítanak meg olyan problé
mákat, amelyek fölött a figyelem esetleg elsikkadhat.

Az ellenőrzésnek azonban egyrészről sosem lehet átvenni az irányítást -  hi
szen ez nem is lehet funkciója másrészről elsősorban segítő jellegűnek kell 
lennie, értékelő-analizáló, figyelemfelkeltő, gondolatébresztő funkciót kell 
betöltenie.

g) Az igazságügyi, ügyészségi és rendőri szervekkel való együttműködés, 
valamint a társadalmi szervekkel való együttműködés tapasztalatai sem nélkü
lözhetők a vezetői munkában. A társszervektől szerzett információkat a vezető 
eredményesen használhatja tevékenysége folyamán.

A döntések végrehajtásának megfelelő megszervezéséhez és ellenőrzéséhez 
további fórumok működésére van szükség. Ezek a Pálhalmai Intézetben az aláb
biak:

- szolgálati ág vezetői eligazítások,
— ágazatvezetői eligazítások,
-  szolgálati ágak értekezletei, eligazításai, 

őrparancsnokok értekezletei, eligazítása,
- őrparancsnoki, nevelői megbeszélések,

— állományértekezletek,
— őrségi eligazítások.
Ezek a fórumok bizonyos mértékig egyúttal az információszerzés forrásai 

is, elsődleges funkciójuk azonban a parancsnoki döntések végrehajtásának meg
szervezésében jelentkezik.
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Szolgálati ág- és ágazatvezetői eligazítások :
Az eligazítások gyakorisága megegyezik a vezetői értekezletek gyakoriságá

val, következésképpen: hetente kerül rá sor. Időben az eligazítás egyfelől meg
előzi, másrészről követi a vezetői értekezleteket, így lehetőség adódik arra, 
hogy az előző vezetői értekezleten meghozott döntések végrehajtására a 
konkrét intézkedéseket kiadjuk. Az eligazítás azonban információszerzési le
hetőség is, a következő vezetői értekezletre.

A szakterületeknek következetesen fel kell készülniük ezekre az eligazí
tásokra. Egyrészről jelentést adnak az előző héten kiadott feladatok végrehaj
tásának állásáról, másrészről a vezetők vázolják a megoldandó, soronlévő fel
adatokat.

A szolgálati ág- és ágazatvezetői eligazításokat az illetékes parancsnokhelyet
tesek vezetik.

A szakterületek munkaértekezleteiket általában két-három havonta tartják. 
Gyakoribbak a megbeszélések az őrzési, nevelési területen.

A döntések végrehajtásában jelentős szerepe van annak, hogy a végrehajtás
ban az egyes szolgálati ágak miképpen tudnak együttműködni. Ezt a célt szol
gálják a különböző szakterületek munkamegbeszélései. Ezek a munkameg
beszélések konkrétak és célirányosak. Parancsnoki igény, hogy csak annyit és 
annyiszor értekezzenek, amennyi az egységes szemlélethez és a helyes végre
hajtáshoz szükséges.

Az állományértekezletek a személyi állomány egészét fogják át, általában 
egy-egy hosszabb időszak (fél év) lezárásakor kerül sor rájuk. A feladat az eltelt 
időszak szakmai munkájának értékelése, a soron következő feladatok meg
határozása.

A döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatrendszernek lényeges tényező
je az ellenőrzés. A büntetésvégrehajtási intézetben gyakorlatilag a személyi ál
lomány valamennyi tagjának — eltérő mértékben ugyan — ellenőrzési funkciója 
van. Az elítéltekkel foglalkozó beosztottaknál ez az elítéltekre vonatkozóan 
érvényes.

Az intézetben az ellenőrzési feladatokat ellenőrzési ütemtervekben, intézke
dési tervekben stb. rögzítjük. Arra törekszünk, hogy elképzeléseinket valóra 
váltsuk, ugyanakkor a terveket nem tartjuk megváltoztathatatlan kinyilatkoz
tatásnak, hanem olyan vezérfonalnak, amely a napi élet során az adott körül
ményeknek megfelelően változhat, alakulhat. Egyes elemei előtérbe kerülhet
nek, felerősödhetnek, mások — esetleg — aktualitásukat veszíthetik.

A parancsnok személyzeti munkája

A parancsnoki vezetés egyik legfontosabb alkotóeleme a vezetése alatt álló 
egység káder- és személyzeti munkája. Lényeges motívuma ennek az ember- 
központúságra való törekvés. Minden az embertől indul el és oda tér vissza.

A parancsnok kádermunkájának fontos eleme a káderutánpótlás és az ezzel 
összefüggő vezetői feladatok. A büntetésvégrehajtási testület káderutánpótlásá
nak biztosítása, a kiválasztás és felkészítés egységes rendszerének, a politikai 
és szakmai képzés összhangjának megteremtése érdekében miniszter elvtárs 
rendelkezései az irányadók.
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A börtönökben a káderek magasabb beosztásra történő felkészítése és neve
lése a parancsnok feladata. A parancsnok a káderutánpótlásként számításba vett 
személy munkáját és fejlődését folyamatosan figyelemmel kíséri. Észrevételeit 
az egyéni nevelési és felkészítési tervben rögzíti oly módon, hogy azok általá
ban kapcsolódjanak az iskolai vagy tanfolyami képzés, továbbképzés egy-egy 
szakaszának befejezéséhez, valamint a megbízatások határidejének lejáratához, 
és minden év november 30-ig átfogó értékelés elkészítéséhez.

Úgy kell nevelni a kádereket, hogy jobb felkészültségűek legyenek, mint 
adott időszakban az adott vezetés. Alkalmassá kell tenni őket a megnövekedett 
feladatok ellátására.

A parancsnok káder- és személyzeti munkáját a napi feladatok fontos részé
nek kell tartani, amelynek fontos mozzanata a káderek minősítése.

A Pálhalmai Intézetben minősítésre kötelezettek:
— parancsnokhelyettes,
— függetlenített párttitkár (a területileg illetékes pártszerv minősíti)
— párt titkár,
— személyzeti vezető,
— szolgálati ág vezető,
— belső ellenőr,
— főelőadó,
— nevelő,
— pszichológus,
— őrségparancsnok,
— őrségparancsnok helyettes,
— őrparancsnok,
— intézeti orvos,
A Pálhalmai Célgazdaságnál:
— főmérnök, főagronómus, főkönyvelő,
— osztályvezető,
— személyzeti vezető,
— meó-vezető,
— belső ellenőr,
— felvételi irodavezető,
— gazdasági vezető,
— műszaki vezető,
— főművezető,
— főmechanikus,
— vezető technikus,
— üzemvezető,
— telepvezető,
— ágazatvezető
A minősítésnek segítenie kell a szolgálati beosztottat munkája tökéletesebb 

végzésében, a vezetői adottságok kialakításában. A minősítésnek nyíltnak, 
őszintének, tárgyilagosnak és humánusnak kell lenni.

A büntetésvégrehajtási testületekre is érvényes, hogy vezetői tisztséget min
denki betölthet, aki a vezetőkkel szemben tám asztott követelményeknek meg
felel.
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A jövőben is:
a) a politikai látókör
b) szakmai felkészültség
c) vezetői alkalmasság hármas követelménye együttesen alkotja a vezetői al

kalmasság megítélését. A követelményeket egymástól elválasztani, egymással 
szembeállítani nem lehet.

a) A politikai alkalmasságnak a szocializmus ügye melletti elkötelezettség, 
a szolgálati beosztásának megfelelő politikai képzettség, a társadalmi, politi
kai kérdések iránti érdeklődés és a közéletben való szerepvállalás együttesen 
az alkotó elemei.

A miniszter elvtárs 111/1974. sz. utasításában kimondja, hogy vezetői mun
kakörbe olyan személyeket lehet állítani, akik:

— alkotmányos államrendszerünkhöz hűek, meggyőződéssel szolgálják a 
munkásosztály hatalmát, a nép érdekeit, a párt politikáját;

— munkakörükhöz szükséges elméleti-politikai végzettséggel, a gyakor
latban szerzett ismeretekkel és megfelelő tudással rendelkeznek, rendszeres 
továbbképzésen vesznek részt;

— ismerik és értik a párt, a kormány politikáját, és az irányításuk alá tarto
zó területeken biztosítják annak végrehajtását;

cselekedeteikben az össztársadalmi érdekek, a politikai összefüggések az 
elsődlegesek és meghatározók;

— döntéseik és intézkedéseik politikai-társadalmi hatását, következményeit 
figyelembe veszik;

aktív közéleti tevékenységet folytatnak;
— életmódjuk, magatartásuk megfelel a szocialista erkölcs követelményei

nek; tevékenységükben a szavak és tettek egységet alkotnak;
— munkaterületükön érvényre juttatják az állami fegyelmet, fejlesztik az 

állami munka hatékonyságát és a szocialista demokratizmust;
— helyesen élnek a rájuk bízott hatalommal, őrködnek a közélet tisztasága 

felett, végrehajtják és végrehajtatják a szocialista törvényeket.
b) A szakmai felkészültség követelményéhez tartozik, hogy a vezető rendel

kezzék a munkakörében megfelelő szakmai iskolai végzettséggel és ezen túl
menően :

- legyenek korszerű szakmai, gyakorlati tapasztalatai;
— rendszeresen fejlessze szakmai tudását, tartson lépést a tudomány és a 

technika fejlődésével.
c) A vezetői alkalmasság megítélésénél figyelembe kell venni, hogy a vezető 

rendelkezzék:
— áttekintő, elemző és általánosító készséggel;
— az új felismerésére és alkalmazására való hajlammal;
— döntési, felelősségvállalási és kezdeményező készséggel;

— a végrehajtás megszervezésének és ellenőrzésének képességével;
— az emberekkel való foglalkozás, beosztottjai tevékenysége összefogásának 

és irányításának, a megfelelő munkahelyi légkör kialakításának képességével;
azzal a képességgel, hogy a beosztottak sokoldalú fejlődését elősegítse, 

és körültekintően biztosítsa az utánpótlást.”
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A kommunista vezető köteles gondoskodni beosztottjainak fejlődéséről. 
Céltudatos, tervszerű tevékenységgel, a megbízatások átgondolt alkalmazásá
val, a képzéssel, a közéletben való részvétel biztosításával segítse beosztottjai 
fejlődését, és fordítson mindig nagy figyelmet beosztottjai eszmei-politikai 
képzésére, és egyik legfontosabb feladatának tekintse az utánpótlás tervszerű 
biztosítását.

A jó  vezető a parancsnoksága alá tartozó egység káderutánpótlását körül
tekintő kiválasztással oldja meg, fokozott figyelmet fordítva a nőkre és fiata
lokra.

A parancsnok helyettesei e minőségükben is kapjanak önálló feladatokat az 
egység egészét érintő tennivalókból. A parancsnok gondoskodjon saját utódja 
kineveléséről, a parancsnoki munka végzésére alkalmas személy felkészítéséről.

A parancsnok irányítsa és ellenőrizze a vezetés alatt álló egység személyzeti 
munkáját, segítse a vezetése alá rendelt személyzeti előadó munkája színvona
lának emelését.

Következésképpen: a börtön vezetése nem más, mint emberek munkáját 
irányítani, tevékenységüket összehangolni és az adott területen sikeresen vég
rehajtani a büntetésvégrehajtás feladatait meghatározó törvényeket, a maga
sabb elöljárói parancsokat és intézkedéseket.

Tolnay Kálmán

12


