
FARKAS GÁBOR

ÖNKORMÁNYZATI TISZTVISELŐK KÉPZÉSE 
A KOALÍCIÓS KORMÁNYZÁS IDŐÉN

1945-1948

Az új közigazgatás tisztviselőinek képzésére a belügyi kormányzat elsőízben 1945 nya
rán tett lépéseket. A koalíciós pártok abban állapodtak meg, hogy a magyar közélet 
demokratizálása érdekében, illetve annak meggyorsítására a közigazgatásban is sze
mélycseréket hajtanak végre. Szükség volt a képzésre azért is, mert az igazoló bizott
ságok határozatai alapján eltávolított szaktisztviselők helyét képzett egyénekkel nehe
zen tudták feltölteni. A pártok mindenekelőtt a tisztviselői kar társadalmi összetételét 
kívánták megváltoztatni azzal, hogy főleg munkások és parasztok képzésére töreked
tek. A tömeges képzéssel a kormányzat főleg a gazdasági és a politikai élet területeire 
küldött vezető kádereket.

Természetes, hogy a vezetőgarnitúra-cseréből a közigazgatás nem maradhatott ki. 
A vidéki magyar közigazgatás önkormányzati alapon szerveződött újjá 1945 első felé
ben. Az újjáalakított önkormányzati egységekben a vezető tisztviselők legnagyobb ré
szét leváltották. Az új főispánok a koalíciós megállapodásokat a tisztviselői kinevezé
sek, illetve választások idején érvényesíteni igyekeztek. A vármegyékben az alispáni, 
a thj.-és a megyei jogú városokban a polgármesteri, a járásokban a főjegyzői státusokra 
új emberek kerültek. A községekben azonban elég sok régi főjegyző és körjegyző ma
radt hivatalban.1 A csak néhány hónapja kezdődött új demokratikus államrendnek ek
kor még nem volt elég ereje ahhoz, hogy a községi adminisztráció éléről eltávolítsa a 
régi szakembereket. A szakképzett tisztviselők hiánya az önkormányzatok egész vo
nalán jelentkezett. Különösen a fogalmazói és a számviteli munkát végzők voltak ke
vesen elsősorban a járási és a községi adminisztrációban.2

Az igazgatási tevékenység elsajátíttatásához a Szakszervezeti Tanács szervezésében 
már 1945 nyarán indult szaktanfolyam.3 A Szakszervezeti Tanács közigazgatási beve
zető tanfolyamnak nevezte el azokat a kurzusokat, amelyeket a demokratikus igazga
tási szervezetekben működő vagy majdan oda bekerülő egyének számára indított. En
nek a tanfolyamnak azonban nem volt képesítő hatálya. Hallgatóikat ugyanis kizáró
lag alapfokú igazgatási ismeretekre oktatták. A tanfolyam szervezésére az 1945. évi 
10.070. sz. kormányrendelet alapján került sor. A rendelet ugyan lehetővé tette, hogy 
a közigazgatási bevezető tanfolyam hallgatója a Belügyminisztérium által kiküldött 
közigazgatási képesítő bizottság előtt alkalmassági vizsgát tehessen, de e lehetőséggel 
elég kevesen éltek. 1946 március végéig — a becslések szerint — mintegy ezer fő végez
te el a Szakszervezeti Tanács által indított közigazgatási tanfolyamot, ám közülük ön- 
kormányzati állásba kevesen kerültek. Az itt végzett hallgatóságot a gazdasági, a társa
dalombiztosítási, a kulturális, a politikai és a felsőbb államigazgatást végző szervek 
alkalmazták.

Egyébként a koalíciónak a Szakszervezeti Tanács tanfolyamán képzettekkel szem
ben fenntartásai voltak. Nemcsak a képzettség szintjét kifogásolták, hanem a hallga
tóság társadalmi összetételét, politikai orientációját is. A koalíció nem kívánta, hogy
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a magyar közéletben, főleg a vidék irányításában az önkormányzatokon keresztül szo
ciáldemokrata túlsúly keletkezzék. Az is ismert volt, hogy ez a réteg főleg fővárosi 
vagy nagyvárosi népelemből állt, amely nem értette mega vidék problémáit. Ráadásul 
a tanfolyam hallgatóinak egy része a szakszervezeti mozgalomhoz csak 1945 tavaszán 
csatlakozott, más részének pedig a közigazgatási kérdésekhez alig volt köze. Egy jelen
téktelen részről azt is megállapították, hogy deklasszált elemekből állt, akik ez úton 
igyekeztek szerencsét próbálni. Megjegyezzük, hogy a koalíciónak ezzel a deklasszált 
réteggel még a későbbiekben is volt gondja. Nyilvánvaló, hogy a koalíció a demokrati
kus politikai tevékenységhez oly szorosan kapcsolódó önkormányzati élet vezetését 
nem bízhatta a politikailag bizonytalan elemekre.

A Belügyminisztérium a Szakszervezeti Tanács által szervezett tanfolyam ellensú
lyozására a községi közigazgatási tanfolyamok újjáélesztésére tett lépéseket, s 1946 ta
vaszán Szombathelyen 60 fővel indított rövidített községi közigazgatási tanfolyamot. 
Erre a tanfolyamra 130-an jelentkeztek, akik közül 100-at fel is vettek. A hallgatók 
egy része az első két hétben belátta, hogy a tanfolyam anyagával nem képes megbir
kózni, így a tanfolyam látogatását abbahagyta.

1946. szeptember 2-án újabb kurzusok indultak Szombathelyen 80, Nyíregyházán 
71 hallgatóval, valamint Tatán is hasonlót szerveztek. E tanfolyamok mindössze há
rom-három hónapig tartottak. A hallgatók többsége a Baloldali Blokk híve volt. A nyír
egyházi hallgatóság párt megoszlása a következő: MKP 29, SzDP 25, NPP 8, FKP 3, pár
ton kívüli 6. A szombathelyi tanfolyam hallgatói a Belügyminisztériummal szorosabb 
kapcsolatban voltak. 1946. október 9-én a hallgatók olyan előadót kértek, aki a ké
szülő közigazgatási reform kérdéseiről kimerítő tájékoztatást tud nyújtani. Amikor ar
ról értesültek, hogy a belügyminiszter Szombathelyen látogatást tervez, őt kérték fel 
az előadás megtartására.4

A B-listázás folytán keletkezett tisztviselőhiányt és az újabb szükségletet további 
közigazgatási tanfolyamok szervezésével akarta enyhíteni a belügyi kormányzat. 
1947. január 15-i kezdettel újabb három hónapig tartó közigazgatási tanfolyam indult 
a fővárosban, Nyíregyházán, Kaposváron és Szombathelyen. A tanfolyam szervezését 
1946. november elején megkezdték. A szervezést a koalíciós pártok végezték el. Az 
MKP Központi Vezetőség Közigazgatási Osztályáról november 20-án ment utasítás e 
tárgyban a párt megyei bizottságaihoz. A levélben Deszkás János javasolta, hogy min
den megye készítsen fel a tanfolyamra bizonyos számú hallgatót. A kiválasztásnál a 
pártszervezetek elsősorban a középiskolát végzett ifjakra építsenek, de számításba ve
hetik azokat is, akiknek nincs középiskolai végzettségük, ám legalább egy esztendeig 
gyakornokként dolgoztak községi jegyzői irodában. A megyei bizottságok a tanfolyam
ra 10-10 hallgatójelöltet választhattak ki, akik közül 5 került volna felvételre. A Köz- 
igazgatási Osztályra a javasolt hallgatók névsorát 1946. december 15-ig küldték meg a 
párt megyei bizottságai. E tanfolyamok hallgatóinak többségét önkormányzati alkal
mazottak alkották, akik illetményüket továbbra is megkapták a megyei, a városi, a 
községi önkormányzatoktól. Megjegyzendő, hogy a hallgatóknak csak egy töredéke ke
rült ki az ipari munkások köréből.5

A rövidített közigazgatási tanfolyam előtt felvételi vizsga nem volt. A belügyminisz
ter azonban fenntartotta magának a jogot, kiket enged tanfolyamra. Például csak erő
sen megszűrten kerülhettek ezekre a tanfolyamokra a bevezető közigazgatási kurzust
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végzett hallgatók. A miniszter érvelése szerint a koalíció politikai meggondolásból most 
sem engedheti meg, hogy az önkormányzati életben a szakszervezeti mozgalom funk
cionáriusai felülkerekedjenek.6

A közigazgatási tanfolyamon a következő tantárgyakat oktatták:
1. magyar közjog- és a közigazgatási jog;
A közigazgatási rendészet elemei; -  jogi alapismeretek: a bírósági szervezet, a pol

gári eljárásjog és végrehajtási jog elemei; a gyámügyi igazgatás; a községek szervezete 
és működése, közigazgatási eljárás; községi háztartás; állami anyakönyvezés; pénzügyi 
közigazgatás; szakigazgatási kérdések: (földművelésügyi, népjóléti, vallás- és közokta
tásügyi, ipar-, kereskedelem-, szövetkezet- és közlekedésügyi igazgatás); közigazgatási 
gyakorlat.
A községi képesítővizsga írásbeli és szóbeli részből állott: írásbeli tárgyak a következők 
voltak, községek szervezete és működése, közigazgatási eljárás; községi háztartás; álla
mi anyakönyvezés; jogi alapismeretek.

Szóbeli vizsgát valamennyi tantárgyból tettek de tárgyanként csak egy-két feltett 
kérdésre várt feleletet a vizsgabizottság.7 A vizsgabizottság elnökből és két tagból állt. 
Az elnököt a belügyminiszter nevezte ki, két tagját pedig a tanfolyam előadói közül a 
tanfolyam igazgatója küldte.

A képesítővizsgáról bizonyítványt állítottak ki, melyben a képesítés fokát is meg
határozták. Ezek a következők voltak: kitüntetéssel képesített, jelesen képesített, jó 
eredménnyel képesített, és képesített. A bizonyítványt a tanfolyam pecsétjével látták 
el, és a vizsgabizottság elnöke és jegyzője írta alá.8
A Belügyminisztériumban a közszolgálati és tanulmányi osztály vezetője, Karcsay Sán
dor fogta egybe a közigazgatási szaktanfolyamokat.9 Karcsay Sándor miniszteri osz
tálytanácsos és Csizmadia Andor egyetemi magántanár, szociális felügyelő 1946 októ
berében elkészítették Magyarország közigazgatása című kézi-, ill. tankönyvet, a „Köz- 
szolgálati Könyvei” sorozatban.

A kézi- és tankönyvnek szánt kiadvány a közigazgatás új alkalmazottai számára ké
szült, akik a felszabadulás előtt a hivatali hierarchiában vagy a közélet olyan szférájá
ban működtek, ahol közigazgatási ismeretekre nem volt szükség. Az alapfokú közigaz
gatási ismereteket azonban az önkormányzatokban a fogalmazási és a számviteli mun
kát ellátó tisztviselőknek nélkülözni nem lehetett.

A szerzők az említett tananyagban nem közöltek új közigazgatási elméleteket, ha
nem rendszerezték a közigazgatástan és a tételes jog eredményeit. Ismertették a hatá
lyos tételes jogot, melyhez hozzáfűzték a közigazgatástani vonatkozásokat. Új szem
pontokat a szerzők a közigazgatási intézmények tárgyalásánál vetettek fel, csak utaltak 
a közigazgatási reform néhány ismert tételére. Ezzel a magyar közigazgatás megújulá
sára való törekvését is szolgálták a szerzők.10

A sorozat elsődlegesen a 10.070-1945. M.E. sz. rendelet alapján szervezett képesítő 
tanfolyamok, a rövidített és a rendes községi közigazgatási tanfolyamok számára ké
szült. Ezeket a tankönyveket jogi előképzettséggel nem rendelkező személyek számára 
készítették, és alkalmas segédeszközök voltak a közszolgálati alkalmazottak felkészü
léséhez a vizsgára. A könyvek tartalmazták a demokratikus Magyarország jogszabályai
nak sommás összefoglalóját is. A sorozatban a következő könyvek jelentek meg, illetve 
készültek el kéziratban 1946 végéig:

62



-  A magyar alkotmány -  Magyarország közigazgatása -  Általános jogi ismeretek
-  A  magyar magánjog, kereskedelmi jog, perjog és végrehajtási jog vázlata -  Magyar 
büntetőjog és eljárás -  A község -  Belügyi és jóléti igazgatás -  Rendészet -  Pénz
ügyi igazgatás -  Közháztartástan -  Gazdasági igazgatás -  Hivatalszervezés és ügyvitel
-  Földművelésügyi, közellátási, ipari, kereskedelmi és közlekedésügyi igazgatás -  Köz- 
igazgatási iratmintatár.
A Belügyminisztérium közszolgálati és tanulmányi osztálya a szakigazgatási tisztvise
lők, a hivatalszervezéssel foglalkozók és az ügyvitelt vivők számára további kötetek el
készítését szorgalmazta.

A tanfolyamot végzett jegyzők számára a belügyminiszter az alkalmaztatási tilalom 
ellenére lehetőséget adott elhelyezkedésre a közigazgatási pályán. Elrendelte, hogy a 
200-878-1946. BM. sz. rendelettel szervezett rövidített községi tanfolyamon végzettek 
ideiglenesen az önkormányzati közigazgatásban státusba kerüljenek.11

A rövidített közigazgatási tanfolyam hallgatói fogalmazói (ügyintézői) állásokhoz 
jutottak a képesítő vizsga után, s legnagyobb részük a községi jegyzői, a járási főjegy
zői hivatalokban.

A tanfolyamon felkészített hallgatók ismeretének azonban több hiányossága volt. 
Megállapították, hogy az időközben 10 hetesre szűkült tanfolyamon a közigazgatás el
méletét és gyakorlatát még alapjaiban sem lehet elsajátítani. A koalíció ezért azt köve
telte, hogy az 1944 előtti egy esztendeig tartó tanfolyamok rendszeresítésére kerüljön 
sor. A belügyminiszter 1946-ban szabályozta a tanfolyamok rendjét. Előírta, hogy a 
képesítő tanfolyamnak két félévből kell állni. Az első félév október 1-január 31 kö
zött a második február 15-június 1-ig tartson. Az első félévet kollokvium, a másodikat 
pedig a közigazgatási képesítő vizsga zárja le.12 Ebben a rendeletben szabályozta a mi
niszter, hogy az 1946. május 1-én kezdődő tanfolyam első féléve összevont tananyag
gal július 15-ig tartson. A továbbiakban azonban a Belügyminisztérium ragaszkodni 
próbált az egy évig tartó tanfolyamokhoz, és a középiskolai érettségi vizsgával — vagy 
azzal egyenértékűnek számító bizonyítvánnyal -  rendelkezők felvételéhez. A jelentke
zőket közismereti tárgyakból vizsgára kívánták bocsátani. Ezek tárgya: történelem, ma
gyar irodalom, közigazgatási jog, fizika, matematika, kémia tárgykörét ölelte volna fel, 
és a kérdések az érettségi szintjét tételezték fel a jelöltől.

A koalíciós időszakban a politikai pártok közötti megegyezés a kinevezendő tiszt
viselők képzettségére nem tartalmazott kritériumokat. A kormányrendelet keretei pe
dig lehetőséget adtak a laikus elem benyomulására az önkormányzati igazgatásba, sőt 
a vezető pozíciókba is. A laikusok elég nagy számban lepték el a megyei, a járási, a vá
rosi és községi vezető tisztviselői állásokat. Tevékenységük a szakmai munkát egyre in
kább befolyásolta, és több helyen hátráltató tényezővé vált az ilyen képzettségű ön- 
kormányzati vezető tisztviselő. A koalíció is ráébredt a laikus elemeknek erre a fejlő
dést gátló szerepére. Nem egy esetben érte bírálat az önkormányzatokat hozzá nem ér
tés, szakmai tájékozatlanság miatt. Fejér megye egyik járási főjegyzőjéről az a hír jár
ta, hogy „társadalmi műveltsége a nullával egyenlő” , s a közigazgatási kérdések meg
oldásához egyáltalán nem ért.

A laikus elem, továbbá a régi közigazgatási tisztviselők továbbképzésére a belügyi 
kormányzat tervet dolgozott ki. A megvalósításra intézményesen 1948 második felé
től került volna sor. A kormányzat ugyanakkor tovább folytatta az intézményesített
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községi jegyzői tanfolyamokat, de a Szakszervezeti Tanács által kezdeményezett köz- 
igazgatási bevezető tanfolyamokat is felújították. A Szakszervezeti Tanács ösztönözte 
például a lajosmizsei népi szerveket arra, hogy egy 50 fős csoport számára közigazga
tási tanfolyamot tartsanak, ahová a községből és a környék településeiről hívták be az 
igazgatási munkákban foglalkoztatottakat. A tanfolyamot a kecskeméti jogakadémia 
tanárai tartották,köztük Horák Jenő. Nevezett 1945-től Kecskeméten három alkalom
mal is szervezett hasonló tárgykörből sikeres tanfolyamot. A lajosmizsei kezdeménye
zés a központi politikai szerveknek feltűnt, ezért a tanfolyam tematikájának áttekin
tésére a helyszínre megbízottat küldtek. A megbízottak kedvező tapasztalatokat sze
reztek a lajosmizsei tanfolyamon.13

A községi közigazgatási tanfolyamot 1948. június 1-én 300 hallgatóval kezdték meg 
a fővárosban, Egerben, Nyíregyházán, Kaposváron és Szombathelyen. A hallgatók ki
válogatása az MKP KV. Közigazgatási Osztálya által 1946 decemberében kiadott poli
tikai megbízhatósági szempontok értelmében történt. így a hallgatók döntő többsége, 
93%-a az MDP soraiból, 7%-a pedig a parasztpártok tagjaiból került ki. A korábbi tan
folyam anyagát azonban átdolgozták, s abban a politikai tárgyak domináns szerepet 
kaptak, de még beillesztették a tantervbe az MDP által kidolgozott 3 hetes pártiskola 
anyagát is. összesen mintegy 25 politikai tárgyú foglalkozást írtak elő a közigazgatási 
tanfolyamon. Hallottak előadást többek között a munkásegységről, a népi demokrácia 
alapkérdéseiről, az egyházpolitikáról, a munkaversenyről, és szakirányú fejtegetést a 
szövetkezeti kérdésről, a Horthy-rendszer községpolitikájáról, a közigazgatási munka 
módszereiről, a kulturális igazgatásról.14

A közigazgatási tanfolyam hallgatósága között túlnyomó volt a paraszti elem s ezen 
belül is az agrárproletár. Általános megállapítás az volt, hogy a parasztok a hallgatóság 
értékes csoportját alkották, és számukra a közigazgatási pálya vonzó volt, hiszen ez ne
kik társadalmi emelkedést jelentett, és így törekedtek is e pálya elérésére. Ugyanakkor 
az ország nagy területén maradtak ki a képzésből a parasztok: a közlekedési nehézsé
gek miatt is. A viszonylag magas tanfolyami költségek sem tették lehetővé, hogy azon 
a kívánt mértékben vegyenek részt parasztok. 1948 elején a parasztságból nagyobb 
arányt akartak bevonni a tanfolyami képzésbe. Február 6-án rögzített elvekben a tan
folyamot négy hónaposra tervezték, és az akciónak „Közigazgatási parasztutánpótlás 
képzése" nevet adták. Az MDP KV Közigazgatási Osztálya egyértelműen a parasztság 
ra épített az 1948. évi tanfolyamok szervezése során. Rögzítést nyert, hogy az ipar 
munkások a közigazgatási alkalmazottak alacsony bérezése miatt ezt a pályát nem vál 
lalták. Ugyanakkor köztudomású volt, hogy a városi deklasszált elemek szívesen vál 
lalták volna a közigazgatási pályát. Ezek képviselői meg is találhatók a különböző tan 
folyamokon. Az MKP és később az MDP is fellépett e politikailag veszélyes elemek el 
len, és hamarosan eltávolították őket a tanfolyamokról.15

A közigazgatási továbbképző, illetve átképző tanfolyamok ötnapos tematikát dől 
goztak fel. Ezeket a megyei székhelyeken szervezték meg valamennyi önkormányzat 
tisztviselő számára. 1948 őszén és telén egymás után hat kurzust tartottak a megye 
székhelyeken. Egy-egy kurzuson 10-10 ideológiai előadás hangzott el. Az átképző tan 
folyamokon az országban mintegy 5 ezer tisztviselő vett részt.16
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