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Az új évezred tisztjei
Interjú dr.Blaskó Béla rendőr ezredessel, 
a Rendőrtiszti Főiskola főigazgatójával

1997. au gu sztu s e lseje  óta új fő igazgatója  
van a R en d őrtiszti F ő isk o lán ak , dr. B laskó  
B éla ren dőr ezred es, fő isk o la i tanár, az á l
lam - és jo g tu d o m á n y o k  k an d id átu sa . A p a 
rancsn ok  47 éves, 18 éve ok ta tja  a fő iskolán  
a b ü n tetőjogot.

- A z  ország egyetlen rendészeti fő isko
lájának került az élére, amely kiemelkedő
en népszerű, legutóbb például tizennégy- 
szeres volt a túljelentkezés.

-A z  1971 -ben alakult Rendőrtiszti Fő
iskola valóban az ország egyetlen rendvé
delmi főiskolája, ahol rendőri, büntetés
végrehajtási, határrendész, valamint vám- 
és pénzügyőr szakon tanulnak a tisztjelöl
tek, nappali, levelező és esti tagozaton, je 
lenleg összesen 2438-an. Az érdeklődés ör
vendetes módon évről évre növekszik, pe
dig a felvételi követelményeink nagyon 
szigorúak, hiszen már a XXI. század rend
őreit, rendvédelmi tisztjeit képezzük. Hall
gatóink komoly jogi, szakmai, idegennyel
vi, informatikai és testnevelési oktatásban 
részesülnek, diplomájukat a civil életben is 
jegyzik. Bizonyára ezek döntően meghatá
rozzák a sokszoros túljelentkezést.

- A  Főiskolai Tanács a pályázatok elbí
rálása során elsöprő többséggel javasolta 
kinevezését. Melyek voltak dolgozatának 
legfontosabb tézisei?

-  Négyen pályáztunk, valamennyien 
főiskolai tanárok, két tanszékvezető, dr. 
Finszter Géza, a főigazgató tudományos 
helyettese és én mint oktatási helyettes. Az 
előzetes felmérés alapján prognosztizálha
tó volt, hogy igazából Finszter doktorral 
kell rivalizálnom. Természetesen bíztam a 
győzelemben, de ilyen szavazatkülönbség
re nem számítottam. A pályamű elkészíté
sénél segítségemre volt az a majd két évti
zedes tapasztalat, amelyet az intézmény
ben szereztem. Nem akartam megkerülni a 
főiskola speciális kettősségéből oly gyak
ran adódó vitákat, sőt határozottan kijelen
tettem, hogy az RTF rendvédelmi jellegé
nek erősítésével mindenki számára egyér
telművé kell tenni, hogy az intézmény a 
fegyveres szervek főiskolája és egyben az 
állami felsőoktatás integráns része is, 
amelynek autonómiája kizárólag tör
vénnyel korlátozható. A főiskolának ez
után is állami és szakmai felsőfokú képesí
tést és oklevelet kell nyújtania. Iskolánk 
negyedszázados tevékenységében mégha



FÓKUSZBAN

tározó érték a jogi alapozó tantárgyak ma
gas színvonala. Ennek megőrzése mellett 
nagyobb figyelmet kell fordítani a közjog 
más területeitől alapvetően eltérő rendvé
delmi jogalkalmazás specifikumaira. Az 
oktató-nevelő munkának hozzá kell járul
nia a rendészeti szervek EU-NATO-kom- 
patibilitásának segítéséhez.

Pályázatom alappillérének tekintem 
azt a gondolatot is, miszerint a képzési 
rendszernek biztosítania kell a polgárbarát 
-  lakosságot szolgáló -  rendvédelmi szak
emberré nevelést, az egyetemes és szak
mai kultúra elsajátítását, az értelmiségi lét
re való felkészítést, a szakmai tevékenység 
tudományos-elméleti alapjainak megis
merését, a pályakezdőknek szükséges el
méleti és gyakorlati jártasságok, készsé
gek kialakítását, a személyiségformálást 
és -fejlesztést.

A végzett hallgatóknak meg kell felel
niük aZ olyan globális kihívásoknak, ame
lyek a proliferáció, környezetkárosítás, 
migráció és immigráció negatív hatásai
ban, illetve a hazai és a nemzetközi szerve
zett bűnözés (kábítószerrel való vissza
élés, terrorizmus, gazdasági bűncselekmé
nyek stb.) elleni küzdelemben öltenek tes
tet: nemzetközi bűnözés -  nemzetközi bű
nüldözés.

Végül kiemeltem, hogy a főiskolát vég
zett szakemberek szolgálni tudják a Ma
gyar Köztársaság biztonságpolitikai célja
it, amelyeknek szavatolniuk kell a politi
kai, polgári és emberi jogok teljes érvénye
sülését, valamint a hazánk területén élők 
élet- és vagyonbiztonságát.

-  A felügyeletet ellátó belügyminiszter 
milyen instrukciókkal látta el?

-  A miniszter úr nem híve a kézi vezér
lésnek, így külön házi feladatokat nem kap
tam. Arra mindenesetre felhívta a figyel

memet: úgy vezessem a főiskolát, hogy az 
akkreditációnak sikeresnek kell lennie, és 
az RTF-nek ezután is a magyar felsőokta
tás szerves részeként, önálló intézmény
ként kell működnie. Hallani ugyanis kósza 
híreket arról, hogy egy fővárosi egyetem és 
egy főiskola is szeretne bennünket integrál
ni. Mi ezt nem akarjuk.

-  Várható-e a Rendőrtiszti Főiskolán 
jelentős szervezeti és személyi változás?

-  Nem. Egyrészt, mert semmi nem in
dokolja, másrészt akkreditáció előtt felfor
gatni egy intézményt ostobaság lenne. Sze
mélyi változásokat maga az akkreditáció 
hoz majd, hiszen aki nem felel meg az elő
írásoknak -  például nincs tudományos fo
kozata, egyetemi végzettsége stb. - ,  attól 
meg kell válnunk. Szerencsére a 140 fős ta
nári testületben kevesen vannak ilyenek. 
Munkatársaink szakmailag kitűnően felké
szült emberek, de az oktatást külső szakte
kintélyek is segítik, elég csak Körinek 
László, Békés Imre, Vigh József és Sári Já
nos jogászprofesszorokat említenem.

-  Az elmúlt 2-3 évben hallani lehetett 
rendőri vezetőktől olyan véleményeket, 
melyek szerint a főiskolán eltolódtak az 
arányok az elméleti képzés felé, és a frissen  
végzett tisztek gyakorlati ismeretei enyhén 
szólva hiányosak.

-  Ilyen véleményeket húsz éve hallani. 
Szeretnénk ezen javítani, de látni kell, 
hogy a hat szemeszterbe csak 2880 tanóra 
fér bele, s ehhez jön még a kétszer egyhó
napos nyári gyakorlat. A gyakorlati-elmé
leti képzés aránya 30-70 százalék. Ezen 
viszont nem változtatunk, mert azt nem 
szabad szem elől téveszteni, hogy itt értel
miségi képzés történik, a diplomát csak 
magas szakmai és jogi tudással felvérte
zett, nyelvvizsgázott, kvalifikált ember
nek adhatjuk.
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Nem fogadhatom el, hogy a rendőrtisz
tekkel összefüggésben emlegetett gyakor
lati hiányosságokat csak az RTF-nek róják 
fel. Magyarországon ma a rendőrtisztek
nek csak mintegy egyharmada végzett ná
lunk, a többiek máshol szereztek diplomát 
(vagy sehol sem szereztek) és úgy kerültek 
-  néhány hónapos átképző után -  a testület
hez. Kérdezem: az állástalan zenetanár, ha 
rendőr lesz, egy tízhónapos tanfolyam után 
milyen gyakorlati ismeretekkel rendelke
zik? Ezzel együtt a jelzéseket köszönettel 
vesszük és keressük a megoldást. Ennek 
szellemében egyébként gyakran hívunk 
már most is előadásokra, szemináriumokra 
ismert zsarukat, akiktől lehet a praktikákról 
érdeklődni.

-  Lesz-e változás a felvételi rendszerben ?
-  A nappali tagozaton feltétlenül, s ez a 

változás részben összefügg az előző kér
déssel. A rendszerváltozás előtt csak belső 
pályázót vehettünk fel nappali tagozatra is. 
1990 után ez a szigorítás megszűnt: sem 
belügyi munkaviszony, sem letöltött kato
nai szolgálat nem volt már követelmény. A 
két úgynevezett parancsnoki szakra -  köz
rendvédelem és közlekedés -  1998-tól is
mételten csak belső pályázót veszünk fel, 
olyanokat, akik néhány éve már tiszthe
lyettesként dolgoznak. Ezen területeken 
valóban súlyos gond a gyakorlati ismeret 
hiánya, hiszen a 21-22 éves „nulla kilomé
teres” hadnagy a 40-45 éves, 20 éve a pá
lyán lévő zászlósnak lesz a parancsnoka, és 
ez gyakran feszültséget okoz. Jelenleg vita 
folyik arról, hogy a németországi gyakor
lattal egyezően itt is vissza kell-e állítani a 
teljes körű „zárt pályás” felvételi rendszert, 
vagy sem.

- A  levelező szakra történő felvételnél — 
ahová köztudottan csak belső pályázók je 
lentkezhetnek -  nem kellene nagyobb sze
repet kapnia a küldő szerv támogató javas
latának, mint annak, hogy XY őrmesternek 
milyen a történelemtudása?

-  Ebben a kategóriában a jelentkezők
nek két feladatlapot kell kitölteniük, egy 
szakmait és egy általános műveltséget fel
mérőt. Ha valakinek alacsony az IQ-ja, bár
milyen jó a munkahelyi ajánlata, nem ve
hetjük fel, mert biztos, hogy nem tudja el
sajátítani -  például -  a jogi tantárgyakat. 
Ebben pedig nem adhatunk könnyítést, 
mert a diplomája azonos értékű a nappalin 
végzettekével.

- A  képzéshez szükséges anyagi fedezet 
megvan?

-  Igen, de nem vagyunk privilegizált 
helyzetben, hiszen új beruházásra nincs 
pénzünk, s nagyon kell takarékoskodnunk. 
Szerencsére -  az intézmény profiljából 
adódóan -  az oktatás nem olyan eszközigé
nyes, mint például a műszaki főiskolán.

-  A már említetteken kívül, melyek az 
1997-98-as tanév legfontosabb feladatai?

-  A magyarországi rendőrképzés -  ez
zel együtt természetesen a rendvédelmi 
tisztképzés -  új koncepciójának kidolgo
zása, új tanterv készítése. Mostanra elo
dázhatatlanná vált, hogy a fejlett európai 
országokhoz hasonlóan nálunk is egymás
ra épüljenek a különböző szintű rendvé
delmi képzési rendszerék, hiszen ezen is
koláknak már a jövő századbeli társadal
mi követelményekre felkészítő ismerete
ket kell adniuk.

Békési Tihamér


