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FELDERÍTŐ TISZTKÉPZÉS A KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLÁN
(1967-1997)
ELŐSZÓ
Több éve gondolkodtam a felderítő tanszék és a felderítő tisztképzés történetének megírásán. Főként az vezetett, hogy
az eltelt harminc év alatt, felhalmozódtak olyan értékek, amelyek nagymértékben befolyásolták a felderítő szolgálat működését, megítélését és eredményeit. Sajnos, kevés anyag őrzi a főiskolai és a felderítő tisztképzés tartalmát, módszereit, helyszíneit és eszközeit, pedig valószínű, hogy a mai oktatók és hallgatók is tudnak hasznos dolgokat meríteni. Még
hivatásos szolgálatom idején megpróbáltam minden fényképet, dokumentumot, tervet megőrizni. Többször tanulmányoztam a meglévő okmányokat és terveztem valamilyen emlékszoba kialakítását a tanszéken. Az anyag elkészítésére a
végső lökést az adta, hogy a régi főnököm, dr. Bánki Imre ezredes – akit ma már a barátomként tisztelhetek – felszólított
egy cikk megírására. A tanszék történetét egy cikkben összefoglaltam és a kidolgozás során szembesültem azzal a
ténnyel, hogy milyen sok témát, anyagot lehet összegyűjteni a felderítő hallgatók kiképzéséről, ami szinte minden volt
hallgatónak érdekes és izgalmas olvasmány lehet. Ez adta a bátorságot egy könyv megírásához.
A tanulmány elkészítésének egyrészt az aktualitást ad, hogy napjainkban folyik a mélységi felderítés történetének
megírása (2011 végén elkészült a könyv) másrészt, hogy 2012-ben ünnepli a főiskolai tisztképzés a 45 éves évfordulóját, és a magyar hadsereg történetében az intézményesített felderítő tisztképzés – amely valamilyen formában még ma
is folyik – legelső osztálya 1961-ben, pontosan 51 éve hagyta el az Egyesített Tiszti Iskola padjait, és minden az óta
végzett tiszt őket tekintheti a kezdetek első úttörőinek. Képzésükről, oktatási körülményeikről Czeglédy Lajos nyugállományú alezredes, az egri felderítő zászlóalj elismert egykori parancsnoka és Mándoki Sándor nyugállományú ezredes
adott nagyon részletes és tartalmas írásbeli tájékoztatást. Ennek alapján írtam le az első felderítő tisztjelöltek tevékenységét az Egyesített Tiszti Iskolán.
A munka megkezdése előtt régi kollégámmal és barátommal Szabó Ferenc nyugállományú alezredessel, akivel 20
évig dolgoztam együtt a főiskolán, egyeztettük a teendőket, én elkészítettem az anyag kézírásos változatát, Ő pedig
legépelte és lektorálta a leírtakat.
Magamról annyit, hogy 1970-ben vonultam be tiszti főiskolás hallgatóként Egerbe és a felderítő szakasz tagjaként
1974-ben végeztem Szentendrén. Az első tiszti beosztásomat Egerben kaptam, ezzel visszakerültem katonai pályám
első évének a helyszínére. 1976-ban a szolgálati érdekből kerültem Szentendrére, a Csapatfelderítő Tanszékre. Az
akadémiai 3 év kivételével 1997-ig a főiskolán, majd 2005-ig a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen dolgoztam.
Pályámat tudatosan alakítottam így, mert a foglalkozásomban örömet leltem, olyan munkát végezhettem, amit szerettem. A tanszéken az oktató-nevelő munka alapjaitól eljutottam a tanszékvezetői feladatok gyakorlásáig, de minden beosztásomban mindvégig a hallgatók oktatásával és nevelésével foglalkoztam.
Szabó Ferenc 1965-től az Egyesített Tiszti Iskolán (ETI) tanult, majd 1969-ben végzett felderítő szakon a Kossuth
Lajos Katonai Főiskolán (KLKF). Csapatbeosztás után 1979-től dolgozott a főiskolán, végig a felderítő tanszéken. Kezdetben századparancsnok-helyettesi beosztásban, majd tanárként nevelte a hallgatókat. 1998-ban a tanszékről ment
nyugdíjba.
Az tanulmány megírásakor a következő célok teljesítését tűztem ki magam elé:
1.

Bemutatni a felderítő tanszék, ezen keresztül a főiskola történetét, oktatási helyszíneit, a képzés szakaszait,
azok jellemzőit a tisztképzés iránt érdeklődök számára;

2.

Bemutatni a felderítő képzés fejlődését: hogyan, milyen módszerekkel, eszközökkel és körülmények között folyt
az oktatás. Mikor, milyen célokat kellett teljesíteniük a hallgatóknak és a tanároknak;

3.

Leírni a tanszék történetét, ki, mikor, milyen beosztásban dolgozott a tisztképzés érdekében, hogyan folytak az
órák, gyakorlatok, kihelyezések és milyen volt a napi munka. A volt kollégáknak segíteni a visszaemlékezésben;
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Ébren tartani az emlékeket a tanszéken végzett hallgatókban, akik olvassák az írást és átélték a 3-4 évet a főiskola falai között. Ezért igyekeztem minél több helyszínt, oktatási objektumot, bázist leírni és sok fegyvert, harceszközt megnevezni, a tanáregyéniségekről pedig felvillanásokat bemutatni;

5.

Átfogó képet adni valamennyi felderítő tiszt számára azokról az évekről, amelyek előttük vagy utánuk teltek el
az iskolán. A tanszék 30 éves működését időrendi sorrendben írtam le, igyekeztem bemutatni a különböző időszakokban az oktatás tartalmát, módszereit, a hallgatók életkörülményeit, az objektumok, bázisok fejlődését, de
nem tisztem értékelni az elmúlt évtizedeket. Úgy érzem a tanszék és a tanárok munkáját mindenkor tanúsítják a
végzett tisztek sikerei, az elért fontos beosztásai és a magas rendfokozatai, valamint az általuk megfogalmazott
vélemények.

Az oktatás-nevelés során mindvégig elsődleges szempont volt a különleges szakcsapat számára olyan speciálisan
felkészített tisztek kibocsátása, akik jó katonai képzettségük mellett pozitív emberi tulajdonságokra is szert tettek. Az
1

iskola felkészítette a fiatalokat a csapat- és mélységi felderítő alakulatok alegységparancsnoki beosztásainak ellátására.
A felderítők nagy családot alkottak a néphadseregben, szinte mindenki ismert mindenkit és a felderítő tiszti állomány
döntő többsége a főiskolán kapta az első pozitív impulzusokat.
Az írás elkészítésekor a Hadtörténeti Múzeum és Levéltár, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem könyvtár és múzeum idevonatkozó anyagait, a felderítő tanszék meglévő történelmi dokumentumait, fényképeit, videofilmjeit és anyagait
tanulmányoztam, feldolgoztam a harminc év alatt megjelent írások, törvények és rendeletek tartalmát. Nagyon sok személyes élményt és saját feljegyzést használtam a kidolgozás során. Sajnos néhány dokumentumot nem találtam meg a
kutatásaimhoz, ezért közvetett úton szereztem be adatokat.
Rengeteg segítséget kaptam a régi kollégáktól, volt hallgatóktól, arra törekedtem, hogy a leírtak a lehető legjobban
megfeleljenek a valóságnak. Telefonok, e-mailek és személyes találkozások sokaságát bonyolítottam le a kutatás során.
Mindenki maximálisan igyekezett segíteni. Nagyon sok jó tanácsot kaptam Dr. Bánki Imrétől és Horváth Sándortól, amit
külön is megköszönök nekik.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a következő kollégáknak és tiszttársaknak is: Sereg István, Komjáti Árpád,
Márványkövi István, Fekete Miklós, Zaják András, Kovács Miklós, Erki Kázmér és felesége, Pavlovszki György,
Holndonner Hermann, Lopocsi István, Rózsa István, Madács János, Kovács László, Rápolti Bálint, Kovács Péter, Dr.
Molnár Attila, Kerezsi Norbert, Martyin György, Dr. Forray László, Gerőcs Imre, Nyulászi Tamás, Dr. Fehérvári István,
Perényi Ferenc, Váczi János, Virányi Erzsébet, továbbá Dr. Tömösváry Zsigmond, Brecska István, Lugosi Zoltán, Kertész Iván, Vámos Sándor, Major Ottó, Martinecz Mátyás, Kovács Lajos, Dr. Boda József, Csepregi László, Gabrovszky
Gábor, Dr. Horváth Csaba, Várnagy Gyula, Dr. Négyesi Lajos, Dominek Attila, Dr. Makai Viktor, Dr. Murinkó Attila, Simon
Attila, Rédei Róbert, Dr. Boldizsár Gábor, Rózsa Tibor, Majer Tibor, Jenei Dénes, az 1996-os osztály többségének (Bakó
Balázs, Farkas Gábor, Gyarmati Sándor, Dr. Gyenge Sándor, Horváth Csongor, Sánta Gábor, Szalaváry Lajos,
Szimicsku Zsolt, Szerencsi Zsolt, Juhász Roland), valamint Szarka Csabának, Szabó Péternek, Varga Jánosnak, Leib
Péternek, Fábián Sándornak és másoknak.
Az tanulmányban szerepelnek a tanszék fejlődési szakaszai, a főiskola által teremtett körülmények, valamennyi tanár
és a század vezetése. A rendfokozatokat mindig úgy írtam le, hogy az adott időszakban viselt rang szerepelt, hiszen van
olyan tanár, aki főhadnagyként kezdte az oktatást és ezredesként ment nyugdíjba. A leírtakban szándékosan nem említek hallgatókat, egyrészt azért, hogy ne legyen hiányos az adott felsorolás, másrészt többen még aktív tisztként szolgálnak és nem akartam az esetlegesen „zártnak” tartott információt kiadni.
A tanszék korszakai, amelyek főleg az új képzési dokumentumok életbe lépésével szakaszolhatók, szinte megegyeznek a tanszékvezetők szolgálati idejével. Az egyes korszakok átfedik egymást, mert szinte minden átmenetnél volt

1

A földi felderítés két felderítési neme.
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kifutó képzés és közben beindult az új oktatási időszak. A tanszék történetét 1997-es évvel fejeztem be, mert ekkor
szűnt meg a főiskola.
A felderítő képzést mindenkor a kinevezett tanszékvezető vezette. A jogelőd intézmény Sereg István őrnagy irányítása alatt tevékenykedett. Legtovább – 10 évig – Zaják András alezredes töltötte be ezt a fontos beosztást. A századparancsnoki székben ülők közül kiemelkedik Németh Mihály őrnagy (alezredes), aki nemcsak hosszú időszakot töltött a
század élén, hanem egyénisége mindig mély nyomot hagyott a hallgatókban. 13 évig töltötte be ezt a beosztást, tevékenysége sokáig emlékezetes marad.
A tanszék dolgozott Szentendrén, Budapesten a Zách utcában, majd újra Szentendrén a megújult bázison. Oktatási
helyszín volt még Eger és Mezőtúr. Ezen kívül sok-sok emlékezetes város neve juthat még eszünkbe, ha a csapatgyakorlatokra, a táborokra, vagy a harcászati gyakorlatokra gondolunk vissza.
Remélem, az olvasóknak kedves olvasmányt nyújtanak a következő oldalak, melyek sokunknak bizonyára életre
szóló élményeket idéznek fel.
1. AZ EGYESÍTETT TISZTI ISKOLÁTÓL A KOSSUTH LAJOS KATONAI FŐISKOLÁIG (1957-1967)
1957-ben, a forradalom után, a létszámában lecsökkent és szervezetében szétzilált Magyar Néphadsereg kezdett újjáéledni. A fegyveres erők minisztere aláírta az új tisztképző intézet felállítására vonatkozó rendeletet. Az iskola az Egyesített Fegyvernemi Tiszti Iskola, majd októbertől Egyesített Tiszti Iskola (ETI) nevet viselte, és az alapfokú tisztképző az
üllői-úti bázison kezdte meg működését. A tanári állomány többségében a fegyvernemi tiszti iskolákról került az ETI-re,
de oktatói feladatokat láttak el az akadémiáról és a csapatoktól érkezett tisztek is. Az iskolán tagozat-parancsnokságok
működtek, ezeken belül alakították ki a tanszékeket és az oktatói tantárgybizottságokat. A képzés két nagy csoportban
folyt, egyrészt a parancsnoki szakokon, másrészt a műszaki szakokon. Az oktatást a tanszékek végezték és kiemelt
szerepet kapott a lövész- és a páncélos képzés. Felderítő szak az első években nem indult, erre nem is alakítottak ki
oktatási szervezetet. A néphadsereg számára szükséges szaktiszti állomány az iskolán szerzett képességeit a csapatoknál fejlesztette tovább, és így vált alkalmassá a felderítő alegység-parancsnoki feladatok ellátására.
1. 1. A KEZDETI LÉPÉSEK A FELDERÍTŐ TISZTKÉPZÉSBEN
Az 50-es évek végén, és a 60-as évek elején a tiszti növendékek növendéki ezred alárendeltségében lévő századokban szakaszokba szervezve szolgáltak, amelyeknek tiszt volt a parancsnoka. Az első felderítő tisztjelöltek 1958-ban
kezdték meg katonai pályájukat. A magyar hadsereg történetében az első felderítő osztály 1961-ben, ötven évvel
ezelőtt végzett.
A fiatalok toborzás után, 1958 tavaszán felvételiztek a tiszti iskolára az Üllői úti laktanyában. A felvételhez kötelező
volt az érettségi bizonyítvány megszerzése. A többnapos eljárás során orvosi vizsgálat, testnevelési felmérés és felvételi
vizsga zajlott. A végén személyes beszélgetésen győződött meg egy kijelölt bizottság a jelentkezők egyéni képességeiről, rátermettségéről. A megfeleltek 1958 novemberében vonultak be a kijelölt alakulatokhoz az egyéves sorkatonai
szolgálat letöltésére, és egyben elvégezték a tisztesi tanfolyamot. A tisztesi vizsga letétele után a felvettek bevonultak az
ETI-re, és 1959. október elsején megkezdődött a tanév. Az első találkozás a növendéki ezredparancsnokkal – aki ebben
az időben Satek István őrnagy volt – többek között azt a célt szolgálta, hogy a fiatal tisztjelölteket elosztották fegyvernemek szerint, majd a lövészek közül önként jelentkezés alapján kiválasztottak néhány főt, aki felderítő akart lenni. A vállalkozóknak testnevelésből kellett vizsgázniuk, és ennek eredményeként 15 fővel megalakult az első felderítő szakasz.
1959 őszére négy század működött a korábbi fegyvernemi századok helyett. A felderítő szakaszt a 1. századba osztotta be a parancsnokság. A század parancsnoka Lázár Gábor százados, a politikai helyettes Ilcsik Imre főhadnagy volt.
A felderítők szakaszparancsnoka Labancz György főhadnagy lett, akit a harmadik évben Hajdú Imre főhadnagy váltott.
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A felderítők kiképzése politikai tárgyakból, általános katonai ismeretekből, pedagógiából, szaktárgyakból és testnevelésből állt. Természetesen mindenki tanult idegen nyelvet, a felderítők a várható alkalmazási terület miatt német nyelvet.
Az iskolán ebben az időben rövid tanfolyamszerű képzés is folyt, ahol a közlekedési, a hadtáp, az egészségügyi ismeretek, a katonai oktatáselmélet főbb szabályait ismerték meg a növendékek. A felderítők a második év végén tantárgyi
záróvizsgákat, a harmadik év végén kibocsájtó tiszti vizsgát tettek társadalomtudományból, testnevelésből, harcászatból,
lőkiképzésből és alaki kiképzésből. Az Egyesített Tiszti Iskola által kiadott Bizonyítványban a kibocsájtó tiszti vizsgák
osztályzatai, valamint az egyéb tantárgyak és a rövid tanfolyamszerű tantárgyak eredményei szerepeltek.
A felderítők szakképzésének két fő ága a felderítő harcászati kiképzés és az idegenhadsereg-ismeret volt. A felderítő ismeretek zömét – az órák 70%-át – a tanárok terepen tartották. Ebben az időben a gyakorlati órák főleg Ócsán és
Nagytétényben, a gyakorlótéren zajlottak, de voltak felderítő foglalkozások a Budai-hegységben, ahol az oktatók a lesállás, a rajtaütés begyakorlásához ideális terepet találtak. A felderítő képzés során a növendékek ismereteket és jártasságot szereztek a fontosabb felderítő eljárásokból, sokszor alkalmazták a figyelőpárt, a harcfelderítő járőrt, a lesállást, a
vállalkozást végrehajtó alegységet. A harmadik évben a fő figyelem a felderítő szakasz tevékenységére és annak vezetésére irányult. Ismereteket kaptak a mélységi felderítő csoport munkájából is. A felderítés főleg a gyalogos tevékenységre szorítkozott, a mozgás során a teherautó inkább csak a szállítást szolgálta. A gyakorlati órákon a növendékek a
kor színvonalán lévő egyszerű felderítő eszközöket használtak (tájoló, távcső, periszkóp). A felderítő harcászati kiképzést többnyire Miklós József százados vezette.
A felderítő szakképzésnek fontos és emlékezetes része volt a második évben a Börzsönyben, a Nagy-Hideg-hegyen
és a taxi-réten szervezett kéthetes téli tábor. A téli felderítés és a túlélés tárgyköreit Miklós százados vezette. A harcászati kiképzés mellett a testnevelő tanárok (Szőcs András és Szőcs Bertalan) megtanították a növendékeknek a síelés, a
sífutás alapjait és a tüzelési testhelyzetek felvételét. A második héten a tábor vezetője 2-3 napos téli felderítő gyakorlatot
tartott.
A harmadik év végén a parancsnokság iskolagyakorlatot szervezett, amelyben minden fegyvernem és szakcsapat a
képzettségének megfelelő beosztásban dolgozott. A felderítő szakaszból két csoportot hoztak létre, akik gyalogosan
oldották meg a felderítő harcfeladatot. A felderítés eredményét R-20-as rádión kellett jelenteni. A korabeli dokumentumok szerint a gyakorlat eredményesen zárult, bár nem teljesen érvényesültek az 1961-ben kiadott szabályzatok előírásai.
Ebben az időben fontos tantárgy volt az idegenhadsereg-ismeret, amelynek oktatásához a tanárok fényképeket
használtak, az órák zöme az alaptanteremben folyt.
A lőkiképzés során a növendékek rövid elméleti felkészítés után a törökbálinti lőtéren lőtték az akkor rendszeresített
fegyverekkel az előírt feladatokat. A legtöbb lőgyakorlaton egyéni fegyverrel, PPS típusú géppisztollyal lőttek, de tartottak lövészetet TT típusú pisztollyal, DP típusú golyószóróval, Gorjunov géppuskával is. Speciális lőfeladatot kapott a
szakasz, amikor 600 méterre mellalakot kellett eltalálni M-38 típusú távcsöves puskával. A tárgyat kezdetben Gurmai
Sándor őrnagy, a végzés évében Magyi Sándor százados tanította.
A tereptan tantárgy oktatása során az elméleti órákat gyakorlati foglalkozások követték, amelyeken minden növen2

dék térképpel, légi fényképpel, tájékozódási gyakorlaton vett részt, több esetben azimut -vázlat alapján tették meg a
menetvonalat. A foglalkozások többsége a Budai-hegyekben zajlott Miski Sándor százados vezetésével.
A növendékek komolyan vették a testnevelést, mert egyrészt záróvizsgát kellett tenniük, másrészt a felderítő alegységparancsnoknak mindig fontos a jó kondíció. Sok foglalkozáson szerepelt a szertorna, a cselgáncs (önvédelem) és az
atlétika. Az akadálypályát részenként, majd folyamatosan gyakoroltatták a tanárok. A felderítőket a második évben Bárány József őrnagy, harmadikban pedig Szőcs Bertalan polgári alkalmazott tanította. Sok mozgásanyagból szinteket
2

Azimut az a szög, amelyet valamely magassági kör képez a meridiánnal. A katonai gyakorlatban irányszög, amely az északi iránytól
való eltérés nagyságát adja, általában vonásban (6000v).
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kellett teljesíteni. Az úszás oktatása a környéken lévő különböző strandokon folyt, a tanárok törekedtek arra, hogy minden jövendő tiszt megtanuljon úszni. Ezekben az években indult a Kilián Hadi Torna (KHT) mozgalom, amelyben szinte
valamennyi növendék részt vett.
A harcászati foglalkozásokat a lövész tanszék tanárai tartották, az órák nagyobb része terepen zajlottak. Ezen az
egyes harcos kiképzés mellett a felderítők is megtanulták a rajparancsnok tevékenységét is a fő harcmódokban.
A harmadévesek 1960. december 10-23-ig és 1961. április 6-19-ig, két alkalommal vettek részt gyakorló csapatszol3

gálaton. A felderítő szakasz tagjai az 54. Felderítő Zászlóaljnál és Kaposváron töltötték ezt a két időszakot.

A felderítő növendékek Budapesten tehergépkocsi-vezetésére érvényes jogosítványt szereztek, amely bekerült a
kibocsájtó oklevélbe.
A szakasznak egy alaptantermet jelölt ki a parancsnokság, amelyben tanulóasztalok, székek jelentették a berendezést, a helyiségben oktatástechnikai eszközök, tablók nem voltak. A foglalkozások zöme ebben a tanteremben és az
egyes szaktárgyak részére kialakított szakkabinetekben folyt.
A növendékek a második évben alig rendelkeztek tankönyvvel, felderítő jegyzet egyáltalán nem állt rendelkezésre. A
tanárok II. világháborús visszaemlékezéseket használtak. Az 1960/61–es tanévben sok új szabályzat és a fegyverek,
harceszközök kezelésére vonatkozó utasítás jelent meg, ezeket kezdték feldolgozni az oktatók és a végzős felderítők.
Ekkor jelent meg az idegenhadsereg-ismeret oktatását célzó segédlet és a Gyalogsági Harcszabályzat, amely tartalmazott felderítésre vonatkozó előírásokat.
Ezekben az években a felderítő szakcsapatok vezérkari szintű felügyeletét a HM Kiképzési Csoportfőnökség állományában lévő Felderítő Osztály végezte. Az osztályt Dombrádi Gyula őrnagy (alezredes) vezette, aki nagy figyelmet fordított a tiszti iskola felderítő képzésére. Az osztály állományából Juhász százados rendszeresen látogatta az iskolát, megszemlélte a foglalkozásokat és sokat segített a felderítő szellemiség kialakításában.
A felderítő szakasz a század többi szakaszával együtt, egy körletben lakott, a század szint és az egyes helyiségek
berendezése nem sokban tért el a néphadsereg más laktanyájának a felszerelésétől. A növendékek napirendje szinte
teljesen megegyezett a sorkatonákéval.
Az avatás az ETI udvarán történt, minden felderítő hadnagy személyesen vette át a bizonyítványát. Valamennyien
1961-ben kezdték meg a felderítő tiszti pályájukat, közülük többen magas rendfokozatot és beosztást értek el, évtizedekig a felderítő szolgálat sikeres és elismert tagjai voltak.
Az 1961. szeptember 02-án végzett felderítő tisztek névsora
Czeglédy Lajos hadnagy

Kész István hadnagy

Dobos Ferenc hadnagy

Kis Lajos hadnagy

Dombi Lőrinc hadnagy

Mándoki Sándor hadnagy

Dósa István hadnagy

Nagy József hadnagy

Farkas István hadnagy

Pataki Ferenc hadnagy

Glotz József hadnagy

Pintér Lajos hadnagy

Kecskés László hadnagy

Suri Imre hadnagy

(Járja István növendék 1960-ban leszerelt.)

3

Az Egyesített Tiszti Iskola története (1957-1967) I kötet Bp. 2005. ZMNE. 305. p.
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1. kép:
Az első felderítő tiszt bizonyítványa az ETI-n

Ők voltak az első felderítő végzettségű hadnagyok. A különböző dokumentumokban az 1961/62-es tanévben kibocsájtott
tisztek között is találhatók olyanok, akik felderítő beosztásba kerültek. Közöttük olyan híressé vált fiatalok voltak, mint
Gyuricza Béla, Árvai Zoltán, Bánki Imre. A kezdeti bizonytalan évek után az iskola hároméves képzési rendszere megszilárdult.
A hadsereg fejlődése, az iskola eredményeinek vizsgálata alapján az 1961/62-es tanév lényeges változást hozott az
Egyesített Tiszti Iskola életében. A Honvédelmi Minisztérium és az akkori Művelődésügyi Minisztérium közösen kiadott
rendelete alapján a növendékek a tiszti oklevél mellé polgári diplomát is kaptak, mégpedig úgy, hogy a parancsnoki
szakon tanulók tanári, a műszaki szakokon tanulók szak-technikusi képesítést szereztek. Véget ért az a korszak, amikor
csak elemi, polgári, vagy általános iskolai végzettséggel viszonylag magas beosztású és rendfokozatú tisztek szolgáltak
a hadseregben. Emellett még egy fontos változás állt be a tisztképzés menetében, hiszen ettől a tanévtől kezdődően a
hároméves képzést felemelték négyévesre. A két változás összefüggött, mert a polgári diploma megszerzéséhez kb. 900
órát kellett tervezni, így a tanulmányi időt átlagban 4x1200 órában állapította meg az elöljáró.
Ebben az évben kezdte meg a második felderítő osztály a tisztesi iskola elvégzése után a tiszti tanulmányait. A
szakaszparancsnok Hajdú Imre százados lett. A katonai tantárgyak között szerepelt a harcászat, a felderítés, a
lőkiképzés, a technikai ismeretek és egyéb tárgyak. Ezeken az órákon megtanulták a növendékek a harc törvényeit, a
felderítés elméletét és gyakorlatát, elsajátították a fegyverek és harceszközök mesteri kezelését. A felderítők gyakorlati
képzése az iskola gyakorlóterein történt és emellett évente különböző kihelyezéseken csiszolták katonai és parancsnoki
13
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képességeiket. Többször tartottak vízi kiképzést és minden évben a Börzsönyben volt a téli tábor. A polgári diploma
megszerzéséhez a Szegedi Pedagógiai Főiskola kihelyezett részlege tartotta az órákat, amelyek során általános természet-földrajz, általános gazdaság-földrajz, csillagászat, térképészet és más segédtudományok szerepeltek, emellett
tanultak a felderítők pedagógiát és társadalomtudományokat is. Nagyon sok tapasztalattal gazdagodtak a növendékek
az évente két alkalommal megtartott egyhetes földrajztúrán. A szakasz több tagja aktívan részt vett az iskola sport- és
kulturális életében.
A felderítő beosztásba kerülők 1964-től általános iskolai földrajz tanári diplomát szereztek, és a záróvizsgák letétele után kapták meg a tiszti iskola elvégzését igazoló oklevelet. Így a két dokumentum együttesen minősült főiskolai
végzettségnek, ami a II. világháború után az első ilyen szintű oklevél volt. Az 1962-1967 között tanuló osztályokban a
felderítők képzése változott, mert nem földrajz, hanem általános iskolai német nyelvtanári diplomát kaptak. A 60-as
évek közepére stabilizálódott és az előző időszakhoz képest emelt szintűvé vált az alapfokú tisztképzés. Az oktatás 20nál több fegyvernem számára folyt, az avatás után a fiatal tisztek a felderítő kötelékeknél szakaszparancsnoki beosztásba kerültek, ezzel együtt felderítő csoportparancsnoki és mélységi felderítő csoportparancsnoki feladatokat láttak el.
„Ezekben az években az iskolán és a honvédségnél is egyre sürgetőbbé vált a felderítő szolgálat megerősítése,
ezért a HM Kiképzési Csoportfőnökség állományában lévő felderítő osztály feladatait az… 1963-ban megalakult vezér4

kar közvetlen 9. Önálló Osztály vette át.” , vezetője Berencsi József alezredes lett, aki sokat tett a felderítő tisztképzésért. Ugyanebben az évben az Egyesített Tiszti Iskolán az Összfegyvernemi Tagozaton belül a lövészekkel párhuzamosan létrejött az önálló Felderítő Tantárgy Bizottság, ami lényegében egy szakcsoportot alkotott. Végső soron innen
datálódik a mai napig is működő alapfokú felderítő tisztképzést végző tanszékek története. A tantárgybizottság vezetőjének Sereg István őrnagyot nevezték ki és felderítő tanárként került az iskolára Komjáti Árpád és Zsidó János. Ebben az
évben tavasztól őszig megtörtént az iskola szakterületeinek a szétválása és a parancsnoki szakok tanári- és növendéki
állománya kiköltözött Szentendrére, a tiszthelyettes iskola helyére, ami lekerült Békéscsabára.

2. kép:
Sereg István őrnagy

A tantárgybizottság kezdetben a sportpálya mellett egy régi épületben helyezkedett el 2 irodában, ahol csak szűkösen
fértek el a tanárok. Az oktatás mellett a tantárgybizottság munkájához más feladatok is tartoztak. Ezeknek lényeges
része volt a kiképzéshez szükséges okmányok elkészítése és folyamatos vezetése. Így készült a Tanterv alapján a Kiképzési program, amely a felderítő képzés céljait, a tantárgyak tartalmát és óraszámát határozta meg; a Tematika, amely
az évfolyamok foglalkozásait, azok körülményeit szabályozta. A felderítő tanárok szerkesztették az óraelosztást, amely a
tananyag ütemezését és a tanárok óraterhelését tartalmazta. Minden tanár a foglakozás előtt foglalkozási jegyet írt,
amely az órák levezetésének terve volt. Emellett készült havi terv és napirend.
4

Polgár Ervin vezérőrnagy: A csapatfelderítés fejlődése és helyzete az 1945-85-ös években Egyetemi jegyzet Bp.2001.12.p.
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A szentendrei bázison megkezdődött a parancsnoki, ezen belül a felderítő képzés. A szakcsoport oktatói a felderítő
szakaszok szakismereti tárgyait, az iskolán tanuló más fegyvernemeknél az idegenhadsereg-ismeretet és a felderítő
tárgyköröket tanították, emellett folyamatosan tanácsokat adtak és segítették az összfegyvernemi tanárokat a harcászati
foglalkozások helyzetbeállításában, oktatási segédanyagok biztosításában. A felderítő oktatócsoport kezdetben önállóan
működött, majd beolvadt a lövész tanszékbe és külön felderítő szakcsoportot alkotott.
1. 2. A FELDERÍTŐ TISZTEK KÉPZÉSE
A képzési időszak két fontos részre oszlott. Az első tanévben a tanulmányi követelményeket csapatoknál teljesítették a
tanulók, majd a 2.-4. tanévben a szentendrei bázison folyt a képzés. Harminc elsős növendék 1965-ben Egerbe, a
Felderítő Zászlóaljhoz vonult be. Ott kapták meg a felszerelést és az alakulat körleteiben helyezték el őket. A rajparancsnokok az első időben sor tisztesek voltak, a szakaszok élére pedig az alakulatnál szolgáló felderítő tiszteket jelölt ki
a zászlóalj-parancsnokság. A szakaszparancsnok Sipos Sándor, a századparancsnok Nagy Antal volt. Az első időszakban a növendékek 22 napos alapkiképzésen vettek részt, amelynek a tartalma és formája megegyezett a sorállománynál
folyó alapkiképzéssel, majd letették a Katonai Esküt. Utána az általános katonai és a felderítő alapismeretek következtek, valamint folyt a polgári diplomához szükséges tantárgyak oktatása is. Ez az időszak október 1-től július 22-ig tartott.
Tartalmát tekintve hasonlított a felderítő katonák kiképzésére. A katonai tárgyakat a helyőrségben szolgáló tisztek oktatták, a felderítő szakképzést a szakaszparancsnok tartotta. Így a növendékek megismerték a fegyvernemek és szakcsapatok rendeltetését, főbb eszközeit, a felderítő szakma alapelveit, a felderítési módokat és megtanulták a felderítő járművek és eszközök alkalmazásának lehetőségeit. A zászlóaljnál először BRDM típusú harcjármű, majd PT-76 típusú
5

úszó harckocsi, FUG és oldalkocsis motorkerékpár volt rendszeresítve, tehát a növendékek elsajátították ezek jellemzőit főbb harci-technikai paramétereit és a felderítési feladatok során begyakorolták használatukat. A tanév folyamán jogosítványt szereztek tehergépkocsira és motorkerékpárra, valamint a zászlóaljparancsnok jóváhagyásával személygépkocsira is. A T-34-es harckocsival és a felderítő harcjárművekkel végrehajtott vezetési számok teljesítésével „harcjármű és
rohamlöveg vezetői jogosítványt” is kaptak.
A tantermi foglalkozások az alakulat tantermeiben, a terepfoglalkozások pedig a helyőrség gyakorlóterein zajlottak. A
lőkiképzés előkészítő foglalkozásai és a lövészetek az egri lőtéren folytak. A polgári diplomához tartozó tárgyak és az
általános műveltségi tananyag oktatását az egri Tanárképző Főiskoláról a laktanyába bejáró tanárok oktatták. Ennek
során a növendékek politikai gazdaságtant, német nyelvet és a pedagógiát alapozó tárgyakat tanultak, például logikát,
neveléstörténetet, általános lélektant. A politikai gazdaságtan szigorlattal, a többi tantárgy kollokviummal zárult, a vizsgákat természetesen az Egerben tanító tanárok tartották.
Az első évben a csapatoknál a növendékek szigorú napirend szerint tevékenykedtek, amely napi 6 óra oktatást, kötelező önképzést, ezen kívül délutáni kulturális- és sportfoglalkozást tartalmazott. Heti egy órában a szakaszparancsnok
értekezletet tartott, amelyen személy szerint értékelte a tanulmányi munkát, a katonás magatartást, a fegyelmi helyzetet.
Megszabta, ki milyen területen javítson felkészültségén, hogy jó parancsnok váljék belőle. A növendékek különböző
szolgálatokat adtak és részt vettek az alakulat harckészültségi feladatainak végrehajtásában. A csapatok, az ETI kijelölt
tisztjével közösen tervezték az egyéves időszakot és a kiképzést 2 havonta ellenőrizte a felderítő tanárok egyike. Az év
végén a növendékek vizsgát tettek általános katonai ismeretekből, a szakmai tárgyakból és járműismeretből. Sajnos a
második évre a szakasz létszáma kétharmaddal! csökkent.
Az első év követelményeinek teljesítése után a 2.-4. tanévben a felderítő növendékek évfolyamonként szakaszt alkottak, kezdetben növendéki ezredben, majd a Felderítő Tantárgy Bizottság alárendeltségében folytatták tanulmányaikat. A tantárgybizottságnak a Gépkocsizó-lövész Tanszékhez való csatolása után a növendékek a 2. lövészszázadhoz

5

Felderítő Úszó Gépkocsi
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tartoztak, és a századparancsnokuknak Hajdú Imrét nevezték ki. Ezzel párhuzamosan megszüntették a tiszti szakaszparancsnoki beosztásokat, helyettük 4. éves növendékeket jelölt ki. A század vezetése pedig egy századparancsnokhelyettesi beosztással egészült ki. 1964-től kialakult az osztályfőnöki rendszer, így a felderítő tanárok a felderítő szakaszok osztályfőnökei lettek és a fő szakmai tárgyakat is ők tanították. Az osztályfőnökök Éves Nevelési Tervet készítettek
munkájuk célirányosabbá tétele érdekében. A kidolgozást az iskola által kiadott osztályfőnöki útmutató segítette. Az
osztályfőnökök a nevelési feladatok elvégzése mellett kidolgoztak néhány dokumentumot is. Az osztályfőnöki okmányok
között szerepelt az Osztályfőnöki órák terve, Együttműködési terv a századparancsnokkal és az Osztályfőnöki napló,
emellett minden növendékről év végén minősítések vagy jellemzések készültek. Ebben az időben a századparancsnok
mellett politikai nevelő tanár dolgozott, így az osztályfőnökkel kiegészülve jött létre a nevelői hármas, amely szervezet
tervezte és irányította a növendékek tanórán kívüli életét, segítette a pozitív tulajdonságok kialakítását és a szabadidő
hasznos eltöltését.
A növendékek képzése tanterv szerint és óraterv alapján történt. Évi 1200 órát lehetett tervezni, a tantárgyakat fő
tantágycsoportokba osztották. A társadalomtudományi ismeretek és az általános katonai ismeretek az összóraszám
25%-át tették ki. Előbbiek a világnézeti nevelést és a politikai ismeretek bővítését szolgálták, ezen kívül segítették eligazodni a növendékeket a napi társadalmi problémákban. A katonai ismeretek biztosították a hadseregben uralkodó szabályok megismerését és elsajátítását, a szakmai tárgyak megalapozását valamint olyan kiegészítő tudás megszerzését,
amely békében és háborúban egyaránt kellett a felderítő tiszti beosztás eredményes ellátásához. A képzés fő részét a
szakmai tárgyak adták, ami körül-belül 1800 óra volt. A megmaradt óramennyiséget a polgári tárgyak oktatására kellett
fordítani.
A tiszti iskolán folyó képzés során a politikai tárgyak közül a filozófia és a tudományos szocializmus szigorlati illetve
államvizsga tárgy volt és tanultak a növendékek pártpolitikai munkát és politikai gazdaságtant. Az általános katonai isme6

retek egy részét az iskola szaktisztjei oktatták, kiemelten a műszaki ismereteket, és a TÖPFE elleni védelmet, de nagy
jelentőséggel bírt a felderítő tisztjelöltek híradó és tereptani képzése is
A szaktárgyakra fordított órák zömét a harcászat tantárgyra határozta meg a tanterv. Ebben a tárgyban szintetizálódott a felderítő ismeret, az idegenhadsereg-ismeret, amelyeket a felderítő szakcsoport tanárai tanítottak. Az órák több
mint felét a gyakorlati foglalkozások tették ki. Ennek során megtanulták a növendékek a felderítő szakma teljes ismeretanyagát és sok parancsnoki foglalkozáson vettek részt. A fő módszer ezeken az órákon a parancsnoki munkafolyamat
részeinek a begyakorlása, ezek összekapcsolása volt. A foglalkozások végcélját a helyes elhatározás kialakítása és
jelentése adta. Ez után a harcparancs kiadása következett úgy, hogy minden alárendelt pontosan megismerje feladatát.
Az elhatározás meghozatalának és a harcparancs kiadásának gyors elsajátításához már a hatvanas években is fontos
segítséget jelentett a különböző sablonok (rácsok) készítése és használata. Ez talán még napjainkban is megállja a
helyét. A gyakorlati foglalkozások másik részét a felderítő szervek felkészítése és vezetése, az egyes felderítési módok
helyes végrehajtása jelentette. Különösen fontos volt a felderítő- és mélységi felderítő csoportok irányításának elsajátítása egyszerű és bonyolult viszonyok között. A szakaszok alkották a működő felderítő szerveket és a jelző állományt. Az
oktatás során mindenki parancsnoki feladatot kapott, elvégezte a szükséges parancsnoki munkát, majd egy kijelölt növendék vezette a felderítő csoport soron következő mozzanatát. A befejezés után értékelés és megbeszélés következett,
majd a második, harmadik mozzanat ugyanilyen módszerekkel folyt. Ezeken az órákon megtanulták és begyakorolták a
tisztjelöltek a felderítő szervek tevékenységének megtervezését, megszervezését és vezetését, miközben nagyon légyeges oktató-módszertani fogásokra is szert tettek. A harcászat magába foglalta a felderítő parancsnok számára szükséges fegyvernemi ismereteket is. A felderítők 8 féléven át tanulták a tantárgyat és államvizsgával zárták.

6

Tömegpusztító fegyver
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A szakképzéshez szorosan kapcsolódott a technikai ismeret és a lőkiképzés. Mindkét tantárgy szinte végigkísérte a
négy évet. A technikai ismeretek keretében fegyver-lőszer és műszer, valamint harcjárműtechnikai ismeretet tanultak a
növendékek, az utóbbin belül külön oktatták a szerkezettant, az igénybevételt, a harc- és gépjárművezetést és az eszközök javítását. Az iskolán szerezte meg minden növendék a gép- és harcjármű-vezetői engedélyt. A lőkiképzés során
mindenki készség szinten elsajátította egyrészt az egyéni lőfegyverek, valamint a felderítő alegységeknél rendszeresített
gyalogsági fegyverek használatát. A lőkiképzést a Gépkocsizó-lövész Tanszék külön szakcsoportja oktatta.
A polgári tantárgycsoport nagy részét kezdetben a földrajz, majd a német tanári diplomához szükséges ismeretanyagok tették ki. A 8 félév során hét földrajz, később hat német tantárgyat oktattak, közülük 2-3 szigorlattal zárult és
összefoglaló államvizsgával végződött. Ebbe a tantárgycsoportba tartoztak a pedagógia résztudományai: a neveléstörténet, a didaktika, a neveléselmélet, valamint a pszichológia. A 4. évben a növendékek vizsgatanításon mutathatták meg
pedagógiai tudásukat, amire az indexben külön gyakorlati jegyet kaptak.
Minden félévben volt testnevelés, ahol a növendékek megtanulták az alapsportágak mozgásanyagát, növekedett
ügyességük, fizikai állóképességük, hiszen különböző szinteket kellett teljesíteniük atlétikában, tornában és az akadálypályán. Az állóképesség fejlesztése érdekében a testnevelés során az erdős-hegyes terep leküzdéséhez szükséges
képességek kialakítása érdekében a tanárok hegyi akadálypályát állítottak be és a felderítők 8-10 napos sí kiképzésen
vettek részt. A féléveket gyakorlati jegy vagy kollokvium zárta.
A képzés során az iskola vezetése alapvető célokat fogalmazott meg és a tanárok ezeket az előírásokat igyekeztek
megvalósítani a foglalkozásokon. Így törekedtek a felderítő parancsnoki tulajdonságok kialakítására és arra, hogy minden végzett tiszt legyen képes a felderítő és az idegenhadsereg-ismeret, valamint az összfegyvernemi tárgyak tananyagának hatékony átadására, az alegység mozgalmi és kulturális életének a vezetésére, valamint az alárendeltjeik nevelésére, pozitív katonai és emberi tulajdonságainak fejlesztésére.
A képzés természetesen illeszkedett a kor katonapolitikai tendenciáihoz és az egyre élesedő nemzetközi kríziseket
előidéző hidegháborúhoz. Ennélfogva a növendékek komoly TÖPFE kiképzést kaptak, fontossá vált az idegenhadseregismeret oktatása. Akkoriban a szükséges bemutató-, szemléltető-anyagokkal és a módszertani felkészültséggel elsősorban a felderítő oktatók rendelkeztek, ezért nemcsak a saját osztályaikban, hanem más fegyvernemeknél is ők tanították
ezt a tárgyat. A tananyag magában foglalta az USA, a nyugatnémet, az olasz, az osztrák haderő alegységeinek, egységeinek és magasabbegységeinek a szervezetét, azok alkalmazásának elveit a különböző harc- és harccal kapcsolatos
tevékenységek során. Nagyon fontos volt a hadiruházati formák, jelzések és a harci technikai eszközök felismerésének
az elsajátítása. Emellett sok összfegyvernemi tiszt folyamatosan igényelte és a különböző foglalkozásokon felhasználta
az idegenhadsereg-ismeret tablóit, diasorait, adattárait. Ebben nagy segítséget adott a Felderítő Tantárgy Bizottságnak a
HM által kiadott Számítási Normatáblázat és a 9. Önálló Osztály.
A felderítő képzésben külön hangsúlyt kapott a támadóharc felderítő biztosítása, az erdős-hegyes terepen való többnapos tevékenység. A növendékek parancsnoki és vezetői tulajdonságainak fejlesztése során az oktatók fokozott figyelmet fordítottak az önálló, gyors döntéshozatali képességek kialakítására, az alegységek vezetésében a kitartás, és
állóképesség erősítésére. A 60-as évek közepétől az iskola több alkalommal szervezett a 11. Harckocsi hadosztállyal
együtt többnapos felderítő csoport és mélységi felderítő csoport gyakorlatokat, 3 napos helikopteres alkalmazással öszszekötött mélységi felderítő gyakorlatot. Az iskola évenként rendezett két-három napos harcászati gyakorlatot, amelynek a tárgya az erődök elleni harc volt. Ezen kívül növekedett a lőkiképzés óraszáma, a vezetők több lőgyakorlatot iktattak be és beállítottak mozgó célra való tüzelést. Az iskola-parancsnokság a felderítő szakaszok lőkészségét ellenőrző
lövészeteken mérte fel. A 3.-4. éves tisztjelöltek a felderítő zászlóaljaknál többnapos nyári-téli gyakorlaton vettek részt, a
74. Felderítő Zászlóalj pedig oktató módszertani foglalkozásokat tartott. A 4. évben a tisztjelöltek 3 hetes gyakorló csapatszolgálaton mérhették le tudásszintjüket, parancsnoki képességeiket. A szabályzatismereti képzés hatékonyságát
úgy növelte az iskola vezetése, hogy a növendékek tanulmányaik során különböző szolgálatokat adtak. Ezekben az
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években a felderítők sok évközi számonkérés mellett a 4. év végére szakdolgozatot készítettek, amelyet egy bizottság
értékelt, és államvizsgát tettek testnevelésből, felderítő harcászatból, lőkiképzésből, harcjárműtechnikai ismeretekből,
pedagógiából, szakmódszertanból és tudományos szocializmusból.
1. 3. A TANÁROK KÉPZÉSE
A szentendrei bázison egyre több növendék tanult, nőtt a fegyvernemek száma és indultak szaktiszti továbbképző tanfolyamok is. Ezért az iskola-parancsnokság több szerve megkettőződött és ezen a telephelyen az általános parancsnokhelyettes vette át a vezetést. Erre a beosztásra az 1966/67-es tanévben Kazai Barna ezredes kapott megbízást. Létrehozták az önállóan működő kiképzési, technikai és hadtáp részleget. Az iskola vezetése a Kiképzési osztályon belül különböző kiképzést segítő alosztályokat alakított ki, amelyek sok új előírást vezettek be a képzés tökéletesítésére, az oktatói
állomány felkészültségének a növelésére és a tervszerű iskolaéletre. A parancsnok munkájának segítése érdekében
létrehozták a Pedagógiai- és Hadtudományi Tanácsot.
Az iskola életében a vezetés nemcsak a növendékek oktatására fordított nagy figyelmet, hanem a tanári kar felkészültségének növelésére is. Évente rendeztek összevont politikai, harcászati és pedagógiai továbbképzéseket, valamint törzs hadijátékokat. Ezeken a felderítő oktatók egyrészt összfegyvernemi, másrészt felderítő tiszti beosztásokban
dolgoztak. Gyakran voltak elméleti foglalkozások, előadások, térképes csoportos feladatok. A gyakorlati képességek
szinten tartása érdekében a parancsnokság évente szervezett vezetési-, lő- és terepgyakorlatokat.
A Felderítő Tantárgy Bizottság részben önállóan, részben a lövész tanszékkel együttműködve tervezte és vezette a
tanórán kívüli munkát. Minden tanszék módszertani tervet készített és évente 2 nyílt óra megtartását írta elő a parancsnokság. A bizottság vezetője módszertani tervében meghatározta a módszertani értekezletek idejét és tartalmát, az
osztályfőnökök által tartandó nyílt órákat. Ilyen foglalkozást kellett levezetni egyrészt tanteremben, másrészt terepen.
Ezeken az órákon a tantárgybizottság minden tagja részt vett, megnézte, hogy a foglalkozásvezető egy adott tananyagot
milyen módszerekkel vezetett le, hogyan alkalmazta a rendelkezésre álló oktatástechnikai és demonstrációs eszközöket.
A bemutató után a tanárok a csoportvezető irányításával megvitatták a látottakat, így kirajzolódtak a foglalkozás pozitív
7

és negatív jellemzői. A felderítő oktatók rendszeresen részt vettek az MNVK 9. Önálló Osztály által szervezett továbbképzéseken. Az ott elhangzott előadások növelték az oktatók elméleti ismereteit és többször tartott a felderítő szakma
vezetője a legújabb módszertani ismeretek közreadására a csapatoknál bemutató foglalkozásokat. Az itt alkalmazott
oktatást segítő eszközöket, új kiadványokat az iskola rövid időn belül megkapta és ez felhasználhatóvá vált a felderítő
növendékek képzése során.
Ezekben az években az iskola vezetése előírta, hogy minden oktató egy-egy hetet a fegyvernemhez tartozó alakulatnál töltsön el. A csapatlátogatások idején a tanárok különböző módszerekkel bővítették szakmai és oktatómódszertani felkészültségüket. Megismerték a csapatélet sajátosságait, a katonák és a tisztek élet- és munkakörülményeit, az egyes helyőrségek lehetőségeit. Az egyhetes csapatlátogatás másik fontos feladata a fiatal tisztek beilleszkedésének és beválásának vizsgálata volt. Ezt az iskoláról jött tisztek a foglakozások látogatásával, személyes beszélgetések útján és a szolgálati elöljárók értékelésének megismerésével végezték.
A tanárok fizikai állóképességének a növelése érdekében az iskola munkatervében heti 2 óra kötelező testnevelés
szerepelt, ezek mozgásanyagát a testnevelő tanárok állították össze és ők vezették le a foglalkozásokat.

1. 4. ELHELYEZÉS, OKTATÁSI BÁZISOK

7

Magyar Néphadsereg Vezérkara
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A hatvanas évek közepén a szentendrei bázis a kor színvonalának megfelelő körülményeket biztosított az iskola működéséhez, az oktatáshoz és a növendékek napi életéhez. A tantermek berendezése alig tért el a csapatoknál rendszeresített eszközöktől, télen a fűtést a széntüzelésű kályhák látták el. Az oktatástechnikai eszközök és a demonstrációs
anyagok megfelelően támogatták a fegyvernemi képzést. A felderítő tantermek felszerelésében és folyamatos korszerűsítésében nagy szerepet játszott az egri módszertani központ. A szakcsoport rendelkezésére állt az audió-vizuális oktatáshoz szükséges vetítő, diasorozatok, magnetofon és más szemléltető eszköz. A technikai képzés gyengén felszerelt
és korszerűtlen műhelyekben folyt. A sportobjektumban többféle pályán sportolhattak a növendékek, de sajnos technikai
okok miatt az uszoda nem működött és hiányzott a tornaterem is. Az iskola ebben az időszakban gyarapodott egy jól
felszerelt lőkiképzési kabinettel és egy nyelvi laboratóriummal.
A felderítőknek kevés jegyzetük, tankönyvük volt, főleg a szovjet szabályzatok, utasítások fordítása állt a növendékek rendelkezésére. Később javult a helyzet, mert az iskola a 60-as évek közepétől megkapta a rendszeresített haditechnikai eszközök műszaki leírását, a különböző kezelési és igénybevételi utasításokat, valamint a szabályzatokat.
1966-ban jelent meg az első Felderítő Utasítás, amely megadta a felderítő szakma alapelveit, egységes szabályzóit. A
másik fontos, 1967-ben kiadott dokumentum a „Tankönyv a felderítő alegységek kiképzéséhez” címet viselte. Emellett
lassan megkezdődött a tanárok által készített jegyzetek sokszorosítása és kiadása.
A gyakorlati foglalkozások egy része Izbégen zajlott, ahol a lőkiképzés és a hozzá kapcsolódó technikai ismeretek
oktatása folyt. A felderítő szakaszoknak a rendszeresített PT-76-os úszó harckocsi lövegével végrehajtandó lőgyakorlatait az iskolától távol, az Alföldön kellett lebonyolítani. Az iskola a lőtér közelében és a Majdán-fennsíkon tervezte a harcés gépjármű vezetési gyakorlatokat. A technikai ismereteket oktató tanárok az egyes feladatokat a Szentendrei-szigeten
tartották és minden felderítő növendék végrehajtotta szárazon és vízen az előírt vezetési gyakorlatot. Az osztályfőnökök
a harcászati gyakorlati foglalkozások egy részét Izbégen, a gyakorlótéren és a Szentendrei-szigeten kialakított bázison
tartották. A felderítő és mélységi felderítő foglalkozások a Pilis-hegységben zajlottak. Ezen kívül a Felderítő Tantárgy
Bizottság gyakran tartott összevont többnapos harcászati foglalkozást, és a felderítők eredményesen vettek részt az
iskola parancsoksága által rendezett együttműködési gyakorlatokon. A felderítési feladatok teljesítéséhez szükséges
felderítő berendezések, technikai eszközök és okmányok a tantárgybizottság rendelkezésére álltak.
A felderítő növendékek az 1. számú épületben laktak, általában más fegyvernemű századokkal együtt. Az 1966/67es tanévben az Egerből felkerült évfolyam a lövészszázadhoz tartozott, a század parancsnoka Sánta Ferenc, helyettese
Csernovszky József volt. A körletben vaságyak és más katonai berendezési tárgyak szolgálták a „jó” elhelyezést. A
növendékek elég szűkösen, tanulóhely nélküli hálóban éltek. A járólapozott padlózat és a széntüzelésű kályha azokban
az években elfogadható elhelyezésnek számított. Egy körletben kb. 20 fő fért el. A mosdóhelyiségek régies berendezése
8

és a heti egyszeri fürdési lehetőség nem voltak kényelmesek. A századszinten berendeztek egy KISZ -klubot, ahol a
növendékek valamennyire tudtak a szórakozni és pihenni.
A feszes napirend reggel 6-tól este 10-ig szigorúan szabályozta a növendékek életét, nagyban hasonlított az előző
években kialakított életrendhez. Az iskola alapkoncepciója az volt, hogy a tisztjelölt akkor válik jó parancsnokká, ha átéli
mindazt, amit majd a beosztottjaitól kell követelnie. A körletek takarítását a növendékek végezték, az elöljáró minden
héten, szemlén ellenőrizte a tisztaságot, a rendet, a felszerelési tárgyak karbantartottságát. Kimaradást, eltávozást csak
korlátozott számban, a meghatározott napokon kérhettek a növendékek. Mindenki adott valamilyen szolgálatot, így saját
élményeket gyűjtöttek a szabályzat gyakorlati megvalósításából. Segítette a növendékek parancsnoki tulajdonságainak
kialakítását a gyakorló parancsnoki rendszer. Az iskolán feszes alaki rend uralkodott, a tisztek maximálisan betartatták a
szabályzat előírásait. Minden tanszéken működött párt- és KISZ-szervezet, amelyek szervezték a mozgalmi életet, a

8
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kultúrmunkát és a szabadidő hasznos eltöltését. Emellett segítették az oktató-nevelőmunka hatékonyságát. Sok növendék vett részt a művészeti csoportok tevékenységében.
A szabadidő eltöltésének másik lényeges színtere a sport. Ezekben az években sok sportszakosztály működött, közülük több sportágban eredményesen versenyzett az iskola. Sok növendék nevezett be a Kilián Hadi Torna testnevelési
mozgalomba.
A kor színvonalának megfelelő körülmények, lelkes, jól képzett és tapasztalt oktatók, valamint az odaadó munkát
végző tanulók együttesen, eredményesen teljesítették a hadsereg és a Honvédelmi Minisztérium elvárásait. Az Egyesített Tiszti Iskola közel tízéves működése alatt 1957-től 1967-ig összesen 4 szakaszban 48 felderítő tiszt végzett, többen közülük tábornoki rangot értek el, mások a felderítő rendszerben és a hadseregben magas beosztásokban szolgáltak. Valamennyi felderítő nagyon sokat tett a szakmáért, hiszen a forradalom után a felderítő szolgálat újjáélesztése,
működése és fejlesztése alapvetően az ETI-n végzett tisztek több évtizedes áldozatos munkájának az eredménye. A
fiatal tisztek rendelkeztek főiskolai végzettséggel, nyelvismerettel, nagy akarattal és elhivatottsággal. Ezek az eredmények és a kialakított tulajdonságok a tisztképző intézet légkörének, a tanárok fáradságos oktató-nevelő munkájának is
köszönhetőek.
2. A FELDERÍTŐ TISZTKÉPZÉS MEGKEZDÉSE ÉS KITELJESEDÉSE A FŐISKOLÁN (1967-1984)
2. 1. A KEZDETEK 1967 ÉS 1976 KÖZÖTT
A felderítő tisztek képzése a 60-as évek végén egyre sürgetőbbé vált, ugyanis a szakképzett felderítőkből nagy hiány
alakult ki. Ennek oka az volt, hogy a szolgálat folyamatosan bővült, új szervezetek jöttek létre, a régiek átszervezésen
mentek keresztül. A hadosztályok felderítő zászlóaljjal és a hadosztály-parancsnokságok felderítő szaktörzzsel egészül9

tek ki, ahol sok fiatal tisztre volt szükség. Ráadásul az „M” hadosztályok felderítő zászlóaljai békében tisztes, illetve
tartalékos tiszti képzést folytattak, tehát ide is kellettek a fiatal tisztek. Az ezredeknél 3 szakaszból álló felderítő századokat szerveztek.
A főiskola megalakításának fontos előzménye volt a tisztképzés átfogó vizsgálata, amely elemezte a fiatal tisztek
helyzetét, képességeit, az ETI-n folyó képzés előnyeit, hátrányait és kidolgozta a továbbfejlesztés irányait. A vizsgálatot
végző bizottság vezetője Oláh István vezérőrnagy volt. A végső konklúzió két lényeges irányt szabott meg: egyrészt az
ETI szétválasztásával alakuljanak meg a katonai főiskolák, másrészt nagy hangsúlyt kellett helyezni a fegyvernemi tisztképzésre. Ezek után 1967-ben megalakult Szentendrén a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, (KLKF) amely a parancsnokképzést kezdte meg. A honvédelmi miniszter 18/1967. számú parancsa intézkedett az iskola felállításáról, a
megszűnő Egyesített Tiszti Iskola állandó állományának, bázisainak, anyagainak a további sorsáról és a már beiskolázott tisztjelöltek főiskolai átvételéről. Ez az intézkedés az 1965-69 között tanuló felderítő szakaszt is érintette, így ők az
1967/68-as tanévben, mint főiskolai növendékek tanultak tovább Szentendrén. A szakaszt a harckocsizó századhoz
rendelte a parancsnokság, a századparancsnok Pintér Mihály, helyettese Reider István volt.
Az ETI szentendrei bázisát a 30-as évek óta nem korszerűsítették. A KLKF induló létszáma nagyobb volt, mint az
előző iskoláé, a tanári és a kiszolgáló állomány folyamatosan növekedett. A bázis felszereltsége és az objektumok
mennyisége nem biztosította a főiskolai színvonalú képzést, ráadásul néhány épületről kiderült, hogy életveszélyes állapotban van. A katonai felső vezetés ezért nagyszabású korszerűsítésbe kezdett, amelynek első üteme 1968-tól 72-ig
tartott. A munkálatok miatt a harckocsizó és a műszaki szak kivételével a teljes állományt beköltöztették a Zách utcai
bázisra, ahol az iskola csak szűkösen fért el, ráadásul a kiképzési bázisok messze kerültek. Ebben az időszakban kezdetben kétévente indult felderítő szakasz. Az 1965-ben kezdő évfolyam Eger után a régi szentendrei laktanyában folytat-

9

Mozgósítás után feltöltött.
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ta tanulmányait, majd beköltözött a Zách utcába. Az 1967-es osztályok a második évtől Budapesten tanultak és itt avatták fel őket. A 1969-es és 70-es felderítők a második évet Pesten kezdték, majd 1972-ben ők költöztették ki a főiskolát a
felújított szentendrei bázisra. Az 1971-es évfolyam egy év Eger után Szentendrére került.
2. 1. 1. A Csapatfelderítő Tanszék megalakulása és tevékenysége
Az ETI utolsó éveiben a felderítő szaktisztek képzését a lövész tanszék szervezetében, de önállóan a Felderítő Tantárgy
Bizottság végezte. A tiszti iskola megszűnése és a főiskola megalakulása új helyzetet teremtett a felderítők életében.
1967 szeptemberében a főiskola többi tanszékével együtt megalakult a Csapatfelderítő Tanszék. A Felderítő Tantárgy Bizottságban dolgozó tisztek más beosztásba kerültek, egyedül Komjáti Árpád százados maradt az iskolán. Akárcsak a többi tanszék esetében, a tanári kar megalakulása itt is négy forrásból merített: az ETI régi tanáraiból, a csapa10

toktól, a különböző intézményektől, és a ZMKA -ról.

2. kép:
Spala István tanszékvezetőként fogadja Oláh István vezérőrnagyot

Ennek megfelelően a főiskolára, a Csapatfelderítő Tanszékre került Spala István őrnagy (később alezredes), aki elsőként megkapta a tanszékvezetői megbízást. Rajta kívül a tanszék tanára lett Kucsa János őrnagy és Reider István százados.
Nem sokkal ezután érkezett Vindics Lajos őrnagy és Miklós István őrnagy. A tanárok munkáját egy gépíró segítette.
A tanszék kezdetben Szentendrén egy régi épületben kapott két irodát, majd tanteremből átalakított helyiségekben
dolgoztak a tanárok. Az új szervezet megkezdte a tanítást és a növendékekkel való foglalkozást. Az osztályfőnökök és a
tanárok rendszeresen tartották a harcászati és más foglalkozásokat a Pilisben és Szentendre környékén. A tanszék az
oktatáshoz az ETI-től örökölt tankönyveket, szabályzatokat használta, és az oktatók igyekeztek valamilyen írásos anyagot kapni a 9. Önálló Osztálytól, a csapatoktól, vagy az akadémiáról. Ha sikerült valamit megszerezni, azt rögtön továbbadták a növendékeknek. A nehéz körülmények csak tovább romlottak a Zách utcában. Az újonnan érkező tisztek hamar
megszokták az oktatási feladatokat, nagy lendülettel láttak munkához, hisz mindannyian felderítő beosztásból jöttek és

10

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia
21

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA
HADMŰVÉSZET

HADMŰVÉSZET

HADTUDOMÁNYI SZEMLE
DR. FÜZESI Ottó

Budapest, 2012.
5. évfolyam 2. szám

odaadóan nevelték az ifjú tisztjelölteket. Az első felderítő szakasz oktatását nevelését, osztályfőnökként Komjáti Árpád
százados végezte, az 1968-ban Egerből a főiskolára kerülő szakaszoknál Reider István és Kucsa János kapott osztályfőnöki megbízást. A tanszék sajnos nem tudta stabilizálni a helyzetét sem a képzésben, sem a főiskola oktatókarában.
Az állomány a kezdeti összerázódás okozta nehézségek mellett a rossz munkakörülményekkel is küszködött, a tanárok
egy része Szentendrén lakott, a Pesten lakóknak kényelmetlenséget okozott a kijárás és a foglalkozások késői befejezése. Sok új tanár jött, a tanszék vezetése nem tudta összefogni az oktatói kart, és az iskola egységes oktatási arculata
sem alakult még ki. Mindenki csak az ideiglenességet nézte, lélekben Szentendrére készült. A budapesti időszak alatt
meglehetősen rosszul alakult a tanszék életkori összetétele. A fiatal tiszt, Komjáti Árpád 1969-ben megkezdte tanulmányait a ZMKA-n, az érkező tisztek mind 40 év körüliek voltak, ráadásul mindannyian „kívülről" kerültek a tanszékre. Rendelkeztek ugyan a beosztáshoz szükséges végzettséggel és kellő csapattapasztalattal, de nem tudtak igazán azonosulni
az oktatás követelményeivel, a sok nehézség miatt nem volt tökéletes a munkahelyi légkör. A felderítő szakaszok is
felemás helyzetbe kerültek, mert a Zách utcában a tüzér-üteghez tartoztak, de a közvetlen szolgálati elöljáró a századparancsnok-helyettes és rajta keresztül a felderítő tanszékvezető volt.
Ráadásul a budapesti időszak alatt meglehetősen rövid idő után, 1969 nyarán tanszékvezető
váltás következett be, Spala alezredes bekerült a 9. Önálló Osztályra és Kucsa János őrnagyot kinevezték a Csapatfelderítő Tanszék vezetőjének, valamint ebben az évben érkezett
Pászik János őrnagy is. Szükség is volt a létszámbővítésre, mert egyre növekedtek a feladatok. A felderítő osztályok osztályfőnöki teendőit Miklós István és Vindics Lajos vette át. Ez a
felállás sem tartott sokáig, mert 1970 novemberében Dombrádi Gyula alezredes kapta meg a
tanszékvezetői teendőket, majd nem sokkal később Kucsa János elkerült az iskoláról, és a
tanszékvezető-helyettes Reider István lett. Az új tanszékvezető nagy lendülettel látott munkához, igyekezett stabilizálni a
tanszéket, jó kapcsolatot alakított ki a felderítők elöljáró szerveivel. Budapesten, a tanszéken dolgozott még Kovács
Ferenc főhadnagy is, aki Egerből került Budapestre. Látható, hogy a vezetésben és a tanszék állományában is nagy volt
a fluktuáció.
Minden nehézség ellenére az osztályfőnökök igyekeztek tanítani, nevelni beosztottaikat, mind az órákon, mind azon
kívül. Sok délutáni és szabadidős programban vettek részt, több esetben együtt ünnepelték az osztállyal a névnapokat,
születésnapokat.
A tanszék működésének alapját a tanszéki értekezleten elhangzottak képezték. Itt az elöljárói intézkedések ismertetése és szétosztása mellett mindenki személyesen kapott feladatot a tanszékvezetőtől. A felderítő képzés hatékonyságának növelése többször szerepelt az értekezleteken. Fontos feladatot jelentett a módszertani munka kibővítése, a tapasztalatok megbeszélése, a tanszék tantermeinek berendezése és folyamatos fejlesztése. A tisztképzésen kívül a
tanszék végezte az őrnagyi tanfolyam oktatását, amely biztosította, hogy az akadémiai végzettség nélküli tisztek is előléptethetők legyenek főtisztekké. Emellett évente 2-4 tiszthelyettes tett tiszti vizsgát. Mindkét képzési forma tanfolyamés levező rendszerű képzésként folyt.
1972 nyarán a főiskolával együtt a tanszék is kiköltözött Szentendrére. A hallgatók elfoglalták az új helyet. Dombrádi
alezredes rövid idő után Polgár ezredessel (aki 1972-ben az MNVK 2. Csoportfőnökség Csapatfelderítő Osztályának a
vezetője lett) közösen igyekezett megteremteni egy jól működő oktatási szervezet alapjait. Elkerült Vindics őrnagy, Miklós őrnagy és Kovács Ferenc főhadnagy, ezzel egy időben a főiskolára érkezett az akadémián frissen végzett Komjáti
Árpád őrnagy és a nagy tudású, kiváló képességekkel rendelkező Boros Endre százados. Az új felállású tanszéken már
három osztályfőnök dolgozott, tartotta az órákat és nevelte a hallgatókat, emellett egy gépíró és egy rajzoló segítette a
tisztek munkáját. A szakaszok számának a növekedése miatt a tanszékre került Fekete Miklós főhadnagy és 1974-ben
Németh Sándor őrnagy lépett az újonnan létesített tanszék tervezőtiszti beosztásba. Az 1972/73-as tanévben Hesz
József őrnagy személyében új elöljárót kapott a most már önállóan, a tanszék alárendeltségében működő 4. Felderítő
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Század. Az új parancsnok igazi csapatszellemet hozott az alegységhez, de ez a tulajdonság sajnos nem párosult kellő
intuíciós képességgel, ezért kétkedve fogadták a hallgatók.

3. kép:
Szórakoztató műsor az ifjúsági klubban. Jobbról: Bérczesi zászlós a szolgálatvezető, Reider őrnagy, Dombrádi alezredes,
Kazai ezredes a sorban az utolsó Móricz százados

A tanszék eredményesebbé vált, a kollektíva megszilárdult, a tanárok nagyon jó körülmények között dolgoztak. Különösen jó hatást gyakorolt a tisztek hangulatára az, hogy a főiskola az 1970-es évek végén 70-80 új lakást kapott, ami a
munkához szükséges családi hátteret is megadta. A tanszék munkájának lényeges részét képezte a főiskola tudományos kutatásaiban való részvétel. Ennek az oktatás szempontjából is a leglényegesebb részét képezte a tankönyv- és
jegyzetírás, az oktatási segédanyagok készítése, amely nagy lendülettel, kellő szakértelemmel folyt. Ezen kívül a tanárok részt vettek a főiskolán kiírt pályázatokon, az újító mozgalomban és publikációk készítésében. Több oktatási segédanyagot adott le Komjáti őrnagy, a diasorok és oktatófilmek készítésében pedig Boros százados és Pászik őrnagy járt
élen.
2. 1. 2. A felvételi rendszer
A főiskola megalakulásakor nagyon fontos tényezővé vált a felvételi rendszer. Az intézménybe jelentkezők létszáma és
képessége együttesen alapozta meg a felsőoktatási rendszerbe való integrálódást. Ezért a felvételi összetevőinek egy
része és a pontszámítási eljárás megegyezett az ország más felsőoktatási intézményeire vonatkozó előírásokkal. Ez a
körülmény mindenképp segítette a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát abban, hogy elérje a polgári intézmények szintjét. A
kezdeti években megugrott a jelentkezők száma az ETI-hez képest, bár újként jelent meg a katonai főiskola a felsőoktatás rendszerében. Az 1970-71-es tanévtől 4-6-szoros túljelentkezés volt a felderítő szakra. A jelentkezettek közel 50%-a
szakközépiskolából jött, az érettségi átlag 3,70-4,00 körül mozgott, a felvételi pontok 60-70%-át szerezték meg a felderítőjelöltek. Ennél sokkal fontosabb mutató volt a rátermettség, a jó adottságok, és az erkölcsi tulajdonságok. A felvételi
eljárás tavasszal kezdődött a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, és így minden pályázó a nyári felvételi vizsgákon
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más felsőoktatási intézménybe is jelentkezhetett, erre a szabályzók lehetőséget adtak. A jelentkezési lapon az általános
adatok mellett mindenki megjelölt 3 fegyvernemet, amelyben szívesen szolgált volna.
A felvételin először egy pályaalkalmassági vizsgára került sor, majd egészségügyi és pszichológiai ellenőrzés következett. Bármelyiken szerzett „nem megfelelő” eredmény kizárta a fiatalt a további felvételi eljárásból. A harmadik állomás
a testnevelési felmérés, ahol az erőállapotot, általános fizikai képességet és az állóképességet mérték fel. A felvételi
tárgyakból írt dolgozatok összetétele és értékelése megegyezett a polgári főiskolákon használt mutatókkal. Az utolsó
állomás a bizottsági beszélgetés volt, ahol a felderítők közös bizottságban szerepeltek más fegyvernemekkel. Itt tájékozódott a felvételiztető a hallgatójelölt egyéniségéről, beszédkészségéről, a bizottság tagjai az élet több területéről megkérdezték a pályázó véleményét.
Mindezek összesítése után megtörtént a döntés, felveszik-e a pályázót és melyik fegyvernemhez javasolják. A fegyvernemek választása a bizottsági beszélgetéseken konkretizálódott. A 2-3 napos felvételi után annak eredményéről
májusban kapott értesítést a jelölt, de csak a nyár közepén alakult ki a végső sorrend.

4. kép:
A tisztjelölt a felvételi bizottság előtt. Balról Zaják András
és Riba Miklós lövész tanszékvezető

Aki ezen a listán szerepelt, az a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnokságon kapta meg a behívóval kapcsolatos
instrukciókat és augusztus első napjaiban bevonult Egerbe, ahová a jelöltek szállítását a hadsereg intézte. Az egri vasútállomáson általában katonazenekar várta a bevonulókat és megkezdődött a „nagy kaland” a Dobó István laktanyában.
Ez a rendszer 1967-72-ig, a felvételi eljárás 1980-as évekig így működött. A felderítő szakra 1967-től általában egy évfolyamra 33-36 főt vettek fel. A végzési létszámok azt mutatják, hogy a bevonulók közel 2/3-a mondta el a tiszti fogadalmat
a Kossuth téren.
A felderítőkhöz általában jó képességű, kollektív szellemű, bajtársias egyének kerültek. Mindenkit fűtött a vágy, hogy
ehhez a fegyvernemhez kerüljön, hiszen a felderítés romantikus, népszerű és emberpróbáló hivatás hírében állt. Több
hallgató távoli célja volt a filmekben, könyvekben oly sokszor feldolgozott, kémtörténetekhez hasonló eseményekben
való aktív részvétel. És valóban, a felderítő tisztek közül pályafutásuk alatt sokan kerültek ilyen különleges beosztásokba.
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2. 1. 3. A képzés célja, felépítése és szakaszai
A képzés tartalmilag és szervezetileg sokat átvett az ETI időszakából, de az oktatás az elkészült új dokumentumokban
rögzített alapokon kezdődött el. Az általános cél a szocialista világnézetű, a hadtudományt ismerő „…hivatását értő és
szerető tisztek képzése, akik képesek alárendeltjeik felkészítésére, alegységük harcának (harccal kapcsolatos tevékenységének) megszervezésére és vezetésére, a katonai szolgálattal és életrenddel összefüggő rendelkezések mindenkori
11

érvényre juttatására.”

A felderítő tisztek képzéséhez konkrét célokat írt elő a szolgálati és szakmai elöljáró által készí-

tett dokumentum, amely egyebek közt a felderítő szakra vonatkozó célokat így fogalmazta meg: „…a kibocsájtott tiszt
kulcsbeosztása FUG szakaszparancsnok.
—

ismerje az összfegyvernemi harc és csapatfelderítés elveit,

—

az ellenséget… a harckocsi lőkiképzés fogásait…

Legyen képes:
—

a felderítő szerv tevékenységét megtervezni, megszervezni és vezetni,

—

alárendeltjei kiképzését megtervezni, megszervezni és vezetni,

—

folyamatos önképzés mellett a felderítő századparancsnoki feladatok ellátására és a zászlóaljtörzsben való te12

vékenység végzésére.”

A képzési dokumentumok előírták, hogy minden növendék szerezze meg a tehergépkocsi (a későbbiekben a B és C
kategóriájú) jogosítványt és a harcjármű-vezetői engedélyt. Az oklevél feltélete volt a szakdolgozat eredményes megírása és leadása is. A főiskolai diploma magában foglalta a csapatfelderítő tiszti oklevelet és a tanári végzettséget. Az
Összkövetelményi program szinte jelszavakkal adja meg a négy éves képzés fő tartalmi elgondolását. Ennek alapján a
fiatal tiszt legyen politikai nevelő, harcvezető és kiképzést irányító.
A négy éves képzés felépítése sokban eltért az ETI-n folyó négy éves képzésétől. A 8 félévből az első félév kb. 580
óra sorkatonai kiképzés volt, majd a további 7 szemeszterben 4500 óra főiskolai képzést terveztek. A tantárgyakat tantárgycsoportokba illesztették. Az alaptantárgyak, amelyeket minden fegyvernemnél oktattak, a felderítő tisztek alapképzettségét adták. Ebbe a csoportba tartoztak a társadalomtudományi tárgyak és a testnevelés, amely minden félévben
szerepelt és szigorlat zárta, illetve a német nyelv, amelynek óraszáma és követelménye ebben a kezdeti időszakban
többször változott. A 70-es évek elejétől ebből is szigorlatoztak a növendékek.
A másik nagy csoportot az alapozó tárgyak képezték. Ezek szintén a tiszti alapműveltséget szolgálták és megalapozták a szaktárgyak optimális és komplex elsajátítását. Ide sorolható jó néhány egy féléves polgári tárgy (matematika,
fizika, elektrotechnika stb.), ezen kívül katonai és pedagógiai tárgyak. A tantárgycsoport összóraszáma 1600 körül mozgott.
Az Óra- és vizsgatervben a legnagyobb hangsúlyt a szaktárgyak képezték. Ebbe a csoportba tartoztak a diplomát
adó tárgyak. A lőkiképzés minden félévben folyt, összesen közel 500 órában oktatták, a képzés végén államvizsgát
kellett tenni. A pedagógia fő tárgyai 5 félév alatt 350 óra foglalkozást jelentettek. Természetesen a legnagyobb óraszámot a harcászat kapta 1400 órával, amiben benne volt az idegenhadsereg-ismeret, a műszaki és a híradó ismeret is. A
felderítőknek minden évben tervezhető volt 1-2 hónap gyakorló csapatszolgálat.
A program mindenki számára előírt a 3. évben egy feladat-kidolgozást előre leadott címmel, és a negyedik évben
szakdolgozat készítést az államvizsga tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretekből.
Az oktatás felépítésének meghatározása mellett fontos előírásokat és szabályzókat is tartalmaztak a képzés szakaszai. Ezek a főiskola megalakulásakor az oktatási dokumentumokban szerepeltek, de az évek során a tartalmuk változott.

11
12

A KLKF története 1947-1984 Bp. 1984. Zrínyi
Összkövetelményi program a KLKF növendékek kiképzéséhez Bp. 1967. HM Kiképzési Főcsoportfőnökség
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Képzés tartalma

Polgári diploma

Helye

2 hónap alapkiképzés
1. szakasz

1. tanév

5 hónap egyes harcos kikép-

Eger

zés
7 hónap főiskolai képzés

2. tanév
2. szakasz

felderítő

rajparancsnok

és

szakaszparancsnok

3. tanév

felderítő szakaszparancsnok

4. tanév

felderítő századparancsnok

általános iskolai
pedagógia tanár

Budapest

1972-ig

utána
Szentendre

1. táblázat:
A képzés szakaszai 1967-76

Az első szakasz több mint egy évig tartott, csapatnál zajlott és három részre tagolódott. Az első rész az alapkiképzés 2
hónapját foglalta magában, ez után jött az 5 hónapos sorkatonai kiképzés, majd egy 7 hónapos főiskolai időszak következett. A második év helyileg a főiskola bázisán folyt, de egy 2 hónap időtartamú csapatgyakorlattal kezdődött, majd újra
az iskolán folytak az órák. A második év végére minden növendéknek ismerni kellett a felderítő raj (harcjárműkezelőszemélyzet) vezetését a különböző felderítési módokban, majd a felderítő csoportparancsnok feladatai következtek egyszerű viszonyok között. A harmadik évben tovább folyt a felderítő csoportparancsnoki oktatás bonyolult viszonyok
között (télen, erdős hegyes terepen stb.) és a növendékek ismereteket kaptak a mélységi felderítő csoport alkalmazásának alapjaiból. A negyedik tanév a felderítő századparancsnok tevékenységét foglalta magában, ezen kívül a tanulók
megismerték a felderítés megszervezésének alapjait, az ezredtörzsben folyó felderítő feladatokat és a felderítő zászlóaljtörzs munkarendjét. Az egyes évfolyamok fő feladatain kívül az Összkövetelményi program 5 komplex gyakorlatot és két
csapatgyakorlatot írt elő.
A félévek óraszáma általában 600 óra volt, a szemeszterek végén 14-16 nap vizsgaidőszak következett, amelyben
kollokviumokat és 5 (1973-tól 7) szigorlatot kellett letenni. A 8. félévben a vizsgaidőszak 20-22 napra bővült, mert ebben
az időszakban államvizsgáztak a növendékek harcászatból, lőkiképzésből, pedagógiából, szakmódszertanból és tudományos szocializmusból. A kijelölt vizsgabizottság vegyes összetételű volt, mert polgári és katona személyekből állt. A
négy év sikere a diplomaátadó ünnepségen, majd a Kossuth téren, az ünnepélyes tisztavatáson teljesedett ki. Minden
felderítő tiszt megkapta az oklevelét, amelyben ez állt: A megszerzett képesítés: csapatfelderítő tiszt és általános
iskolai pedagógia tanár.
2. 1. 4. A felderítők főiskolai kiképzése Egerben (1967-72)
1967. augusztus elején Egerben 36 fő két felderítő szakaszba szervezve kezdte meg a főiskolai tanulmányait. A felderítő
növendékek ott kapták meg a felszerelésüket, a ruházatot és elindult a kiképzés. Az első órákra mindenki emlékszik: a
felszerelési tárgyak feléről azt sem lehetett tudni, mi a neve, majd jött a rajparancsnok és habitusa szerint elmagyarázta,
mi mire való és hogyan kell „katonásan” berakni a szekrénybe. Közben többször sorakozó, eligazítás, ellenőrzés, kiabálás és rengeteg sietség, kapkodás. Ma már csak emlékek.
Bár az ETI időszakában a felderítő növendékek az első évet szintén Egerben töltötték, az 1967-ben bevonulók már
az ott állomásozó gépkocsizó lövészezred kötelékében megalakult tanzászlóaljnál kezdték meg katonaéveiket. A HM az
új főiskolai képzés első időszakát speciálisan csapatnál tervezte. Az ezred egyik „M” zászlóalj-parancsnokságát feltöltötték és létrehoztak öt századparancsnokságot. Így alakult meg a gépkocsizó-lövész, tüzér, műszaki, hadtáp és egy vegyes páncélos felderítő század, amely azért kapta ezt a nevet, mert a két harckocsizó szakasz mellé 1-2 felderítő sza26
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kaszt is szerveztek. A két fegyvernem egy századkötelékben tevékenykedett. A századparancsnok a többek által csak
„Totya bácsinak” becézett Tóth Ferenc százados lett, aki követelménytámasztóan, ízesen beszélve, de nagy szeretettel
és szakértelemmel foglalkozott a növendékekkel. Nagyon jó iskola volt ez az időszak minden felderítő tisztjelöltnek.
Sokak emlékezetében pozitív élményekkel maradt meg a század technikai helyettese, Császár Ferenc mérnök-hadnagy,
aki nemcsak élt-halt a technikáért, de nagyon értett is hozzá, az elsajátítandó ismereteket pedig színesen és érthetően
adta át a növendékeknek. Ő nemcsak a harckocsizókat tanította, hanem a felderítő technikát is elmagyarázta a felderítő
szakasznak, valamint nagyon jó kapcsolatot tudott kialakítani a beosztottakkal.
A felderítő szakaszok először részt vettek a 2 hónapos alapkiképzésen, amit a tancsapatnál lévő szakasz- és rajparancsnokok vezettek.xx Kezdetben Hartyányi százados és Sipos főhadnagy voltak a szakaszparancsnokok, a rajparancsnokoknak pedig sortiszteseket neveztek ki. A későbbiekben olyan felderítő szakaszparancsnokok foglalkoztak a
fiatal tisztjelöltekkel, akik maguk is átélték a felderítő képzés nehézségeit az iskolán. Először Kovács Ferenc hadnagyot
nevezték ki szakaszparancsnoknak, majd az utolsó években Gréczi Sándor hadnagy is csatlakozott hozzá. Minden szakaszparancsnok különleges feladatnak tekintette saját beosztását, és fáradtságot nem tűrő, odaadó munkával egyengette a jövő felderítő tisztjeinek kezdeti lépéseit.

6. kép:
Katonai eskü Egerben, elöl Kovács hadnagy

A 60-70-es évek fordulóján a sortisztesek helyett úgy oldották meg az alapkiképzést, hogy a főiskoláról harmadéves
hallgatókat vezényeltek Egerbe rajparancsnoknak, októbertől pedig a szakasz tagjai közül nevezték ki a rajparancsnokokat.
Így megszűntek a sorkatonák és a tisztjelöltek között húzódó valós vagy vélt ellentétek. Az alapkiképzés időszakában
a növendékek megtanulták az alaki fogások, a szolgálati érintkezés és a szabályzat szerinti élet alapjait, eredményesen
végrehajtották az alaplőgyakorlatot és megtapasztalták a katonaélet nehézségeit. Mindenkinek emlékezetes maradt a
Dobó téri ünnepélyes eskütétel.
A továbbiakban az „egyes harcos kiképzés” folyt, de a tanzászlóalj vezetése kiemelten kezelte a harcászatot, a
vegyvédelmi kiképzést és a technikai ismereteket is. Az időszak végén a teljes zászlóalj részt vett egy kétnapos téli záró
gyakorlaton, ahol a növendékek mint gépkocsizó lövészkatonák tevékenykedtek támadásban, védelemben, mélységi
harc során és szennyezett terepszakasz leküzdésében.
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A féléves képzés végén, decemberben általános katonai ismeretekből vizsgázott mindenki, ami egyben a Szocialista
Versenymozgalom értékelését is jelentette. Ezután a növendékek szabadságra mentek, természetesen a harckészültségi szabályok betartásával.
A rövid pihenő után Egerben megkezdődött a főiskolai képzés, amely 7 hónapig tartott és a hét 3-4 napján katonai,
2-3 napján polgári oktatás folyt. A katonai foglalkozásokat többségében az alapozó tárgyak, valamint a felderítő harcászat és idegenhadsereg-ismeret tették ki. A polgári órákon a Tanárképző Főiskoláról, 1969-től Ho Si Minh Tanárképző
Főiskoláról bejáró tanárok pedagógiát, alaptárgyakat (matematika, fizika) és német nyelvet oktattak. Egyedül a felderítők
tanulták a németet, mert a katonai szakmához ez a nyelv illeszkedett. A növendékek többségének érdekes színfoltot
jelentettek ezek az órák, emlékezetes tanáregyéniségek is oktattak felderítőket. Mindenki emlékszik Légrádi és Kohajda
tanár urakra, vagy Juhászné adjunktus asszonyra.
A katonai tárgyak döntő többségét a szakaszparancsnokok nagy gonddal, alaposan felkészülve, szakszerűen oktatták. Nagy hangsúlyt kapott az alaki kiképzés és a szabályzatismeret, hiszen ezek a tantárgyak nemcsak fontos ismereteket adtak, hanem az alapvető katonai jellemvonások kialakításában is meghatározó helyet foglaltak el. Minden felderítő
különleges érzésekkel ült a FUG-ba és vagy a sarokban szorongva, vagy zászlókkal a kézben a golyószórós helyén
állva, irányjelzőként tette meg a gyakorlótérig tartó néhány kilométert, hogy végre részese lehessen a felderítő kiképzésnek. A 2-es és 4-es gyakorlótéren több tíz órát töltött el minden növendék nappal és olykor éjszaka, megtanulta a
felderítési módokat, azt, hogy mi a különbség a keresés-kutatás és az átvizsgálás között, gyakorolta a felderítő szervek
tevékenységét. Sokat foglalkoztak a tanulók a felderítő eszközök hatékony alkalmazásával.
A felderítés oktatása mellett lényeges szerepet kapott az idegenhadsereg-ismeret tananyagának az elsajátítása.
Ennek során a szakaszparancsnok a kor színvonalának megfelelő oktatástechnikai eszközökkel szemléltette a nyugatnémet, olasz, osztrák jelzéseket, ruházati formákat és a fegyverek, harceszközök felismerési jeleit. Este, vagy az önképzés során mindenki érdeklődéssel bújta a „Nagy, zöld, indián könyvet”, azaz a felderítő tankönyvet.
A katonák kiképzésének mindenkor kiemelkedően fontos területe a lőkiképzés. Ez fokozottan érvényes a felderítő
növendékekre. Megtanulták a lőelmélet alapjait, a lőgyakorlatok végrehajtásának szabályait, a rendszeresített fegyverek
kezelését és működését. Ez után következtek a lőelőkészítő foglalkozások, ahol sok felderítő módszert is lehetett tanulni, majd a felderítő csapatoknál rendszeresített gyalogsági fegyverekkel zajlottak a lövészetek. Így minden növendék lőtt
AMD-65 típusú géppisztollyal, RPD golyószóróval és RPG-7 kézi páncéltörő gránátvető. A hatásai miatt különleges
13

izgalmakat jelentett a PG-7V

lőtéri gránáttal való tüzelés, majd a „bunkónak” nevezett fém fej megkeresése. Ezeken a

foglalkozásokon az elsőévesek az előírt normagyakorlat és az értékelési mutatók alapján kaptak osztályzatot.
A félév során a tananyag fontos része volt a technikai kiképzés. Ez magában foglalta a tehergépkocsira érvényes
vezetői engedély megszerzését (Cs-350-es és Cs-344-es tehergépkocsit. A 70-es évektől személygépkocsit is vezettek
14

a tanulók, sokan emlékeznek a háromsebességes GAZ-69 -re). Ezt a zászlóalj technikai szolgálata szervezte és vezette, ilyen napokon egyszerre 30-40 jármű hagyta el a laktanyát és közlekedett Eger utcáin. A technikai képzés másik
összetevője a harcjármű-ismeret volt. Itt nehéz helyzetbe került Császár hadnagy és persze a növendékek, mert ezekben az években történt a járműváltás a felderítő csapatoknál, a FUG-okat és PT-76-os úszó harckocsikat folyamatosan
15

PSZH -ra cserélték le, ezért egyszerre kellett foglalkozni a régi és az új eszközökkel. A technikai ismeretek elsajátítása
után új élménnyel gazdagodtak a felderítők, mert megkezdődött a harcjármű vezetői kiképzés. A FUG-gal végrehajtandó
vezetési gyakorlatokon, terepen, akadályokkal nehezített pályán kellett normaidő alatt célba érni. Különleges képességeket kívánt éjszaka az infra éjjellátó készülékkel való manőverezés, mert mindenki teljesen más dimenzióban és színben látta a talaj utakat, a fákat és a terepet.

13
14
15

Az RPG-7 kézi páncéltörő gránátvető lőszere
Parancsnoki terepjáró személygépkocsi
Páncélozott szállító harcjármű
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5. kép:
FUG vezetési gyakorlat Egerben

Az általános katonai felkészítés néhány tantárgyát az ezredhez tartozó szaktisztek oktatták. A TÖPFE ismeret tantárgy
16

keretében tanították az IH-2, IH-12 sugárszint és sugáradag mérőket, a VFK -t, mindenki részt vett a gázkamragyakorlaton és nagy fizikai igénybevételt jelentett a vegyvédelmi ruhában való többórás mozgással egybekötött feladatmegoldás. A műszaki ismeret tantárgy csúcspontja a robbantás volt és minden növendék megismerte mind a két szakterület általános szabályait, a szakcsapatok feladatait, erőit és eszközeit.
A héthónapos időszak végén a felderítőknek négy polgári és két katonai tárgyból kellett kollokviumot tenniük, emellett
nyolc gyakorlati jegyet is szereztek. Az év zárásaként a zászlóaljtörzs szervezett egy többnapos harcászati gyakorlatot,
ahol a szakaszok 1-2 felderítő szervet képezve a szakaszparancsnok vezetésével támadóharcban oldottak meg felderítési feladatokat. Így a félévben tanult ismereteket mindenki komplex módon alkalmazhatta. A gyakorlaton, a vizsgák egy
részén és a félév során néhány alkalommal a főiskoláról érkező tisztek megnézték a növendékek munkáját, a szakasz
pedig megismerhette a főiskolán tanító felderítő tanárokat. Az első évben nagyon sok új dologgal ismerkedtek meg, sok
új tapasztalatot szereztek a tisztjelöltek, és ez nemcsak a kiképzésnek volt köszönhető, hanem a tanzászlóaljnál eltöltött
mindennapi munkának és természetesen a jó képességű parancsnokoknak is.
A növendékek életkörülményei sajátosan alakultak, mert csapatnál voltak, de a tanzászlóalj külön laktanyában kapott elhelyezést. Az objektum területén megtalálható volt minden, ami a jó kiképzéshez kellett. A hálókörletek épületében
egy század egy szintet kapott, a tantermeket pedig egy másik épületben rendezte be az ezred. A tanteremépület közelében működött a gyengélkedő, az étkező blokk valamint a parancsnokság, és jól felszerelt, különböző pályából álló sportkomplexum szolgálta ki a zászlóaljat. A másik laktanyában – ami egy utcányira volt – többször tevékenykedtek a növendékek, itt helyezkedett el az ezredparancsnokság, a raktárak és a felderítők szempontjából lényeges kötelék, az egri
felderítő zászlóalj. Így közvetlen kapcsolatot tarthattak a felderítő szakaszok a saját szakmájuk egyik alakulatával.
A növendéki körletek kezdetben nagyon kényelmetlennek bizonyultak, mert az egész század – 80-100 fő – egy nagy
körletben, emeletes vaságyakon, egy légtérben aludt. A későbbiek során átalakították a szinteket és a hálótermek 15-18
fő elszállásolását biztosították. Emeletes vaságyak, „stokik” (katonai ülőke) és katonaszekrények alkották a berendezést.
A körletek fűtését széntüzelésű vaskályhával oldották meg, a tűzhelyek helyes működéséért kijelölt növendékek feleltek.
Éjszaka nem éghetett a kályhában a tűz, így a téli reggeleken mindenkinek sikerült normaidőre felöltözködni. A vaskályhának viszont volt egy nagy előnye: a mindig éhes növendékek a kályhán sült, finom pirítós kenyérrel egészítették ki a
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vacsorát. A mosdóhelyiségekben beton vályú, tükör szolgálta a tisztálkodást. A csapból hideg víz folyt, a tanulók hetente
egyszer a központi fürdőben fürödhettek. A folyosó végén KISZ klubot rendeztek be az elöljárók, ahol lehetett TV-t nézni,
különböző játékokat játszani, levelet írni, szórakozni. A század helyiségeit és az épület körüli külső körletet a növendékek takarították. Ez tavasszal bizonyult a legrosszabbnak, mert a nyárfák bolyhos virágját lehetetlen volt összesöpörni. A
laktanya kialakításában nehézséget okozott a telephely viszonylag távoli elhelyezése, úgy hogy kiképzésre vagy munkavégzésre több kilométert kellett gyalogolni. Ez a távolság kemény edzésnek bizonyult a belső őrségben a 2. számú felvezetőnek.
A helyőrségben a gyakorlóterek és a lőtér biztosította a színvonalas felderítő képzést, mert a dombos, részben fedett
terepen optimális körülményeket lehetett találni. Volt kellő távolság a mozgás közbeni felderítési feladat gyakorlására, és
több helyen kiépített állásokban a statikus feladatok végrehajtására is találtak helyet a szakaszparancsnokok. A lőtér jól
kiépítetten, elektromos célmozgatóval felszerelten biztosította a lőgyakorlatok előkészítését és végrehajtását. Több esetben előfordult, hogy a szakaszok a gyakorlati foglalkozásra gyalog mentek ki vagy jöttek be, azonban ez is csak utólag
tűnik kellemes emléknek.
A növendékek életrendje alig tért el a sorkatonákétól. Reggel 6 órától percnyi pontossággal egymást követték a napirendi pontok. Az első hónapokban mindenkinek nehézséget jelentett megszokni ezt a kötelező ritmust. Napi 6 óra kiképzés mellett reggeli, délutáni és esti programok is voltak. A parancsnokok rendszeresen ellenőrizték a napirendet, a fegyelmet és az előírások pontos végrehajtását maximálisan megkövetelték. A reggeli szemlén a rajparancsnokok mindig
egy-egy felszerelési tárgy karbantartottságát nézték, a körletrend színvonalát a szakaszparancsnokok szemlélték meg.
Az ellenőrzők nagy gondot fordítottak a szekrényrend és a helyes, előírt ágyrend kialakítására. A növendékek szinte
speciális módszereket és eszközöket dolgoztak ki a két zöldpokróc, valamint a háromszögre hajtott katonai törölköző
előírás szerinti elhelyezésére. Csak ha mindent rendben találtak, lehetett rátérni a következő napirendi pontra. Délután a
fegyverkarbantartás borzolta a kedélyeket, mert minden géppisztoly csak tisztán kerülhetett a fegyverszobába, ellenkező
esetben folytatni kellett a tisztítást a szabadidő terhére. Ha egy növendék a feladatokat több esetben nem az előírás
szerint végezte, a retorzió következett, ami több nap laktanya-elhagyási tilalmat jelentett. A század- és a zászlóaljparancsnokság rendszeres időközönként szemlét tartott, amely a katonaélet szinte minden területére kiterjedt. Havonta
egy alkalommal a parancsnokság ezredsorakozót rendelt el, itt találkozhattak a növendékek az ezred vezetésével. A
sorakozók nagyrészt értékeléssel és feladatszabással teltek, de az is előfordult, hogy nevelési célzattal az egész állomány előtt hirdették ki a dicsétereket vagy a fenyítéseket.
A növendékek teljes anyagi ellátásáról a szolgálatvezető és az ellátó részlegek gondoskodtak. Beletartozott ebbe a
ruházattól kezdve a katonai felszerelési tárgyakon keresztül a tankönyvig minden. A mosatást és az elhasználódott tárgyak cseréjét a hadtáp végezte. A tanzászlóalj állománya az eskü után rendszeresen adott szolgálatot. Ebbe beletartozott a század belszolgálat, az ügyeletes alegység, a telephely-, konyha-, kapuszolgálat és az őrség. Minden szolgálatba
lépő személy a havi szolgálatvezénylés alapján értesült a szolgálatról, előtte felkészítésen vett részt, majd szolgálatba
lépett. Az őrségeket külön rend szerint a szakaszparancsnok készítette fel. Az egri időszak során két sajátos szolgálat is
volt, mégpedig a konyhamunka és a vegyi-sugárfigyelő raj. Mindkét feladatkör embert próbáló fizikai és pszichikai igénybevételt jelentett. A szolgálatokat az egész néphadseregre érvényes szabályzatok előírásai szerint kellett teljesíteni, ezt
a kijelölt személyek folyamatosan ellenőrizték, és szolgálati vétség esetén fegyelmi felelősségre vonás következett.
Természetesen más retorzióban részesült az, aki pár percre elhagyta a napos asztalt, és más fenyítést kapott a külső
őrségben vadászni induló néhány fő.
A laktanya elhagyása a szabályok feszes betartásával történt. Az engedélyt kihallgatáson kellett kérni, ami maga is
egy sajátos katonai procedúrát jelentett. Minden növendék csak kimenő ruhában, az előírt formában és felszerelési tárgyakkal léphetett ki a kapun. Az egyéneket több helyen ellenőrizték a kimaradás előtt. A visszaérkezést és annak pontosságát külön figyelték a szolgálatok. A kimaradásra, eltávozásra menők számát a harckészültségi előírások limitálták,
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ami átlagban 30%-ot jelentett, tehát ennyien távozhattak el a laktanyából. Mivel a tanzászlóalj része volt az ezred harckészültségi létszámának és aktívan részt vett a HKSZ
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feladatokban, szigorúan előírták a távollevők kiértesítésének

módjait. A kevés szabadidőt a KISZ-klubban, a játékszobában, a sportpályán vagy a kantinban töltötték el a növendékek.
Ez alatt a 12 hónap alatt nemcsak sokat tanult, de nagyon sok élményt is szerzett mindenki. Az egész tiszti pályára
érvényes szemlélet kialakítását jelentette Eger. Nehéz időszaknak bizonyult ez az év, ezért vízválasztónak számított,
hiszen a legnagyobb lemorzsolódás ebben az egy évben következett be. Aki viszont maradt, az általában végigcsinálta a
hátralévő három évet. Az egri időszak fontos eredménye volt még a szakaszok összekovácsolódása, egymás alapos
megismerése és a közösségek, barátságok létrejötte.
2. 1. 5. Felderítő képzés a főiskolán
Az első év teljesítése után egy hónap szabadság következett, majd megkezdődött a főiskolán folyó képzés. Itt érdekes
helyzet alakult ki a felderítők életében.
A budapesti laktanyában (Zách utca) szűkös helyen, sok nehézséggel zajlott az oktatás. A 3. és 4. félévben alapvetően rajparancsnoki és felderítő csoportparancsnoki képzés folyt. Az alaptantárgyak közé tartozott a német nyelv és a
testnevelés. A főiskolai indulásakor megszűnt a német tanári diplomához szükséges tantárgyak oktatása (pl. német
irodalom, német nyelvtan stb.), így a növendékek idegen nyelvi képzése csak a német nyelv gyakorlati elsajátítására
korlátozódott. Az órák a Zách utcában és Szentendrén is az alaptanteremben folytak, bár a 70-es években többször
használták a nyelvtanárok a laboratóriumot, ahol sokkal hatékonyabban lehetett oktatni. A nyelvi tanszék külön a felderítők számára készített katonai szókinccsel bővített nyelvkönyvet és szótárat. Ezek szerzői Székely Lajosné és Zachar
József, akik több éven keresztül a felderítő-képzés meghatározó egyéniségei voltak. Bár mindenki tanulta a nyelvet, de
lehet, hogy nem elég szorgalmasan, hiszen a növendékek nagy része nem rendelkezett nyelvvizsgával. A természettudományi tantárgyak oktatása is az alaptanteremben folyt, nem igényelt sajátos szemléltető eszközöket. A katonai alapozó tárgyak elméleti és gyakorlati órákból álltak. Fontos volt az alaki kiképzés és a szabályzatismeret. Mindkét tárgyat a
századparancsnok-helyettes tanította.
A szakmai órák adták a legnagyobb óraszámot, ami a 4500 órából közel 40%-ot jelentett. Ezek tananyaga igyekezett követni a felderítő rendszerben bekövetkezett változásokat. A legfontosabb tárgy a felderítő harcászat volt, amit az
osztályfőnök tanított. Félévenként 170-200 órát foglalkoztak a növendékek a fő tantárggyal, amelynek 50-55%-a gyakorlótéren zajlott. A tananyag tartalmazta az összfegyvernemi ismereteket, a felderítési módokat, a különböző felderítő
szervek alkalmazásának elvi és gyakorlati kérdéseit, és azok vezetésének szabályait. Külön tárgykörben szerepelt a
harcfelderítő járőr, a mélységi felderítő csoport feladatainak megszervezése és vezetése. Az elméleti foglalkozások
tanteremben, a gyakorlati foglalkozások Izbégen, a Majdánon és a Pilisben folytak. A növendékek jól megismerték a
környék településeit és hegységeit, valamint a főbb útvonalakat. Minden osztályfőnöknek megvolt a kialakított tereprészlete, ahol az adott tárgykör a legjobban oktatható. Így szinte minden szakasz a pomázi úton hajtotta végre a tűzcsapásos
lesállást, a Hosszú-hegyen gyakorolta a terepkutató-harcjármű tevékenységét
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6. kép:
Harcászati foglalkozás, a tanár, Pászik őrnagy eligazítást tart

Szorosan kapcsolódott a harcászathoz az idegenhadsereg-ismeret, hiszen a mai napig ez a két tárgy adja a szakma
ismeretanyagának döntő többségét. Ebben az időben kevésbé, valójában csak a 70-es évek utolsó harmadában kapcsolódott össze az ellenség valóságot imitáló jelzése és a felderítési feladatok gyakoroltatása. Minden növendék emlékszik
a 20-30 alkatrészből álló Sergeant rakéta makettre, és a szivar alakú Honest John rakétára, amit csak a teherautó platójára téve használtak a tanárok. Jó elképzelés volt, csak lassan lehetett őket összerakni.
Nehéz helyzetbe került a szakmai elöljáró Polgár ezredes és persze a növendékek is a mélységi felderítő tiszti beosztások feltöltésekor. Ráadásul ezekben az években szinte minden osztályból 6-8 fő Szolnokra került. A főiskolán voltak mélységi felderítő tárgykörök, de ezek tartalma és óraszáma messze elmaradt a szolnoki alakulat által támasztott
szakmai-gyakorlati elvárásoktól. Az osztályfőnökök ritkán tartottak foglalkozást helikopterek alkalmazásával, azok is
Szolnokon vagy Szentkirályszabadján zajlottak, és a foglalkozások tárgya inkább csak légi felderítés, légi tájékozódás
volt, nem kimondottan mélységi felderítés. Ezért a mélységi felderítő szakmát a fiatal tisztek az első időszakban a csapatoknál tanulták meg igazán. Ez a híradásra is vonatkozott.

7. kép:
Magyi Sándornak gratulál az iskolaparancsnok a lőcsapat eredményes szereplése után
32
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A főiskolai képzés során az elöljárók úgy próbálták orvosolni a rendszer hiányosságait, hogy a növendékeket elvitték
ejtőernyős orvosi szűrésre, és aki egészségileg megfelelt, azok közül választották ki a mélységi beosztásba tervezetteket, akik azután a 3. és 4. tanévben az összes gyakorló csapatszolgálatot és gyakorlatot Szolnokon végezték.
A szaktárgyak között különleges helyet foglalt el a lőkiképzés, amelyhez nagyon szorosan kapcsolódott a fegyverzettechnika. Ennek tanítását a Gépkocsizó-lövész Tanszék (1970-től Gépesített lövész) állományában szervezett, és
ennek az ismeretanyagnak az oktatására felkészített tisztek végezték. Volt közöttük országos bajnok lövészetben és
többszörös hadsereg lőbajnok. Emlékezetes tanáregyéniségek oktatták a felderítőket: „Magyi Sándor honvéd lövész
alezredes vagyok, két gyermek apja” (így mutatkozott be az első órán!), Nagy Pál, és az ízesen beszélő Baksa László. A
lövészeteket úgy tervezte a Csapatfelderítő Tanszék közösen a Lőkiképzési Szakcsoporttal, hogy a növendékek minden,
a felderítő csapatoknál rendszeresített fegyverrel legalább két lőgyakorlatot lőttek. Emellett sok lőelmélet, lőelőkészitő
foglalkozás és norma-felmérés nehezítette a növendékek életét.
A fegyverzettechnika tantárgy anyagát a felderítő alegységeknél rendszeresített fegyverek és felderítő eszközök
adatainak, általános felépítésének és működésének az ismerete, a különböző eszközök szét-összeszerelésének, alkalmazásának, valamint az alapvető hibaelhárítás szabályainak az elsajátítása képezte. Sok technikai megoldást kellett
megérteni a PA-63 pisztoly és a PG-7V gránát működésekor. A tanagyag három nagy csoportot tárgyalt, a gyalogsági
fegyvereket, a harckocsi fegyverzetet, a figyelő, távmérő eszközöket és éjjellátó készülékeket. Erre a tantárgyra a tematika 6 félév során 230 órát biztosított. Elég mostoha körülmények között folyt az oktatás, részben hideg barakkban és
raktárépületben. Később a szentendrei objektumban korszerű laboratóriumok álltak a növendékek rendelkezésére, de a
műhelyfoglalkozások csak később kerültek új épületekbe.
A harcjárműtechnikai képzés során az előadásokat szeminárium követte, majd a tárgykör végén műhelyfoglalkozást tartott a technikát oktató tanár. A tantárgy előbb a FUG majd a PSZH oktatására koncentrált, de elég sok órát tartottak az úszó harckocsi, harckocsi, gépkocsi és motorkerékpár ismeretekből is. A tanszék a képzési dokumentumokban a
technikai tárgyak elsajátításának alapvető céljaként a szerelési, hibaelhárítási képességek elérését tűzte ki.
A technikai ismeret fontos kapcsolódó tárgya volt a harcjármű-vezetés. A növendékeknek az osztályba soroló vizsgán el kellett érni a III. osztályú harcjármű-vezetői fokozatot. A tematikák előírták, hogy FUG-gal teljesíteni kellett az 1-8.
számú vezetési gyakorlatot, amely magában foglalta a vízi vezetést is, a PT-76-os úszó harckocsival csak néhány vezetési szám volt kötelező. A későbbiek során PSZH-t vezettek a növendékek, de erre a járműre is előírták az osztályos
fokozatot.

8. kép:
Harcjárműtechnika óra 1968-ban terepen. A FUG szerelését oktatja Tőzsér Tibor (középen köpenyben) aki 1997-ig szinte minden
felderítő hallgatót tanított.
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Viszonylag nagy óraszámban folyt a híradó- és a műszaki ismeret oktatása, mert mindkét tárgy szorosan kapcsolódott
18

a felderítési feladatok eredményes végrehajtásához. A híradó kiképzéshez tartozott többek között a TBK-67 , az R-126os, az R-104-es, az R-105-ös és az R-113-as rádiókészülékek anyagismerete és az eszközök lehangolását sokszor
gyakoroltatta a rekedtes hangú Németh Mihály őrnagy. A műszaki ismeretek keretében az álcázás, valamint a vízi akadályok felderítésének és leküzdésének gyakorlása vált fontossá. A műszaki kiképzés során oktatták az akadálytelepítést
és átjáró nyitást, a robbantást, valamint a műszaki felderítés főbb feladatait. Külön tárgykört képeztek az erődökkel kapcsolatos ismeretek és az atomaknák. A felderítési feladatok végrehajtásához fontos módszereket adtak a műszaki oktatók az álcázással kapcsolatos eszközök használatában és a különböző álcázási fogások, trükkök alkalmazásában. A
műszaki kiképzés tantárgy anyagának elsajátítására több mint 100 órát adott a tanterv.
A főiskolán töltött három év alatt a felderítők számos táborban és csapatgyakorlaton vettek részt. A táborok fő szervezője és vezetője általában a szakasz osztályfőnöke volt. A téli táborban minden osztály a Pipis-hegyen egy MHSZ

19

repülőtér épületében töltött el két hetet. A tábor három nagy képzési területet ölelt fel. Az egyik lényeges feladat a téli
időjárási viszonyok közötti túlélés lehetőségeinek és fogásainak a begyakorlása, vagyis az élet- és munkafeltételek megteremtése terepen az ellenség mélységében. Itt fontos szabályokat tanultak meg a növendékek: pihenőhely készítése,
tűzgyújtás, víz- és élelemszerzés és - készítés, fagysérülések elkerülése, ellátása, tájékozódás és mozgás télen. A másik feladat a síelés alapjainak elsajátítása, a mozgás és harcfeladat megoldása síléccel. Ennek során a növendékek
többé-kevésbé megtanulták a lesiklást és a sífutást, megismerték a tüzelési fogások és más manőverek végrehajtását
síléccel. A síeléshez szükséges eszközöket a főiskola biztosította, amely magában foglalta a műanyag katonai lécet és a
fehér álcaruhát. A sílécet fix kötésűre gyártották, ezért balesetveszélyesnek minősült, igaz, a kötést lehetett futó és lesikló változatra állítani.

9. kép:
Téli tábor a Kékesen és a „híres” katonai síléc.

A harmadik terület a felderítési feladatok megoldását foglalta magába téli időjárási viszonyok között, a felderítő szervek
felkészítésétől az alkalmazáson keresztül, a bevonásig. Ezen belül fontos terület volt a technikai eszközök és a felderítő
berendezések használata télen, a különböző felderítési módok eredményes alkalmazása, és mindezt az első két kiképzési témával együtt. A két hét egy többnapos, 30-40 km-es távolságra alkalmazott felderítő szerv feladatainak végrehajtásával zárult. Az ellátást a közeli Gyöngyös helyőrség segítségével a kihelyezett állomány biztosította, mert a táborban

18
19

Tábori távbeszélő készülék
Magyar Honvédelmi Szövetség
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résztvevő létszám magában foglalt szakácsot, anyagvételezőt, kiszolgáló rajt, orvost és testnevelőt is. Embert próbáló
feladatnak bizonyult ez a két hét.
A másik hosszabb kihelyezés vízi táborként vált ismertté. Kezdetben kimondott vízi kiképzést nem tervezett a tanszék, a növendékek a csornai vízi bázison táboroztak és ott hajtották végre a vízi lőgyakorlatokat. Később rendszeressé
vált a Szentendrei-szigeten rendezett tábor, amely 10-12 napig tartott.
A harmadik fontos, speciális kiképzés a hegyi táborban zajlott. Erre a legjobban felszerelt bázist Rezi-táborban rendezte be a hadsereg vezetése. Ennek így két haszna is volt, mivel a növendékek megtanulták a hegyi kiképzés fogásait,
valamint megismerték a tábort és a kiképzési bázisokat, ahol az avatás után a saját alegységeik kiképzését kellett vezetni. A hegyi táborban az ellátást a növendékekkel együtt táborozó valamelyik felderítő egység adta. A tisztjelöltek
nemcsak a hegyi kiképzés fogásait sajátították el, hanem megismerték az alakulat tisztjeit, tiszthelyetteseit, a csapatok
állományát, életrendjét, tapasztalatokat szereztek a katonák hozzáállásáról, gondolkodásmódjáról. (A felderítő alakulatoknál ez nagyon pozitív volt.) Minden szakasz megtanulta az erdős-hegyes terep jellemzőit, itt gyakorolták az ilyen
terepen való mozgást, megismerték a magashegységek hatását a felderítésre, a hegyi akadályok leküzdéséhez szükséges felszerelések fajtáit és azok alkalmazását. A kiképzés forgószínpadszerűen, 2-3 napi váltással zajlott. Az egyik helyszín a hegyi patak, a szakadék és más kisebb akadályok leküzdése volt, a másik helyen a sziklamászást és az ereszkedést gyakorolták folyamatos társbiztosítással, naponta használták a hegyi akadálypálya komplexumot, akár reggeli torna
helyett is. Sajátos helyszínként szerepelt a drótkötélpálya kiépítése, használata. Ez rendkívül fárasztó és hosszú ideig
tartó munka volt. Esetenként zúgolódtak a növendékek, ekkor vált híressé Boros őrnagy mondása: ”Elvtársak, ezért a
kötélpályáért mások komoly pénzeket fizetnek” – és napjainkban tapasztalható, milyen igazat mondott.

10. kép:
A kötélpálya és a karabiner-kötélből készült beülő

Különleges volt, hogy mennyire egyszerű eszközökkel, milyen komoly és veszélyes feladatokat oltottak meg a növendékek. Egy karabiner-kötélből készült beülőt és mellkötést használtak a sziklamászáshoz és a kötélpályához. Speciális
kötéssel készült a mászó csomó, ami lehetővé tette egy főkötélen való biztosítással történő felmászást. A sziklafalon
történő ereszkedéshez sem használtak speciális ereszkedő gépeket, hanem vállon és combon átvetett kötéllel jöttek le a
növendékek több tíz métert. Napjainkban a hegyi akadályok, sziklák közelébe sem engednék a katonákat ezekkel az
egyszerű felszerelésekkel. A fogások és az eszközhasználat megismerése mellett fontos nevelési feladatot teljesített a
tábor, mert a növendékeket bátorságra, pontosságra nevelte, erősítette a felelősségtudatot és a közösségi érzést is. A
35
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táborban feszes napirendet tartottak a parancsnokok, napi 10-12 órás kiképzéssel, és közben a növendékek még különböző szolgálatokat is adtak.
Mindhárom tábor fontos állomása volt a képzésnek, nagyon sokat adott a növendékeknek, nemcsak azért, mert különleges helyszíneken, speciális eszközökkel, különleges ismeretekre tettek szert, gyakorlatiasabbak lettek, hanem a
közös munka és felelősség nagyon jó nevelő hatást gyakorolt az egyénekre. Emellett nőtt a bajtársiasságuk, kitartásuk.
Egyszóval komplex értelmi, gyakorlati, szellemi és erkölcsi nevelő hatást gyakoroltak ezek a kiképzési hetek.
A tábori kiképzés mellett sok új ismeretet adtak a csapatgyakorlatok. Ezek fő feladata egyrészt a tapasztalatok
szerzése; az alakulat, az ott folyó kiképzés, és a napi élet megismerése, másrészt a főiskolán szerzett tudás kipróbálása,
bővítése, csiszolása volt. Ez a feladat mindig fontos szerepet töltött be a képzésben. A gyakorlatok száma és típusa
többször változott, ami elsősorban a felderítő rendszer helyzetétől függött. Az első ilyen feladat volt az alapkiképzés
vezetése egyetemi előfelvételeseknél. Ez szinte minden felderítőnek emlékezetes maradt, hiszen ez volt az első csapatszolgálat parancsnokként. A magasabb évfolyamon kezdetben kevesebb, a 70-es években viszont minden évben legalább egy gyakorló csapatszolgálat jutott. Az utolsó alkalomnak mindig azt a célt tűzte ki a szakmai elöljáró, hogy a végzős ismerje meg az első tiszti beosztás körülményeit. A 4 év alatt háromszor 1 hónapos gyakorlaton vettek részt a hallgatók úgy, hogy a 3. félév elején alapkiképzést kellett vezetni rajparancsnoki beosztásban, majd a 3. és 4. tanévben
felderítő alakulatoknál szakaszparancsnoki (vagy helyettesi) funkciót töltöttek be.
A tanszék úgy szervezte ezeket az időszakokat, hogy egy-egy alakulathoz csak 2-6 hallgató került és vezényléssel
foglalta el az előre pontosított státust. A hallgatók a tanszékvezető által jóváhagyott feladatlap alapján tevékenykedtek a
beosztásukban. Ezek az okmányok nemcsak előírásokat tartalmaztak (foglalkozásvezetés, napirendi pontok irányítása,
délutáni tevékenységekben való részvétel, szolgálatellátás, stb.), hanem kérdőíven kikérték a gyakorlók véleményét is.
Emellett ebben az okmányban értékelték a csapattisztek az egyhónapos munkát. Az osztályfőnök ezekben a napokban
végiglátogatta a csapatokat és tapasztalatokat szerzett beosztottjai tevékenységéről. A csapatszolgálatokon kívül többször vettek részt az osztályok csapatlátogatásokon, gyakorlatokon, a csapattisztek által tartott előadásokon. Mindezek a
lehetőségek arra szolgáltak, hogy a hallgatók már az iskolán minél több személyes tapasztalatot szerezzenek a várható
beosztásuk környezetéről.
A csapatgyakorlatokon kívül a tantárgyprogram előírásai szerint a növendékek 3-5 napos, a csapatokkal együtt
végrehajtott gyakorlaton is részt vettek. A 4. félévben a gyakorlat tárgya a felderítő csoport tevékenysége támadásban
volt, ez Újdörögdön vagy Tatán zajlott. A 6. félévben erdős-hegyes terepen való tevékenység volt a feladat. Ennek Eger,
Újdörögd vagy a Rezi-tábor adott otthont. A 8. félévben két alkalommal Szolnokon a felderítő zászlóalj gyakorlatán vettek
részt a végzősök, beosztva valamelyik mélységi felderítő csoport állományába. Az összes gyakorlaton a növendékek
valamilyen parancsnoki beosztásban tevékenykedtek, és ha nagy létszám jött össze, váltva látták el ezeket a beosztásokat. Ezen kívül bemutató foglalkozás zajlott egy lövészezrednél, egy rádiófelderítő alegységnél és egy felderítő zászlóaljnál.
A fontosabb tantárgyak, azok témái jól érzékeltették a felderítő tisztképzés fő irányait, bár ez az 5-6 év kísérleti időszak volt, így sokat változtak a viszonyok az iskolán és többször módosították a felderítő rendszer felépítését is.
2. 1. 6. Az elhelyezés és a kiképzési objektumok
A főiskolai képzés az első években nagyon sok tapasztalatot átvett az ETI-től, és kezdett kialakulni Szentendrén egy
sajátos oktatási-nevelési arculat, amely folyamatosan fejlődött. A pozitív irányú változásokkal azonban nem járt együtt az
oktatási feltételek javítása, sőt az elért eredmények szinte eltörpültek az oktatási bázisok váltása miatt kialakult keveredésben. 1968-tól a pesti bázis (Zách utca) elég szűkösen biztosította az oktatás feltételeit, ráadásul az épületek nagy
része korszerűtlennek bizonyult. A felderítő szakaszok a tüzér üteghez tartoztak, az üteg egy épületszárnyában két nagy
– 25-30 fős – körletet kaptak, közös mosdóval és más mellékhelyiséggel. Az ütegparancsnok Gergely Zoltán, a helyette36
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se Hartyányi József volt, később Fucsek Gyula őrnagy és Zimmermann Lajos főhadnagy látta el ezeket a beosztásokat.
A körletben emeletes vaságyak, 2 személyenként egy nagy szekrény tartozott a berendezéshez. A fűtés olajkályhával
történt, a mosdóban csak hideg víz volt.
A Csapatfelderítő Tanszék két tantermet kapott, amelyet alapvető oktatási eszközökkel sikerült kabinetszerűen berendezni. Az egyik felderítő kabinetben terepasztal és harcászati tablók, a másik tanteremben idegenhadsereg-ismereti
tablók, makettek és fényképek alkották a berendezést. A felderítők sok oktatási anyagot, diasorozatot kaptak Egerből,
amelyek csak a Csapatfelderítő Tanszékhez tartoztak, tehát más tanszék nem rendelkezett ilyen eszközökkel. A felderítők használtak többfunkciós elektromos önkonzultációs berendezést, felderítő csoport alkalmazását demonstráló világító
táblát és sok külföldi fegyverről készült diát. A kabineteket a tanszék igyekezett folyamatosan fejleszteni, de sajnos nem
volt hely a nagyobb arányú változtatásra.
A tanszék a körlettől távol, egy földszintes átmeneti épületben, a tüzérekkel együtt nyert elhelyezést, a létszámhoz
képest kevés irodában. Voltak olyan tanszékek, amelyek barakk épületben kaptak helyet, együtt a saját szakkabinetjeikkel. Kevés nagyobb tanműhely és a járművek beállására alkalmas tanterem állt rendelkezésre, azok is korszerűtlen
fűtésűek, kőpados aljzatúak voltak. A sportpálya és a sportobjektumok elfogadhatónak bizonyultak, bár az „L” alakban
kiépített akadálypálya több embernek mosolyt csalt az arcára. Az úszó foglalkozásokra a környező intézmények területén lévő uszodákat lehetett igénybe venni. Így azután a növendékek fa felépítésű, zárt szállítóterű teherautóval (a köznyelv csak Fakarusznak hívta) jártak a Politikai Főiskola uszodájába, a rendőrezredhez, vagy a Széchenyi fürdőbe. A
főiskola épületkomplexuma mellett kapott helyet a telephely, ahol a gépjárműveken kívül a kerekes harcjárműveket is
tárolták.
A Zách utca legnagyobb hátrányát mindezek mellett a gyakorlóterektől való távolság jelentette. A terepfoglalkozásokat Izbégen, vagy Csobánkán és a két település környékén tartották az oktatók, tehát a két-két és fél órás utazást minden esetben be kellett kalkulálni a foglalkozás összidejébe. Az iskola objektumai egyre szűkebbé váltak, az intézmény az
elhelyezési körülmények tekintetében nem volt méltó a főiskola megnevezéshez és mind a tanárok, mind a növendékek
nagyon készültek a szentendrei objektumba való átköltözésre. A budapesti időszakban a tanulók főiskolai élete szempontjából két nagyon fontos intézkedés történt. 1971-től a tisztjelöltek megnevezése megváltozott, a „növendék” helyett a
„hallgató” lett a megszólítás, és ami még fontosabbnak bizonyult: az 1971/72-es tanévtől a negyedévesek zászlósi rendfokozatot kaptak.
Végre eljött 1972 nyara és átadták a szentendrei bázist, amely teljesen megújulva várta az iskola állományát. Erre
az időpontra az építkezés első ütemében elkészült 3 kollégiumi, és 3 tantermi épület. Átadták a tornacsarnokot, az éttermi blokkot, az utolsó simításokat végezték a parancsnoki épületen.
Megalakult a Felderítő Század, amely 3 évfolyam szakaszait foglalta magában. A századparancsnok Zimmermann
Lajos főhadnagy lett. Az alegység a 2. kollégiumi épület 3. szintjére költözött. Az emeleten 6-10 fős teljesen felújított
körletben, beépített szekrény, íróasztal és ágybetétes fekhely várta a hallgatókat. A linóleum padlózat, a korszerű világítás és a központi fűtés minden igényt kielégített. A folyosó két végén elhelyezkedő vizesblokkban állandó meleg-víz
szolgáltatás, valamint kellő számú, a kor színvonalához illő mosdó, fürdő- és mellékhelyiség állt a hallgatók rendelkezésére. A parancsnokoknak külön iroda, az anyagoknak pedig több raktárhelyiség nyújtott normális elhelyezést. A század
szinten az ifjúsági klubban többféle játék, olvasósarok, TV és zártláncú televízió kínált jó szórakozási lehetőséget. Ebben
a helyiségben széksorokkal berendezve a század vezetése 80-100 fő részére tarthatott különböző gyűléseket. Az első
évben még néhány hónapig a tanszékvezető és a tanári állomány irodái is a századkörletben voltak. A kollégiumi épületek alagsorában főiskola szintű részlegek helyezkedtek el. Itt kapott helyet a könyvtár, az ügyviteli iroda, a kantin és a
technikai képzéshez szükséges laboratóriumok, kabinetek, raktárak.
A H tanterem-épületben 3 új építésű tantermet kapott a tanszék. A korszerűsítésnél törekedtek az építők olyan
blokkok kialakítására, amelyek valóban a legkorszerűbb feltételeket adták az oktatáshoz. Ennek megtervezése már több
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évvel az átadás előtt megkezdődött. Így terveztek „A”, „B” típusú és komplex előadót, laboratóriumot valamint kabinetet.
A felderítők 2 „B” típusú szakelőadót és egy terepasztal komplex tantermet kaptak. Az előadótermek felszerelése maximálisan biztosította a főiskola elvárásainak megfelelő multimédia rendszer alkalmazását. A két tanterem között egy vetítőteremben 3-3 táv-vezérelhető diavetítő szolgált a képi információk átadásra. A tantermekben vezérlő asztal, visszacsatoló berendezés, írásvetítő, episzkóp, zártláncú televízió szolgálta az oktatást. A tanulóasztaloknál egy-egy fő fért el,
minden asztal 1/3 része átvilágító asztalként működött a térkép és vázlat rajzolásához. A komplex teremben az asztalok
lépcsőzetesen helyezkedtek el, és így jó rálátás nyílt a terepasztalra Minden tanterem 25-30 fő oktatására adott lehetőséget.

11. kép:
A tanterem épületek és a tornaterem a 70-es évek közepén

Az alaptantermeken kívül a hallgatók használtak más szakkabinetet, laboratóriumot és tantermet is. Az Általános Katonai
Tanszék rendelkezett az általa oktatott katonai tárgyaknak megfelelő tantermekkel. A felderítők gyakran jártak a tereptan, híradó és vegyvédelmi kabinetben. Itt elég csúnya látvány volt a valósághű égési sérüléseket bemutató műanyag
testrészek vitrine. A technikai órák többsége erre a célra berendezett laboratóriumban folyt a 3. épület alagsorában, ahol
metszetek, makettek, valóságos fődarabok és tablók szolgálták a jobb megértést. A műhelyfoglalkozások a Rózsa utcai
20

bázis raktáraiban folytak, amíg nem átadták a 11/25 számú beállós tantermet . A sportobjektum az uszoda kivételével
lehetővé tette a többféle mozgásanyag elsajátítását és gyakorlását, bár az akadálypálya csak 1975/76-ra készült el teljesen.
Az újonnan átadott étterem és konyha egyidejűleg közel 600 fő étkeztetését tette lehetővé, egy részét a tanári állomány használta tiszti étkezdeként. A hallgatók napi háromszori étkezést kaptak, az ételeket önkiszolgáló rendszerrel
tálcán vették át és vitték a kijelölt helyre. Minden alegység meghatározott helyen ült, az étkezéshez alegységkötelékben
kellett levonulni és − a vacsora kivételével − ugyanígy visszamenni a körletbe. A telephely, a szolgálati helyiségek és a
raktárak egy része még az átépítés stádiumában volt, de összességében nemcsak szép, hanem korszerű is lett a szentendrei bázis.
2. 1. 7. Anyagi, technikai ellátottság, oktatási feltételek
A képzéshez szükséges anyagok, eszközök alapvetően a hallgatók és az oktatók rendelkezésére álltak. A Zách utcában külön raktárakat jelölt ki az iskola vezetése és ezen kívül építettek ideiglenes barakk-épületeket. Az oktatáshoz, −
elsősorban a terepfoglalkozások esetén − a század szolgálatvezetője vételezett segédeszközöket. Nehéz helyzetben

20

A járművek beállására, a gyakorlati foglalkozások, kiszolgálási feladatok megtartására alkalmas műhely tanterem
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volt, mert a tüzérekkel együtt kellett kiszolgálnia a felderítő szakaszokat is. A foglalkozásvezető elsősorban a harcászathoz igényelt műszereket, híradó, műszaki eszközöket, álcázó és más anyagokat. Ezeket előkészítés után a hallgatók
vételezték fel a századraktárból és szállították ki a foglalkozás helyére. A más tanszék által igényelt anyag, pl.
lőkiképzéshez, harcjármű-vezetéshez, ugyanígy került ki a terepre.
A gyakorlótérre való kiutazás gyakran okozott nehézséget. Legtöbbször 3-5 járműből álló menetoszlopban közlekedtek a hallgatók, hiszen Pestről kellett kivinni a harcjárműveket. Növelte a parancsnokok felelősségét, hogy többször tanár
nélkül oldották meg a menetet, hiszen sok tiszt Szentendrén lakott és csak ott csatlakozott a szakaszhoz. Bár a 60-70-es
években jóval kevesebb autó járt, mint napjainkban, azonban az Árpád-hídon, a kivezető utakon és a szentendrei országúton rossz minőségű volt burkolat és csak egy-egy forgalmi sávval rendelkeztek. Szerencsére nagyobb baleset nem
történt ebben az időszakban. A főiskola területén használt eszközöket mindig az adott tanszék biztosította. A tantermi és
műhelyfoglalkozásokra a fegyverek, technikai berendezések és az oktatáshoz szükséges szemléltető eszközök mindig a
kellő számban a foglalkozás helyén voltak.
A hallgatók a tankönyveket az iskola könyvtárából kapták. A szabályzatok, jegyzetek zöme – főleg a kezdeti időszakban – még az ETI-ről származott. Az iskola elöljárói és a 9. Önálló Osztály igyekezett egyre több és újabb szabályzatot, kiadványt eljuttatni a főiskolára. Belső jegyzet kevés volt, mert sem idő, sem hely, sem nyomdai kapacitás nem
tette lehetővé a kiadásukat. A tanuláshoz szükséges anyagokkal való ellátottság hullámzónak bizonyult, mert voltak
olyan könyvek (pl.: a híres felderítő zöld könyv), amelyekből minden felderítő hallgató kapott egyet, de sok, a tanuláshoz
szükséges szabályzat, jegyzet csak korlátozott számban állt rendelkezésre. Erre a tanár felhívta a figyelmet, így a hallgatók többet jegyzeteltek és 2-3 fő használt egy könyvet a tanuláshoz.
Sokat változtak az oktatás körülményei a szentendrei főiskola elfoglalásakor. Bár a tanszék az első hónapokban
még nem tudott beköltözni a parancsnoki épületbe, de a tanterem-komplexum és a századkörlet lehetővé tette a saját
anyagok elhelyezését. A tanítás során számottevő változás következett be, mert a főiskola vezetése támogatta, sőt
elvárta az oktatási segédanyagok készítését. Az egyik terület a jegyzetkészítés felfutása. A tanszékek éves tervben
rögzítették az elkészítendő dokumentumok főbb paramétereit. Az iskola biztosította a tanárok által végzett munka honorálásához szükséges pénzt, ezután a szerzők elkészítették a tervezett tankönyvek, jegyzetek felépítését, tartalmának bő
vázlatát és az kidolgozás elgondolását. A belső nyomda viszonylag nagy kapacitása lehetővé tette még a több száz
példányban készülő anyagok kiadását is. Ennek megfelelően a tanszék megtárgyalta és eldöntötte, ki milyen anyagot
készítsen a felderítő harcászat és az idegenhadsereg-ismeret jobb elsajátításához. A jegyzetkészítésben élen járt a
tanszékvezető, aki egymaga évente általában két anyagot készített, de a tanárok többsége is írt segédleteket. A tanszéki
kidolgozás fő iránya a felderítő csoport- és a felderítő századparancsnok munkájának részletes leírása, a felderítő szervek alkalmazásának bemutatása volt. De készült jegyzet az erdős-hegyes terep, és a vízi akadályok felderítéséről is.
Rövid idő alatt a felderítő hallgatók megkaptak minden szükséges anyagot és eszközt.
Az oktatás támogatásának másik fontos irányát az összes tanszéken az oktatóprogramok elkészítése jelentette. A
szentendrei iskola szinte minden tanterme lehetővé tette az audió-vizuális oktatást, emellett az akkori kiképzési osztályvezető személyesen is részt vett a tanterem-rekonstrukció tervezésében, rendkívüli módon támogatta a multi-médiás
oktatást. Hogy az új tantermek berendezései ne álljanak kihasználatlanul, az iskola-parancsnokság elrendelte, hogy
minden tanszék készítsen el évente 2-4 oktatóprogramot. Ezek a programok szintén szerepeltek a jegyzetkészítési tervben. A kiképzési helyettes évente többször tartott a tanári állomány részére módszertani értekezletet és bemutató foglalkozásokat a különböző oktatási anyagok elkészítésének lehetőségeiről. Több kiadvány is született, amelyekben elemzések, didaktikai segédanyagok és programminták szerepeltek.
Elindult az iskolaparancsnok által kiadott Tisztképzés című folyóirat, amelyben a cikkek döntő többségét az iskola
tanárai írták. Ebben külön fejezetként szerepelt az oktatási módszerekkel foglalkozó írások gyűjteménye. Az iskola szervezetében felállítottak egy Oktatási Központot, amely számára a szervezeti szabályzat kettős feladatot írt elő: egyrészt
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az oktatástechnikai eszközök javítása, cseréje, tárolása és a tantermek elromlott eszközeinek a gyorsszervize, másrészt
az oktatóprogramok készítéséhez szükséges technikai háttér működtetése. Kezdetben, ebben a központban szakképzettséggel rendelkező sorkatonák dolgoztak, akik olyan jól érezték magukat ebben a munkakörben, hogy leszerelésük
után szinte az egész javító raj civilként folytatta az addig végzett munkáját. Néhányuk az iskola megszűnéséig az intézményben dolgozott. A tanszék tisztjei sokszor működtek együtt ezekkel a technikusokkal.
Tehát a tanárok audió-vizuális programokat kezdtek készíteni. Több programot írt Reider őrnagy és Pászik őrnagy,
de a tanszék vezetése − a főiskolához illő módon − a legtehetségesebb hallgatókat is bevonta az oktatási anyagok készítésébe. Néhány év alatt készült 6-8 program, amelyek általában 1-2 tanóra témáját dolgozták fel. Korszerű eszközökkel lehetett oktatni a felderítési módokat, a felderítő szervek fogalomkörét, a felderítő csoport tevékenységének elveit és
sok idegenhadsereg-ismereti témát. Valóban nagyon újszerű módszerekkel folyt az oktatás, de mint mindenhol, kezdetben itt is nehézségek léptek fel. Sajnos többször előfordult, hogy a foglalkozás idejének 80-85%-át az audió-vizuális
eszközök működtetése tette ki, ami részben fárasztó volt a hallgatóknak, részben a monoton óravezetés álmosította el a
diákokat. Rövid idő után helyreállt a tanszéken a foglalkozásvezetésben a helyes arány. Mindamellett hasznosnak bizonyult az új eszközrendszer megismerése, mert rendkívüli módon fejlesztette a tanárok és a hallgatók didaktikai ismetereit
is.
Az oktatás mellett a hallgatók tisztté válásának fontos részét képezte a tanórán kívüli életrend. A napirend – akárcsak a Zách utcában – teljes mértékben kitöltötte a nap 24 óráját. A század különválása után a századparancsnok egyedül vezette az alegységet, ezért a hallgatók igyekeztek minden lehetőséget kihasználni a lazításra. Ez főleg a reggeli
tornára és a délutáni kötelező elfoglaltságra volt érvényes. A 70-es években annyit változott a napirend, hogy nem volt
kötelező normagyakorlat, helyette ebéd után 60-80 perces elfoglaltságot tervezhetett a század vezetése. Ennek tartalma
széles skálán mozgott, mert a kötelező nótatanulástól a KISZ- vagy század-gyűlésen keresztül a sportfoglalkozásig
szinte minden belefért. Ezt követően már a tágas körletben, kék kötényben, napi fegyverkarbantartás szerepelt, amelynek a végén ellenőrzés után kerülhetett be a géppisztoly a fegyverszobába. Abban az időben a hallgatók gyakran kifogásolták ezt a napirendi pontot, de a sok AMD géppisztollyal eltöltött idő oda vezetett, hogy mindenki tökéletesen megismerte egyéni fegyverét és később tisztként bekötött szemmel is „megverte” a katonákat a szét- és összeszerelési versenyben.

12. kép:
A főiskola előtti parkoló építése. Középen Németh Mihály és Füzesi Ottó
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A másik fontos és egyben kényelmes változás az egyéni tanulást érintette. A Zách utcában a helyszűke miatt az önképzéshez szakaszkötelékben levonultak a hallgatók a tanterembe és ott tanultak, ezzel szemben Szentendrén a körletben
folyt az egyéni tanulás. A titkos anyagokhoz is a századkörletben lehetett hozzáférni. A 70-es évek első harmadában
kezdték bevezetni a szabad szombatokat, így az eltávozás már péntek délutántól kezdődött. Ugyanakkor a körlet elhagyása előtt a tanárok tanszékszemlét tartottak és előfordult, hogy Reider őrnagy a helytelenül összehajtogatott ruhákat
az ágyra dobta és egy óra múlva megismételtette a szemlét. Sok hiba esetén már nem volt érdemes pénteken késő este
hazamenni. Szentendrén az iskola vezetése rövid idő után eltörölte a kötelező harckészültségi laktanya elhagyási létszámot, így mindenki kapott eltávozást, kivéve természetesen a szolgálatokat, a fenyítetteket, és aki a héten egyes
osztályzatot kapott (bár ez többször változott).
A kiköltözés utáni években komoly nevelő hatással volt a sok bázismunka. Egyrészt az iskola területén kellett sokat
dolgozni, másrészt a Csobánkai gyakorlótér építésében segítettek a hallgatók. A felderítők építették az akadálypályát, a
lőteret, a telephelyet és a főiskola előtti parkolót, sokan segítettek a parancsnoki épület 4. emeletén a tanszék helyének
végleges kialakításában és berendezésében. A páncélszekrények szállítása a legfelső szintre a résztvevők mindegyikének maradandó élménnyé vált. Csobánkán a felderítő szakaszok sokat dolgoztak a harci ösvény kiépítésében és az
erődtámpont műszaki munkáiban, ahol az osztályfőnökök vezették az alárendeltjeiket.
Szentendrén is folytatódott a Tanszéknapok hagyománya. Ez a rendezvénysorozat sokat tett a jó tanár− diák viszony
erősítésében. A szabadidő tartalmas eltöltésében nagy szerepet játszott a sport. Többször rendeztek szakaszok közötti
versenyeket, mérkőzéseket és sportszakosztályok is működtek. A század KISZ alapszervezetének vezetősége sok kulturális programot szervezett, többek között vetélkedőket, író− olvasó találkozókat, sportolókat, előadóművészeket hívtak
élménybeszámolók megtartására, többször kínáltak fel színházjegyet, kiállításokra, kulturális rendezvényekre belépőket.
Ezekben az években hét szakasz és 111 hallgató fejezte be tanulmányait a csapatfelderítők közül, pedig 1 főhadnagyot avattak. A végzett felderítő tisztek döntő többsége sikeres tiszti pályát futott be, több évtizeden át az 1967-1976
között avatottak látták el a néphadsereg felderítő szolgálatának kulcsbeosztásait, közülük néhányan a legmagasabb
felderítő beosztásokat is elérték, többen tábornokok lettek és voltak, akik magas összfegyvernemi beosztásokat is elláttak.
Ma már nem tartják dicsőségnek, de ebben az időszakban öt szakasz nyerte el a Főiskola Élenjáró Szakasza címet
és húsznál többen érték el a Főiskola Kétszeres Kiváló Hallgatója címet.
Nehéz időszak volt, de a jó képességek, a pozitív hozzáállás, a magas fokú erkölcsi és emberi tulajdonságok, valamint az erős hivatástudat szinte mindenkit átsegített a nehézségeken.
Ennek a tiszti karriernek és életfelfogásnak a kezdeti lépései az Alma Materből indultak és a nyugdíjazásig, sőt a sírig tartottak.
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13. kép:
A 70-es években kiadott diploma

2. 2. AZ EMELT SZINTŰ KÉPZÉS A CSAPATFELDERÍTŐ TANSZÉKEN (1973-1984 KÖZÖTT)
A 70-es években az ország honvédelmi vezetése számottevő technikai fejlesztéseket és szervezeti korszerűsítéseket
hajtott végre. Mindezt elsősorban a Varsói Szerződés többi tagországának haderejéhez való felzárkózás inspirálta. Az
ország vezetése meghatározta a hosszútávú fejlesztési irányokat.
”…a harmadik ötéves terv időszakában elkészült a néphadsereg távlati fejlesztési terve, amely az 1971–1980 közötti
időszakot foglalta össze… a fejlesztés célja az 1970-es évekre az volt, hogy a hadsereg harckészültsége, harci lehetőségeinek fejlődése tartson lépést a potenciális ellenség támadó képességének növekedésével, a többi szocialista ország
hadseregei színvonalának fejlődésével és biztosítsa, hogy a honi légvédelmi csapatok azonnal, a szárazföldi erők pedig
21

rövid időn belül képesek legyenek eredményesen harcba lépni.”

Míg a haderő egésze igyekezett áttérni a minőségi fejlesztésre, a felderítő csapatok a kitűzött célokkal összhangban
komoly mennyiségi változásokon is átmentek, amivel párhuzamosan megváltozott az alakulatok diszlokációja is.
„Hadsereg-közvetlen alakulatként megalakult egy önálló mélységi felderítő század a 34. önálló mélységi felderítő
zászlóalj bázisán, Szolnok helyőrségben, majd a század állománya kiegészült és így a '70-es évek első felében már
22

képes volt 12 MFCS

alkalmazására. …A hadosztály (hadtest) közvetlen felderítő zászlóaljak állományába a '80-as

évekig egy csapatfelderítő, majd utána fokozatosan kettő-három csapatfelderítő század került (az azonnali készenlétű
közvetlen felderítő zászlóaljnál 1985 végére három csapatfelderítő század került a szervezetbe). Egy-egy század állományában 3-3 felderítő csoporttal (10-20, majd 30 db harcjármű); egy mélységi felderítő század állományában 6, majd 9
MFCS-vel;…

21

Magyarország a XX. században I. KÖTET Politika és társadalom, hadtörténet, Babits Kiadó 1996-2000
WWW://mek.niif.hu/02100/02185/html/index.html
Mélységi felderítő csoport
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….1976-ban az azonnali készenlétű felderítő zászlóaljak átdiszlokáltak Győr, Szombathely és Lenti helyőrségekbe.
…A gépkocsizó-lövész (harckocsizó) ezred közvetlen felderítő századok állományából kivonásra kerültek az oldalkocsis
motorkerékpárok és szervezetükbe egységesen három, majd négy felderítő csoport (a dandároknál) lett szervezve,
kezdetben úszó-harckocsikkal (FUG-okkal), majd az azonnali készenlétű ezredeknél (dandároknál) felderítő PSZH-kal
23

(10-13 db. PSZH-F).”

A képzés korszerűsítésének, továbbfejlesztésének érdekében a katonai vezetés szemlét tartott az iskolán, elemezte
a kapott eredményt és a tisztképzés helyzetét. Ennek következtében: „1972-73-ban a katonai felső vezetés napirendre
tűzte a tisztképzés korszerűsítését. A továbbfejlesztés alapvetően az emelt szintű képzésre való áttérést jelentette, azzal
a céllal, hogy a főiskolát végzett tiszt korábbi, lényegesen hosszabb ideig tartó szakaszparancsnoki beosztás ellátása
24

helyett rövid idejű szakaszparancsnoki ténykedés után képes legyen századparancsnoki feladatok ellátására.”

A leír-

takból következik, hogy a minőségi felderítő tisztképzésre nagy szükség volt ezekben az években.
2. 2. 1. A képzés célja és felépítése
Az 1973-1984-ig tartó időszak legfontosabb jelszava az „emelt szintű képzés”. Ennek az alapkoncepciója az volt, hogy
a szakaszparancsnoki beosztás mellett a négy év felkészítette a századparancsnoki funkcióra is a tisztjelölteket. Természetesen ez az elgondolás megfogalmazódott a képzési alapdokumentumokban. A felderítő tisztet az első beosztásban
(néhány évig) szakaszparancsnoki, a mélységi felderítő alegységeknél felderítő csoportparancsnoki és századparancsnok-helyettesi – ami megfelelt az első felderítő szakaszparancsnoki beosztásnak – feladatok ellátására tette képessé a
főiskolai diploma. A további fontos célokat így fogalmazta meg a Felderítő Tantárgyprogram: „a továbbiakban hosszabb
25

ideig (munka melletti továbbképzéssel) a végzett hallgató legyen képes századparancsnoki beosztás ellátására”.

A

főiskolai felkészítés egységes képzési célrendszerének a felderítő szakra vonatkoztatott előírása nehéz feladat megoldása elé állította a tanszéket. Ez a sajátos helyzet abból adódott, hogy a felderítő alegység parancsnoki munka döntően
eltér a többi fegyvernem szakasz-századparancsnoki feladatkörétől. Az összfegyvernemi alegységeknél általában a
szakasz- és századparancsnok szakmai felkészültségének tartalma, harcvezetői ismeretei alig-alig térnek el egymástól.
A felderítő alegységeknél viszont egészen más feladatokat kell ellátnia egy szakaszparancsnoknak és egészen más
feladatai vannak egy századparancsnoknak. A tanszék megoldotta ezt a problémát.
A képzési dokumentumok a végső célkitűzések mellett a képzési területekre lebontva is meghatározták a követelményeket. Így célként fogalmazódott meg a harcvezetés és összfegyvernemi ismeretek szabályainak elsajátítása, a végzett
tiszteknek ismerniük kellett a kiképzés, a katonák nevelésének fogásait. Lényeges terület volt az alegység irányításának
megismerése, a politikai, társadalmi, tömegszervezeti munkában való részvétel és képesség az önművelésre, önálló
képzésre. Az alapvető célok elérését az évfolyamonkénti részcélok teljesítése biztosította.
A főiskolán az első év célja a sorkatonai felkészítés volt, a rajparancsnoki képzés, a tiszti beosztáshoz szükséges
pszichológiai, természettudományos, technikai, katonai és fizikai tulajdonságok és képességek megalapozása. A második év célja a szakasz-(mélységi felderítő csoport) parancsnokká képzés. Ezen belül a hallgatók elsajátították a szakasz
vezetését egyszerű körülmények között, a technikai eszközök használatának és a kiképzés vezetésének alapszabályait.
Emellett folytatódott az általános ismeretek oktatása, a helyes tiszti értékrend további megalapozása. A harmadik év fő
feladata a szakaszparancsnoki felkészítés, a hatodik félévben pedig megkezdődött a századparancsnoki kiképzés. A
negyedik évben történt a századparancsnoki képzés befejezése és a kiképzési célok teljesítésével a felkészítés folyamatának lezárása. Ennek megfelelően a fiatal tiszt rendelkezett csapatfelderítő tiszti képesítéssel valamint a honvédelmi
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Polgár Ervin vezérőrnagy: A csapatfelderítés fejlődése és helyzete… Egyetemi jegyzet Bp.2001.
A KLKF története 1947-84. Bp. Zrínyi Kiadó, 1984.41-42.p.
Tantárgyprogramok a gl.f.pc.tü.mü. és BM szakok számára.1974.KLKF (Klsz:772) 293.p.
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miniszter és a művelődésügyi miniszter együttes utasítása alapján pedagógia szakos általános iskolai tanári oklevéllel.
Emellett megszerezték a B és C típusú jogosítványt és a harcjármű-vezetői engedélyt is.

Ezeket a célokat részben a főiskola oktató állománya, részben a csapatoknál szolgáló tisztek és tiszthelyettesek segítségével érték el a hallgatók. Az oktatási és nevelési folyamat kezdetétől a végéig kiemelkedő szerepet kapott a Csapatfelderítő Tanszék tiszti-tanári állománya.
A főiskolai képzés felépítése ebben az időszakban döntően megváltozott az előző időszakhoz képest. A tantervek
eltörölték az egyéves csapatnál végrehajtott időszakot. Ehelyett az új rendszer azt hozta, hogy a hallgatók a második
lépcsős alakulatok közé tartozó Mezőtúron teljesítették a kéthónapos alapkiképzést, amely tartalmában megegyezett a
sorkatonák alapkiképzésével. A főiskoláról levezényelt tisztek aktívan közreműködtek a két hónap eredményes végrehajtásában. A kiképzés befejezése után a hallgatók felkerültek Szentendrére a választott szakuknak megfelelő tanszék
alárendeltségébe, és a továbbiakban a tanszékek szervezték a tanulmányi munkát. Erre az időszakra a szentendrei
bázis alapvetően elkészült, folyamatban volt a telephely átalakítása és a kiképzési bázisok tökéletesítése. Ez a rendszer
megváltozott, így az 1980-ban induló évfolyam már a főiskolára vonult be. Itt történt a felszerelésük, beosztásba helyezésük és a kijelölt osztályfőnök, szakaszparancsnokként tevékenykedett az alapkiképzés során a tisztjelöltek mellett. A
felderítő szakasz a lövészszakaszokkal együtt a 1. Alapkiképző Századhoz tartozott. A század parancsnoka Bukovics
Sándor őrnagy volt.
Tanév
1.

2.

Képzés tartalma

Ideje

Alapkiképzés

2 hónap

Felderítő katona és rajparancsnok

10 hónap

Polg. képesítés

Mezőtúr,
1980-ban Szentendre

Felderítő szakaszparancsnok
Felderítő szakaszparancsnok

3.

Helye

általános iskolai

3 félév
Főiskola

pedagógia tanár

és századparancsnok
3 félév

4.

Felderítő századparancsnok
2. táblázat:
A képzés felépítése 1973-tól 1984-ig

2. 2. 2. A képzés tartalma és módszerei
A négyéves képzés során a hallgatók alap-, alapozó- és szaktantárgyakat tanultak. A tantágycsoportok felépítését, belső
tartalmát a tanterv és a tantágyprogramok írták elő.
Az alaptárgyakhoz tartoztak a társadalomtudományi és polgári ismeretek. Ezek a tárgyak végigkísérték a négy évet.
Kiemelkedett közülük a német (angol) nyelv és a testnevelés. A többi alaptárgy döntő többsége elméleti óra volt, a zöme
előadás félévente több szemináriummal. Ezek a szemináriumok hasznosnak bizonyultak, mert nemcsak az adott tantárgy témájának elsajátítását segítették, hanem a sok különböző kiselőadás, forrásanyag feldolgozása, vagy éppen a
szükséges irodalom kutatása nagyon jól rászoktatta a hallgatókat az önálló tudományos munka alapjaira, egy témát
tárgyaló cikk megírására és annak előadására. Így ezek a tantárgyak nagy segítséget nyújtottak az értékelő, rendszerező és lényeglátó képesség bővítésében, valamint az előadó- és vitakészség fejlesztésében. Ezek a tulajdonságok fonto-
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sak voltak az első tiszti beosztásban, mivel a szakaszparancsnok vezette a politikai foglalkozásokat, részt vett a társadalmi rendezvényeken (pl. KISZ taggyűlés) és ezekben az években, gyakran volt szükség a társadalmi élet, a politológia
alapkérdéseinek ismeretére és a jó vitakészségre. Egyébként valamennyi tantárgy kollokviummal, vagy szigorlattal zárult, a tudományos szocializmus pedig államvizsga tantárgy volt.
Míg a főiskolán minden szakon orosz nyelvet tanítottak, a felderítők és a BM szakaszok németet vagy angolt tanultak. A nyelvoktatás sajátos jegyeket viselt: egyrészt a tananyag tartalmazott a megfelelő szókinccsel és kifejezésekkel
összeállított speciális katonai témákat, másrészt a nyelvoktatásnak volt egy bizonyos szakmai orientáltsága. Az
összfegyvernemi szakokon a nyelvoktatás a nemzetközi gyakorlatokon való együttműködésre készítette fel a hallgatókat,
ezért tanulták a parancsnoki munkát, a tűzvezetést oroszul. A felderítőknél az volt, a cél hogy az ellenség mélységében
a tiszt képes legyen megérteni az idegen beszédet, illetve okmányokat tudjon értékelni. Ismernie kellett a kihallgatás, a
kikérdezés kifejezéseit, az ellenség csapatjelzéseit, katonai feliratait és rövidítéseit. A nyelvképzés 4 féléven keresztül
350 órában folyt és kollokviummal zárult.
A felderítő szakon kiemelt helyet foglalt el a testnevelés, hiszen a szakmához követelmény a jó fizikai állapot, az
ügyesség és a katonai önvédelem. A programban közel 300 óra szerepelt, ez alatt a hallgatók elsajátították az atlétika,
az akadályleküzdés és a cselgáncs fő mozgásanyagát, illetve a tantárgyhoz tartozott még a hegyi- vízi- és sí-kiképzés. A
tantárgy szigorlattal zárult. Valójában a hallgatók a tematikákban előírt testnevelési óraszámok többszörösét fordították
sportra, a fizikai képességek fejlesztésére. Ebben az időszakban még aktívan működött a KHT
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mozgalom, és a főisko-

la szakosztályaiban is sok hallgató sportolt. Volt olyan időszak, amikor a terepfoglalkozások részeként 10 km-es gyorsított menetet írtak elő. Többször előfordult, hogy a lőkiképzési foglalkozásokról, Izbégről elindultak a hallgatók a teherautóval és egy idő után az oktató (Magyi Sándor alezredes) leszállította őket a gépjárműről és a teherautó előtt kellett 8-10
kilométert gyalogolniuk. Sajnos sokszor problémát jelentett az uszoda hiánya, ezért az úszásoktatás komoly előkészületeket és sok időt vett igénybe. Mindig valamelyik közeli uszodába kellett menni általában Csillaghegyre, ahol az uszoda
vize bizony elég hideg volt.
Az alapozó tantárgyak egyrészt az általános műveltséget, a tiszti értelmiségi tudatot fejlesztették, másrészt a hallgatók látókörét, tudásanyagát bővítve a szaktantárgyak jobb elsajátítását segítették. Az alapozó tantárgyak döntő többségének oktatása az első évben valósult meg. A „civil” tantárgyak (matematika, fizika, logika, stb.) részben előadás, részben szeminárium, feladatmegoldás, ellenőrzés-értékelés formájában zajlottak. A katonai tantárgyak (alaki, általános
katonai szabályok, katonai tereptan) kisebb részben tantermi, nagyobb részben gyakorlati foglalkozások voltak. A „civil”
tárgyakat polgári oktatók tanították (természetesen a főiskolai képzéshez szükséges végzettséggel), a katonai tárgyakat
tisztek oktatták. Erre az időszakra már szinte minden oktató rendelkezett a beosztásához szükséges egyetemi és pedagógiai végzettséggel.
Az alapozó tárgyak mindegyike fontos volt, de a felderítő szakon a tereptan az első volt az egyenlők között. A tantárgy oktatása 4 féléven keresztül 125 órában folyt, és kollokviummal zárult; ezzel is kifejezve, hogy ez a szakkiképzés
leglényegesebb alapozó tárgya, hiszen a felderítés a terepen valósul meg, a felderítési feladatok végrehajtása során az
egyik legfontosabb követelmény az ellenség helyének pontos meghatározása. A tereptant nagyon jól képzett, tapasztalt
tisztek tanították, közülük is kiemelkedett szakmai felkészültsége, emberi tulajdonságai miatt Miski Sándor, akit minden
hallgató tisztelt és szeretett. A tantárgyon belül az alapfogalmak, és az elméleti alapkérdések megismerését a tantermi
gyakorlatok követték. A hallgatók különböző szerkesztéseket, számításokat végeztek, megtanulták a tereptájékoztató
előkészítésének és megtartásának fogásait. Nagyon jó szolgálatot tett a Miski őrnagy által szerkesztett tereptani munkafüzet, amelyet több felderítő évfolyam használt. Az órák több mint fele terepen zajlott, szinte mindig önálló vagy kiscsoportos munkaformában. Minden hallgatónak volt térképe, 39/49 mintájú tájolója és rendelkezésre álltak a szükséges
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eszközök. Az oktatási folyamat sarkalatos pontjának bizonyult a több alkalommal végrehajtott tájékozódási gyakorlat.
Először párosával, majd önállóan kellett a hallgatóknak egy 10-15 kilométeres menetvonalat teljesíteni úgy, hogy mozgás közben meghatározott tereppontokat érintettek, az ott lévő adatokat rögzítették, pl. az erdőben lévő képkereszt feliratát vagy a pince kijáratának betűit. A későbbiekben a tereptan tanárok kis táblákat rögzítettek a terepen és ennek
feliratát gyűjtötték össze a hallgatók. A tematika része volt az éjszakai tájékozódás, valamint a légi fénykép ismeret is.
A tereptan, mint tantárgy sokat adott a hallgatóknak, de a felderítő szakon tanulóknak ezek az ismeretek és jártasságok csak az alapokat szolgáltatták. Ennek a szaknak több ismeretre és főleg gyakorlatra volt szüksége. Nagy hátrányt
jelentett ebben az időszakban a NATO térképek ismeretének a hiánya. A gyakorlatokon (vagy várható alkalmazás során)
többször volt szükség a zsákmányolt térképek értékelésére. Ezt a hallgatók sajnos nem tanulták, és csak később, az
első tiszti beosztásban szerezték meg ezeket az ismereteket.
A felderítésben alapvető kérdés a távolabbi helyek pontos meghatározása, biztonságos tájékozódás térkép vagy légi
fénykép segítségével, és menetek megtervezése illetve vezetése nappal és éjjel. Lényeges helyet foglal el a szakmában
a harcjárművön való tájékozódás, és az álcázott menet végrehajtása. Ezért a Csapatfelderítő Tanszék tanárai a szakharcászati foglalkozásokba is beépítették a tereptani ismereteket. Fontos szempont volt a csapatgyakorlatokon a különböző tereptani fogások gyakorlása, hiszen a főiskola gyakorlótereit, a környék erdőit, hegyeit előbb-utóbb megismerték a
hallgatók, de a számukra ismeretlen terepen való tájékozódás és térképmunka kettős haszonnal járt. Ezt a gyakorlati
formát nagyon fontosnak tartotta a tanszék, mert adott esetben a felderítő tisztnek, mint felderítő szerv parancsnoknak
ismeretlen terepen kell a feladatát végrehajtania.
Az alapozó tantárgyak így a tereptan is lényegében teljesítették a velük szemben támasztott követelményeket. Mi
sem mutatja jobban a felkészítés színvonalát, mint hogy egy távcsővel, tájolóval és egy térképpel képes volt minden
hallgató a szabályzatok és normagyűjtemények által előírt pontossági követelmények teljesítésére és ezt a katonák
kiképzésénél is tudta kamatoztatni. Fontos megjegyezni, hogy valamennyi tantárgy nemcsak ismereteket, jártasságot
adott, hanem olyan szemléletet is, hogy a végzett tisztek képesek voltak önállóan vagy valamilyen szervezett formában
bővíteni, továbbfejleszteni meglévő tudásukat. Tehát az egész főiskolai képzés lényeges eleme volt az alapozó tantárgyak tanítása és tanulása.
Természetes, hogy a hallgatóknak és a tanszéknek is a legfontosabb képzési területe a szakkiképzés volt. A szaktantárgyak célja a felderítő szakma elsajátítása, az első tiszti beosztáshoz szükséges ismeretek és jártasságok kialakítása a harcvezetővé és kiképzővé váláshoz nélkülözhetetlen képességek megszerzése volt. A szaktantárgyak fontosságát
a rájuk fordított óraszám is jelzi, hiszen az összóraszám több, mint 60%-át ezek az órák alkották. A tantárgycsoportokhoz a harcjárműtechnika, a fegyverzettechnika, a lőkiképzés, a harcászat, a pedagógia és a harckiképzés
módszertana tartozott. Ezeken belül a legnagyobb óraszámot a harcászat kapta, ami ennek a tantárgycsoportnak a 6065%-át jelentette. Az egyes tantárgyak legfontosabb jellemzői a következők voltak.
Harcjárműtechnika. Ezt a tantárgyat az egész főiskolán az erre szakosodott technikai és mérnöki végzettségű tanár-tisztekből álló tanszék oktatta. A hallgatók 7 féléven keresztül több mint 400 órát kaptak és a végén szigorlatoztak. A
tananyag magában foglalta a rendszeresített harc-és gépjárművek szerkezettani ismeretét, az alegységparancsnokok
igénybevételi és technikai kiszolgálási feladatait. A tanárok igyekeztek a hallgatókat a technikát szerető, az eszközökről
gondoskodó tisztekké nevelni. A tantárgy nagyban segítette a pozitív technikai szemlélet kialakítását, felhasználta az
alapozó tantárgyak ismeretanyagát. Lényeges volt a harcászat megalapozása és a tiszti beosztás technikai feladataira
való felkészítés. Ebben az időszakban a hallgatók tanulták a felderítő úszó gépkocsit (FUG) és a PT-76-os úszó harckocsit, majd az őket leváltó a PSZH-t. Természetesen a harcjárműtechnika oktatói nagy figyelmet fordítottak arra, hogy
mind a régi eszközökkel, mind a rendszerbe álló új technikával is megismertessék a hallgatókat, emellett olyan felkészültség kialakítására törekedtek, hogy a tisztjelöltek képesek legyenek a későbbiekben rendszeresített harceszközök
működését és alkalmazását önállóan, hatékonyan elsajátítani.
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A harcjárműtechnika oktatásának lényeges része volt első félévében, a tanszék szervezésének keretében, a B és C
típusú jogosítvány megszerzése. A további félévekben szaktanteremben szervezett elméleti órák voltak, sok demonstrációs eszközzel és makettel. A következő óracsoport műhelyben zajlott. Elkészült és átadták az oktatásnak a beállós
tantermet, amely minden szempontból megfelelt a kor főiskolai követelményeinek. A műhelyfoglalkozásokon kiscsoportos formában (egy-egy segédoktató 3-6 fővel foglalkozott) zajlott az oktatás, és így minden hallgató hozzáfért a járművekhez, elvégezhette a szükséges szereléseket, méréseket, beszabályozásokat. Az elméleti és gyakorlati ismeretekből
félévenként számonkérés és vizsga volt.
Külön óracsoportban történt a harcjármű-vezetés. Ennek elméleti alapjait tanteremben szerezték meg hallgatók, majd
5-6 vezetési gyakorlaton vettek részt. Ezek döntő többségében terepen, akadályok leküzdését jelentették. Minden hallgató mellett felkészült szakoktató ült, aki segítette és javította a vezetéstechnikát. A programok előírtak éjjellátó készülék
alkalmazásával éjszakai vezetési gyakorlatokat. Külön figyelmet kapott mind az oktatók, mind a hallgatók részéről a vízi
vezetés. Ebben az időben a Harcjárműtechnikai Tanszék a Szentendrei-szigeten szervezett vízi tábort, és a hallgatóknak
a Dunán kialakított akadálypályát kellett leküzdeniük. Mindenkinek nagy élményt jelentett a vízi vezetés, és emlékezetes
maradt Kindl László őrnagy szakértelme, közvetlen egyénisége. Ezeken a vezetési gyakorlatokon a hallgatók megismerték a vízi átkelés előkészítésének és megszervezésének szabályait. Az utolsó vezetési gyakorlat a 6. számú vizsgavezetés volt. Itt a hallgatók egyedül, időre küzdötték le az akadályokkal tarkított pályát, majd a technikai kiszolgálásra vonatkozó feladat megoldása után megkapták a harcjárműre érvényes jogosítványt.

14. kép:
A kerekes harcjárműre érvényes jogosítvány

Ezeknek a vezetési gyakorlatoknak három fontos funkciója volt. Először, a hallgatók saját bőrükön érezték a járművek
terepleküzdő képességét, jobban megismerték a harcjárművek tulajdonságait. Másodszor, az első tiszti beosztásban,
mint alegységparancsnokok aktívan részt vettek a csapatoknál folytatott vezetési gyakorlatok megszervezésében és
levezetésében. Harmadszor, sok esetben szükség volt az alegységparancsnok vezetési tudására riadók, váratlan helyzetek megoldásakor, hiszen többször a szakaszparancsnok vezette ki az egyik harcjárművet a telephelyről, a laktanyából. Az első tiszti beosztásban nagyon sok területen használhatták a fiatal tisztek a főiskolán tanult technikai ismereteket
és fogásokat. Ezzel sok problémát és anyagi felelősség körébe tartozó esetet tudtak megoldani.
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15. kép:
Vezetési gyakorlat PSZH-val a Majdánon

A másik fontos szaktantárgy a fegyverzettechnika volt. Ezt több mint 200 órában oktatták és szigorlattal zárult. A tantárgy közvetlen kapcsolatban volt a lőkiképzéssel, a harcászattal és természetesen ráépült az alapozó tantárgyakra. A fő
célt így fogalmazták meg a programok: „..a leendő tisztek ismerjék meg alegységük fegyverzetét, legyenek képesek
azok kezelésére, a kiszolgálás ellenőrzésére, a hibák felderítésére… …az alegység fegyverzettechnikai kiképzésének
28

végrehajtására.”

A képzési cél megfogalmazásában jól látható, hogy a tantárgy fontos ismereteket adott a fiatal tiszteknek. A foglalkozások egy kis hányada elméleti, de laboratóriumban vagy szaktanteremben levezetett óra volt, sok szemléltető eszközzel, működő, mozgó makettel. A két technikai tantárgy oktatásához létrehoztak a főiskolán egy külön tanteremkomplexumot (aki részt vett ezeken a foglakozásokon, az emlékszik, a 3. épület alagsora foglalta magában a különlegesen, linóleummal lefedett szerelő asztallal berendezett szaktantermeket, speciális demonstrációs eszközraktárakat és
előkészítő helyiségeket.) Ezt a bázist kezdetben a két technikai tanszék kezelte, majd az összevonásuk után a közös
Technikai Alapozó Tanszék működtette.
Az elméleti ismeretek megszerzése után a hallgatók megtanulták az összes rendszeresített fegyver, éjjellátó-, tájolóés figyelő műszer (6x30 és a MI-8 távcső, NSZP-2, PPN-2 éjszakai irányzó készülék), valamint minden hozzájuk tartozó
kiegészítő berendezés harci-technikai adatait, szerkezeti felépítését, működését, kezelését, karbantartását és technikai
kiszolgálását. Több tárgykör foglalkozott a harcjármű toronyba szerelt KGKT és a KPVT géppuskákkal. Külön óracsoportokat fordítottak az eszközök tárolására, nyilvántartására és az alegységparancsnok feladataival foglalkozó ismeretek
bemutatására és oktatására. A tantárgy keretében igyekeztek mindenkit felkészíteni a későbbiekben rendszeresítendő
fegyverzettechnikai eszközök önálló megismerésére és a kezelési szabályok elsajátítására. A két technikai tantárgy
oktatásának megszervezésekor a Csapatfelderítő Tanszék szorgalmazta a technikai képzés hibafelismerő és hibaelhárító részének erősítését. Ez a tanév kezdetén szervezett oktatói értekezleten valósult meg.
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16. kép:
Fegyverzettechnika óra a tanár Varga Gusztáv főhadnagy

A következő lényeges tantárgy a lőkiképzés volt, amely szorosan kapcsolódott a harcászathoz, a fegyverzettechnikához, és felhasználta az alapozó tárgyak ismeretanyagát. Erre a tárgyra szintén több mint 250 órát biztosított a tematika,
amelynek kb. 80%-a gyakorlati foglalkozás volt és a 7. félévben szigorlatozni kellett. A tantárgy oktatási célja a ballisztika
és a lövészeti ismeretanyag elsajátítása után minden rendszeresített fegyverrel a jó lőkészség kialakítása és a beosztottak lövészeti felkészítéséhez szükséges alapok megszerzése volt. A lőkiképzés legfontosabb és egyben legveszélyesebb foglalkozásain, a lövészeteken az oktatók sok hasznos képességet alakítottak ki a hallgatókban. Megtanulták az
éles lőszerek és a kézigránátok kezelését, a fegyverek használatát nappal és éjszaka, ami meglehetősen nagy figyelmet
követelő művelet, begyakorolták a tüzelési fogásokat és ugyanúgy folyt a lövészet, mint a Magyar Néphadsereg bármely
alakulatának a lőterén.
Aki ezekben az években szolgált a hadseregben, az pontosan tudja, mit jelent a lőkiképzési komplex foglalkozás.
Ennek megszervezése, előkészítése, levezetése és okmányolása szinte külön tudomány volt. Így a felderítő tiszteknek is
nagyon pontosan kellett ismerniük ezt a „tudományt”. A tisztjelöltek a főiskolán 5-6 féléven keresztül, fokról-fokra lépegetve sajátították el a lőkiképzési foglalkozások megszervezéséhez és levezetéséhez szükséges ismereteket. Az első
időben minden hallgató mint végrehajtó vett részt az ilyen órákon. A későbbiekben egyszerű foglalkozási helyek vezetését is végezték. Ezzel párhuzamosan minden lőtérszolgálati beosztásban (amiből legalább 6-8 volt) dolgoztak a tanulók.
Felsőbb évfolyamokon kiscsoportban, tanári segítséggel szervezték és vezették a hallgatók a lőkiképzési foglalkozásokat. Ennek eredményeként minden fiatal tiszt képessé vált az alegységénél a komplex foglalkozásokon különböző beosztásokban aktívan és szakszerűen részt venni. A lőkiképzési oktatók nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy mindenki jó
lövő legye, ezt a képességét át tudja adni a beosztottjainak és a kiképzési eszközöket, anyagokat szakszerűen, balesetmentesen tudja kezelni.
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17. kép:
Tanszék lőverseny értékelése. Balról: Móricz István. Füzesi Ottó, Boros Endre, Zaják András és Komjáti Árpád

A gyakorlati foglalkozások a főiskola lőterén zajlottak, amelynek berendezésére, fejlesztésére és folyamatos működtetésére tetemes összegeket fordított a főiskola vezetése. A lőkészség fejlesztésére jól használható volt a főiskola belső
lőtere, ahol több fegyverrel is lehetett gyakorolni. Hasznosnak bizonyultak a különböző szintű lőversenyek. Ezek segítségével elérhető volt, hogy pisztollyal, illetve géppisztollyal vagy kispuskával, esetleg sportpisztollyal havonta lőhettek a
hallgatók.
A tantárgyhoz különleges tárgykörök is tartoztak. Az egyik ilyen az éjszakai lövészet, amelynek mindig különleges
hangulata volt. A hallgatók ezeken a foglalkozásokon megtanulták a kezdetleges, de jól bevált foszforos célzó berendezés készítését és használatát, de lehetőség volt a legkorszerűbb éjjellátó készülékekkel való tevékenységre is. Minden
hallgató különleges érzésekkel nézte a fényjelzős lövedékek, rakéták fénycsíkját és szinte mindenki átélte, milyen éjjel
tüzet oltani az erdőben. A másik speciális foglalkozás-típus volt, a csapatoknál lefolytatott lövészet. Néhány évfolyam
tanulmányi idejében az izbégi lőtéren nem lehetett harcjárművel lőni. Ezért a szakaszokat a lőkiképzést vezető tanárok
levitték néhány napra Csornára, ahol a hallgatók sátrakban laktak a bázison, és az ottani lőtéren hajtották végre a harcjárműves lőgyakorlatokat. A tábori élet megszervezésében és irányításában emlékezetes módszereket kaptak az oktatóktól, különösen Magyi Sándor alezredestől. Idős felderítő tisztek ma is emlegetik ezt a kemény, de csupaszív, színes
egyéniséget. A lőkiképzés szinte folyamatos felmérést is jelentett. Sok-sok tüzelési fogást és normagyakorlatot kellett
elsajátítaniuk a hallgatóknak, és ezeket a meghatározott értékelési mutatók szerint teljesíteni, ugyanolyan követelmények alapján, mint majd a jövőbeni beosztottjaiknak. A félévek végén a tisztjelöltek vizsga- vagy gyakorlati jegyet kaptak,
a tantárgy szigorlattal zárt.
A következő szaktantárgy a harcászat volt. A főiskolai képzés során ez szintetizáló tantárgyként szerepelt, egyrészt
azért, mert nemcsak a felderítő ismereteket foglalta magába, hanem ebbe a tárgyba tartozott egy sor összfegyvernemi
ismeret (műszaki, vegyvédelem, hadtáp stb.), másrészt a harcászatba közvetlenül csatlakozott a többi szaktárgy és
néhány szakalapozó tantárgy. Természetesen a felderítő szakma legfontosabb ismereteit és jártasságait ennek a tárgynak az elsajátítása során szerezték meg a hallgatók. Az összóraszám közel 30%-a tartozott ehhez az ismeretanyaghoz.
A harcászat során a képzés célja több összetevőt foglalt magában, de mindenképp fontossá vált a katonailag, szakmailag és emberileg jól képzett/felkészített felderítő tisztek kibocsátása. Ennek főbb összetevői a következők voltak:
—

összfegyvernemi szemléletű felderítő alegységparancsnok képzése;
50

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA
HADMŰVÉSZET

HADMŰVÉSZET

HADTUDOMÁNYI SZEMLE
DR. FÜZESI Ottó

Budapest, 2012.
5. évfolyam 2. szám

—

felderítő utasítások és más szabályzatok ismerete;

—

a felderítő szervek tevékenységének megtervezése, megszervezése és vezetése;

—

a harc- és harccal kapcsolatos tevékenységek ismerete;

—

a fegyvertechnikai- és felderítő technikai eszközök alkalmazása;

—

alárendeltek harckiképzésének megszervezése és vezetése.

29

Ezeket a főbb célokat a Tantárgyprogram kibontva fogalmazta meg.
A tantárgyat mind a nyolc félévben meglehetősen nagy óraszámban oktatták, és a hallgatók a képzés végén államvizsgáztak belőle. Az oktatási folyamat során tárgykörökre bontva dolgozta fel a tanszék a tananyagot. Az általános
harcászati ismeretek után a hallgatók részt vettek egy összfegyvernemi harcászati terepfoglalkozáson mint lövészkatonák. A következő témakör során a felderítő katona tevékenységének alapjait, valamint gyakorlati fogásait ismerték meg
és sajátították el. A tisztjelöltek előadásokon vettek részt, ahol a tanárok sok szemléltető és audió-vizuális eszközt alkalmaztak. A gyakorlati foglalkozásokon kiscsoportos gyakorlás volt nappal és éjjel egyaránt. Ez volt az első félév harcászati képzésének tartalma és módszere.
A második félévben megkezdődött a parancsnoki képzés. Az első, a rajparancsnoki beosztásra, amely egyben harcjármű-parancsnoki is. Először tanteremben különböző harchelyzetekben ismerték meg a hallgatók a rajparancsnoki
munka alapjait, okmányait és a felderítő rajból képezhető felderítő szervek és alcsoportok tevékenységét és vezetését.
Az elméleti foglalkozások után szeminárium keretében adtak számot a hallgatók tudásukról. Ezeken az órákon sokféle módszert alkalmaztak a tanárok. Voltak kiselőadások, tesztlapok, audió-vizuális oktatógéppel végzett felmérések,
mágnes táblán szituációs feladatok. Ezután következtek a terepfoglalkozások, amelyek előkészítése már ennek az egyszerű témának az oktatásakor is több órát vett igénybe. Az első fázisában a tanár részletesen megtervezte a foglalkozást. Elkészítette az elgondolást a harchelyzetre, kialakította a foglalkozási helyeket, meghatározta az oktatás folyamatát, módszereit, céljait. Megírta a levezetési tervet, amely minden apró részletet tartalmazott.
Az anyagigénylés, a felvételezés és készletezés képezte e folyamat másik részét, amelyben nagy szerepet kapott a
század vezetése. Az előkészítés harmadik csoportjába tartozott a segédoktatók kiválasztása és felkészítése. Ebben az
időszakban a lehetőségekhez képest a tanár a felsőbb évfolyamos hallgatókból választott ki 2-4 rész-foglalkozásvezetőt,
akik a foglalkozás után szakmódszertan tantárgyból kaptak osztályzatot.
A terepfoglalkozások a főiskola csobánkai gyakorlóterén zajlottak le, amelyet a főiskola vezetése folyamatosan fejlesztett. A foglalkozások 6-10 órások voltak. A főiskoláról való kivonulás úgy történt, hogy a hallgatók egy része harcjárműveken, másik része teherautón utazott, hiszen a harcjárművek a főiskola telephelyén álltak. A foglalkozások a terepen, általában forgószínpadszerűen folytak, mivel ezek a tárgykörök kis létszámú felderítő szervek tevékenységét dolgozták fel.
A gyakorlatok közül elég sok zajlott éjszaka, és minden tárgykörből volt felmérés. A terepfoglalkozások végét mindig
a fegyver- és anyagellenőrzés valamint a teherautó mögötti sorakozó jelentette. A bevonulás utáni anyagkarbantartással
és leadással, a főiskolai napirendbe való visszaállással záródtak az ilyen típusú órák.
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18. kép:
Boros Endre őrnagy ellenőrzi a fegyvereket a harcászati foglalkozás végén

A szakasz- és századparancsnoki képzés eltérő módszerek és módszertani fogások alkalmazásával folyt. Minden beosztás kezdeti tárgyköre a parancsnoki munka részletes megtanítása volt, sok-sok elhatározás-jelentéssel és parancskiadással.
Természetesen a tanárok nagy gondot fordítottak az okmányok vezetésének begyakorlására és az alapos, pontos
térképmunkára.
Sajátos óra volt a terepasztal-foglalkozás, amely mindig megelőzte, és nagyban segítette a terepen végrehajtandó
harcászati foglalkozásokat.
A tantermi foglalkozások színvonalát emelte az egri kiképző bázis által készített fali világító oktató-berendezés és
tablósor.

19. kép:
Terepasztal foglalkozás a H tanterem-épületben. A tanár Füzesi Ottó hadnagy.
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A terepfoglalkozásokon a tanár a felderítőszakasz tevékenységét részmozzanatokra bontotta, így gyakoroltatta a hallgatókkal a szakaszparancsnok feladatait, majd a későbbiekben szakaszkötelékben folyt a gyakorlás, a parancsnokok mozzanatonként történő váltásával. A tanár személyes ellenőrizte, javította és értékelte a parancsnoki beosztásban lévő
hallgatók munkáját, esetenként meghallgatta a rész-foglalkozásvezetők véleményét az oktatott állomány tevékenységéről. Mint mindenütt ebben a szakmában, nagy gondot jelentett az ellenség tevékenységének jelzése. Az oktatók igyekeztek a valósághűen imitálni a felderítendő ellenséges erőket. Legtöbbször makettekkel és céltáblákkal történt a jelzés, ezt
kiegészítette a sorkatonákból álló jelző raj, vagy az adott szakaszból kijelölt néhány fő, természetesen folyamatos váltással. A terepfoglalkozásokon nemcsak a kijelölt parancsnok, hanem a szakasz többi tagja is nagyon sok tapasztalatot
szerzett. Néhány hónap után mindenki jól kihasználta a terep adottságait, a kiválasztott felderítési móddal adatokat szerzett, azokat helyesen jelentette az elöljárónak. Megismerte a harceszközök képességeit és alkalmanként gyakorolta az
elakadt járművek mentését.

19. kép:
A szakasz tagjai kimentik az elakadt PSZH-t Csobánkán

A felderítő századparancsnoki képzés fő feladata a felderítés megszervezésének és vezetésének elsajátítása volt, kiemelt helyet kapott az okmányok vezetése, valamint a felderítő alegység (tartalék) irányítása saját területen. Sajnos, a
hallgatók a szükséges összfegyvernemi alapokat a tantárgyprogram szerint csak később kapták meg, ezért a tanárnak
minden órában valamilyen áthidaló megoldást kellett alkalmaznia. Nagyon sok 10-12 szelvényes térképet rajzoltak a
negyedévesek, a foglalkozásvezetőnek nagy kihívást jelentett egy-egy harcászati feladat előkészítés.
Mivel a századparancsnok által vezetett felderítő alegység vagy az ezred, vagy a hadosztály az alárendeltje, a harcászati feladatokhoz ezek a kötelékek adták a gyakorlás keretét. Az oktatók térképeken tervezték meg az egység, a
magasabbegység harctevékenységét, és természetesen a vele szemben álló legalább egy kötelékkel magasabb ellenség manővereit. A kidolgozás több hetes, alapos munkát igényelt. Az alapelgondolás kialakítása és a harc főbb mozzanatainak megtervezése csak az első lépést jelentette. Emellett a tanárok pontos számvetéseket készítettek a tüzérség, a
műszaki csapatok, a páncélelhárító rendszer és a hadtáp alkalmazására.
Amikor a kétoldalú, többfokozatú összfegyvernemi helyzet elkészült, megkezdődött a felderítő csapatok alkalmazásának a megtervezése. Itt is fontos és pontos számvetések készültek az egyes alegységek tevékenységére. Miután ezek
a folyamatok valósághűen ábrázolták a parancsnok elgondolását és a csapatok mozgását, megszülettek a felderítő
intézkedések, elhatározások, harcparancsok. Ezek után a harc dinamikájához a közlések táblázatának többoldalas dokumentumára volt szükség. A kidolgozott harcászati feladatokat a tanszék a módszertani értekezleten megvitatta, egyes
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részeit kipróbálta és csak ezután került a hallgatók elé. Több olyan térképes foglalkozás készült, amelynek egy részét a
tanszék a gyakorlótéren a valóságban is végrehajtotta.
A hallgatóknak az órán ezekben a harchelyzetekben kellett értékelni az ellenséget és megszervezni a felderítést. A
gyakorlati foglalkozásoknál gyakran tervezett a tanszék szakaszok közötti együttműködést, ami úgy zajlott le, hogy az
alsóbb évfolyam és a századparancsnoki munkával ismerkedő szakasz együtt ment ki Csobánkára és a gyakorló századparancsnokok tervezték, szervezték és vezették az adatszerző felderítő szervek munkáját. A végzősök alapos ismereteket szereztek a főiskolán más felderítési nemek és a felderítő zászlóalj tevékenységéből, valamint három tárgykörben foglalkoztak a mélységi felderítés alapjaival. Kiemelkedett ezek közül a helikopteres foglalkozás, amely minden
hallgatónak egyrészt nehéz feladatot jelentett (légi tájékozódás, célazonosítás, berakás-kirakás harcszerű körülmények
között), másrészt maradandó élményt is nyújtott. A 70-es évek végén azok a végzős hallgatók, akik megfeleltek az ejtőernyős orvosi vizsgálaton és mélységi beosztásba kerülhettek, Szolnokon a felderítő zászlóalj által szervezett és vezetett
ejtőernyős táborokon vettek részt és 10-15 ugrást hajtottak végre. A táborokban a hallgatók tevékenységének vezetéséért a főiskola részéről több éven keresztül Boros Endre őrnagy volt a felelős, aki korát meghazudtoló fizikai képességekkel és bátorsággal rendelkezett, hiszen együtt ugrott a nálánál 20-25-évvel fiatalabb hallgatókkal. Utána Kovács Miklós
főhadnagy lett az ejtőernyős tábort vezető szaktiszt.
A harcászat tantárgynak volt még két fontos, sarkalatos összetevője, amely szinte minden évben különleges élményeket nyújtottak a hallgatóknak. Az egyik ilyen volt a vízi,- téli- és hegyi-tábor, amelyeket a Csapatfelderítő Tanszék
tanárai szerveztek és teljes felelősséggel, szakértelemmel vezettek. Időrendi sorrendben az első a vízi-tábor volt, amely
több éven keresztül a Szentendrei-szigeten, a főiskolával szemben, a hallgatók által berendezett táborhelyen zajlott le. A
tábort a tanszék a főiskola támogatásával szervezte és vezette. A hallgatókon kívül 8-10 fős kiszolgáló raj vett részt a
kihelyezésen. Volt köztük szerelő, szakács és ellátó katona is. Emellett 3-4 műszaki gépkezelő, 4-6 sofőr, aggregátorkezelő segítette a munkát. Valamennyi személy, eszköz és anyag a főiskolához tartozott. Az étkezést és a különböző
30

anyagok kiegészítését a Dunán keresztül, Rocsó

vagy AVM típusú motorcsónakok segítségével oldotta meg a min-

denkori táborvezető. A táborban az elhelyezés, étkezés és raktározás sátrakban történt, de a táborverés után, néhány
napon belül megépült a sportpálya, a kikötő, az „úthálózat”, a WC és minden, amire egy 10-12 napos terepen történő
kiképzés élet- és munkafeltételeihez szükség van.

20. kép:
Vízi-tábor a Szentendrei-szigeten
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Rohamcsónak= könnyű motoros vízi jármű
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A tábor idejének nagy része felderítő foglalkozásokkal telt, amelyek a vízi akadály felderítésének és leküzdésének szabályait foglalták magukba. Különleges feladat volt a hallgatók által készített különböző szükség-átkelő eszközök megépítése, vízrebocsátása és az egyének, valamint a felszerelés szállítása. A tábori kiképzés fontos részét képezte a műszaki
ismeret, amely szerves egységet alkotott a harcászaton tanult tananyaggal. Itt elsajátították a hallgatók a folyó paramétereinek megállapításához szükséges eszközök és módszerek alkalmazását, megismerték az átkeléshez rendszeresített
műszaki gépeket és az átkelés szabályait, de a legkedveltebb tárgykör az úgynevezett „vízen járás” volt, ami utászladikkal vagy gumicsónakkal való mozgást, esetleg átkelést foglalt magában.

21. kép:
Folyófelderítés gumicsónakból

Több esetben előfordult, hogy a műszaki oktató (Marinkás őrnagy, Rádi őrnagy) engedélyezte a sörfogyasztást a Határcsárdában, ami néhány kilométerre volt a tábortól, de felfelé kellett evezni. Többen elátkozták a sörivást az evezés nehézségei miatt. A tábori kiképzés foglalkozásai egy kétnapos, vízi átkeléssel egybekötött gyakorlattal zárultak. A tanórán
kívüli időben sport- és kulturális foglalkozásokat szerveztek a tanárok, egyébként a tábort feszes, katonás napirend és
szolgálatellátás jellemezte. Minden hallgató számára emlékezetes maradt ez a 10-12 nap.
A téli-tábor és Reziben a hegyi-tábor végrehajtásának tartalma és módszerei alapvetően megegyeztek az 1976-ig
folytatott gyakorlattal.
A harcászati képzés másik lényeges tárgykör-csoportja a harcászati záró gyakorlat volt. Ezen minden évfolyam és
a tanszék teljes állománya részt vett. Több éven keresztül a Kiskunfélegyházán diszlokáló felderítő zászlóaljjal közösen
tervezte és vezette a tanszék a gyakorlatot. A főiskola – bár nagyon sok oktatást segítő eszközzel rendelkezett – nem
tudta optimálisan kiszolgálni a záró gyakorlatot. A zászlóalj ebben az időben oldotta meg a törzsvezetési foglalkozást,
így mindkét félnek előnyös volt az együttműködés. A záró gyakorlat 7-8 napig tartott, Kiskunfélegyházáról indult és a
dunántúli Simontornya-Pincehely térségében ért véget. A hallgatók adták a harcjármű-vezetők kivételével a teljes végrehajtói állományt, úgy hogy mindenki az adott évfolyamon tanult beosztásban dolgozott. Szükség esetén egy beosztást 23 hallgató látott el, váltásokkal. Az egyhetes kihelyezés többnapos előkészítő munkát igényelt, számvetésekkel, parancsokkal és szemrevételezéssel. A tervezésbe bevonta a tanszék a zászlósokat is.
A gyakorlaton a hallgatók végrehajtották a tevékenység teljes folyamatát a felderítő szervek felkészítésétől, a különböző felderítési feladatok végrehajtásán keresztül egészen a felderítő szervek bevonásáig. A gyakorlat konkrét tárgya a
3-4 felderítő csoport irányban történő alkalmazása volt. Minden csoport munkáját ellenőrizte és segítette egy harcász
tanár mint döntnök. A foglalkozáson valóságos időben és terepen dolgoztak a hallgatók, jelzett ellenség ellen. A lakta55
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nyába érkezés után, a rövid előkészületet követően a zászlóalj elfoglalta a felkészülési körletet. A felderítő szervek a
meghatározott időben felzárkóztak a jelzett ellenség peremvonalára, majd a különböző együttműködési szabályzók betartásával átjutottak az ellenség mélységébe. Ezután következtek az objektum felderítés sajátos feladatai.
A gyakorlat kiemelt manővere volt a Dunán való erőszakos átkelés előkészítése és megvalósítása, ami szerencsére
nagyobb baj nélkül lezajlott, bár többször adódtak embert próbáló események, amelyek a folyóakadályok leküzdésének
veszélyeiből fakadtak. A napjainkban már nyugdíjas tisztek is emlékeznek arra, hogy a PSZH-ban derékig állt a víz, mire
a túlsó partra értek az eszközök; vagy arra, hogy elsüllyedt a FUG és csak a tetőpáncél látszott ki a vízből; és arra, hogy
a hatalmas uszály csak néhány méterrel kerülte el a Dunában „evickélő” PSZH-t. A túlparton folytatódott a megtervezett
felderítési feladat, majd a gyakorlat vezetése bevonta a felderítő szerveket. Ellenőrzés, pihenés és anyagrendezés után
a hallgatók megszemlélték a zászlóalj bevagonírozását – néhányan részt vettek benne – majd bevonultak a főiskolára.
Ez a többnapos záró gyakorlat jól demonstrálta a hallgatók számára az első tiszti beosztás egyik alapvető feladatsorát. A
harcászat tantárgy során rendszeresen készültek különböző módszerrel végzett felmérések, és a szemeszterek gyakorlati jeggyel, vagy vizsgával zárultak. A képzés befejezésekor a hallgatók államvizsgát tettek, amely elméleti és gyakorlati
részből állt. Az elméleti vizsga a főiskolán, a gyakorlati rész Egerben a felderítő zászlóalj segítségével zajlott.
A jóváhagyott tantárgyprogram szerint a harcászat tantárgy mellett elég sok katonai tárgyat oktattak a négy év során,
és ezek a tárgyak a harcászati számonkéréseken kaptak szerepet. Kiemelkedett közülük az idegenhadsereg-ismeret,
amely a szakma második legfontosabb ismeretanyaga volt. Súlyának megfelelően a tanszék 8 féléven keresztül oktatta
az ilyen jellegű ismereteket, és az államvizsgán minden tétel egyik részkérdését az idegenhadsereg-ismeret adta. 140150 órát töltöttek a hallgatók a szakkabinetben. Az órák nagy része előadás volt, sokféle szemléltető eszköz segítségével. Ezeken a foglalkozásokon diasorokat, maketteket, vázlatokat, tablókat és más szemléltető eszközöket alkalmaztak a
tanárok. Szinte minden tárgykör szemináriummal és értékeléssel zárult. A tanórák anyaga a Varsói Szerződés akkori
doktrinális elgondolásának megfelelően a nyugatnémet, az olasz, az osztrák haderőről szóló ismeretekből tevődött öszsze. A hallgatók elsajátították a három ország haderejének harcászati szintű kifejezéseit, összefüggéseit. Bizonyos ismereteket kaptak a NATO katonai, hadászati elveiből is. Az egész tantárgy oktatása során minden oktatót az a cél vezetett,
hogy a hallgatók képesek legyenek az ellenséget felismerni, tevékenységének összefüggéseit megérteni. Az idegenhadsereg-ismeret mindig fontos tárgyként szerepelt a tanszék életében, ezért ez a tananyag szinte valamennyi harcászati
foglalkozáson szerepelt.
A négy év során a hallgatók tanultak műszaki, tüzér, légvédelmi, hadtáp, híradó ismereteket, fegyveres biztosítást.
Ezek közül fontos tananyagot tartalmazott a műszaki és a híradó ismeret, a többi tantárgyat néhány órában tanították, és
az adott fegyvernem vagy szakcsapat feladatát, főbb eszközeit, tevékenységét, és ahol működött, a fegyvernemi felderítés elveit tárgyalta. Ezeket a tárgyakat a más tanszékekhez tartozó szaktisztek oktatták. A Csapatfelderítő Tanszéknek
volt befolyása a szakismereti tárgyak témáinak tartalmára, a súlyponti kérdések meghatározására, bár nem mindig tudta
érvényesíteni az elgondolását.
Nagyon lényeges ismereteket és jártasságokat nyújtott a híradó képzés, mert a felderítő szervek munkája semmit
sem ér, ha a megszerzett adatokat nem tudják időben és érthetően az elöljárónak jelenteni. Ezért a híradó-ismeret is
több mint 100 órát vett igénybe. A hallgatók megtanulták a híradó szolgálat alapjait, a híradás elveit. Ezután a felderítő
szolgálatnál rendszeresített rádiók (R-126 és R 107 gyalográdió R-123 és R-130 harcjármű rádió) és más összeköttetést
biztosító eszközök anyagismeretét sajátították el. Különleges hangsúly került a hibaelhárításra, ugyanis az alapvető
javításokat önállóan kellett megoldaniuk a felderítőknek. A következő tárgykör keretében a forgalmazás elvi és gyakorlati
kérdéseit tanulták meg. Ez magában foglalta az okmányok kitöltését és alkalmazását, valamint a konkrét adás-vétel
során betartandó biztonsági rendszabályokat.
Több gyakorlati foglalkozás volt a különböző szintű hírhálók megszervezéséből és azok működtetéséből. Ezeken a
gyakorlatokon kiemelt szerepet kapott a rádióösszeköttetés létesítése. A hallgatók megtanulták és gyakorolták a hír56
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adással végzett manővereket. Az antennák, álláspontok, teljesítményadatok változtatását mindenki mesterien alkalmazta. Hiányzott a tárgykörökből az egyszerű lehallgatás, az ellenséges rádiótechnikai és a híradó berendezések felderítése
és sajnos kevés idő jutott a rejtjelzésre. Komoly problémát jelentett, hogy a tantárgy tananyagában egyáltalán nem szerepelt a mélységi felderítő híradás. Ez a tárgykör valószínűleg a személyi és technikai feltételek hiánya, valamint a titokvédelmi rendszabályok betartása miatt maradt ki a tematikákból, így a mélységi csoportparancsnoki beosztásba kerülő
fiatal tisztek a csapatnál tanulták meg ennek a szakmának a lényegét és gyakorlatát.
A szaktantárgyakhoz tartozott még két tantárgy, a pedagógia és a harckiképzés módszertana. A pedagógia kettős
célt szolgált: egyrészt felkészítette a hallgatókat a parancsnoki tevékenységre, főleg a kiképzési órák szakszerű vezetésére, másrészt a tananyag tartalma és óraszáma szolgálta a pedagógiai oklevél kiadását, valamint a polgári iskolákban
szerzett diplomával való ekvivalenciát. Természetesen, megalapozta a másik fontos tantárgy, a szakmódszertan optimális elsajátítását is.
A pedagógia tárgykörökre bontva tárgyalta a tudományág főbb résztudományait, magában foglalta a neveléstörténetet, az oktatáselméletet, a neveléselméletet és a szociológiát. Természetesen ezekhez szorosan kapcsolódott a pszichológia. Hat féléven keresztül tanulták a hallgatók, több szemeszter végén kollokviumot tettek, a 8. félév végén közös
MÜM-HM bizottság előtt ebből is államvizsgáztak.
Az oktatás döntő többségében előadás és szeminárium formájában folyt, részben frontális munkával, részben kiscsoportos és egyéni feladatmegoldással. Kiemelt szerepet kaptak az ifjúkorúak nevelésének elvei és módszerei, valamint a kollégiumi nevelés törvényszerűségei. Az oktatáselmélet során nagy gondot fordítottak a tanárok az oktatási módszerek és a helyes foglalkozásvezetés megtanítására. Sokak érdeklődését felkeltették a különböző oktatástechnikai és
szemléltető eszközök típusai, alkalmazásuk lehetőségei, fejlődési irányuk, hiszen ezek többsége nemcsak a tankönyvekben szerepelt, hanem naponta használták a hallgatók. A tantárgyakat részben polgári tanárok, részben szakegyetemi
diplomával rendelkező tisztek tanították. Többen közülük tudományos fokozattal is rendelkeztek.
A szakmódszertan azért minősült különleges tantárgynak, mert, külön ilyen címmel nem jelent meg az óra- és vizsgatervben. Összességében viszont a csapatgyakorlaton kívül, több mint 400 órában foglalkoztak a hallgatók a katonai
kiképzéssel. Ezt pedig úgy oldotta meg a tanszék − a tantárgyprogram elvárása alapján − hogy a 2. félévtől kezdve az
adott tantárgy egy-egy tárgyköre szakmódszertani tárgykörként szerepelt. Így az a tanár, aki a tananyagot oktatta, megtanította annak oktatási lehetőségeit, eszközeit, módszereit, dokumentációját. Az ilyen módszertani tárgykörök során a
hallgatók elsajátították az elméleti anyagot, összevetették a párhuzamosan tanult pedagógiával és így készültek fel a
gyakorló foglalkozásra, amelyeken kezdetben egymásnak oktattak a szakasz tagjai. Egy-egy részkérdés bemutatása
után a hallgatók a tanár vezetésével véleményt mondtak a gyakorló tevékenységéről, értékelték a látottakat és természetesen mindenki levonhatta az elhangzottakból a szükséges következtetéseket. Roppant érdekes foglalkozások voltak
ezek a módszertani órák. A tanszék a felsőbb évfolyamon többször szervezte meg úgy a gyakorló órákat, hogy a kijelölt
oktatók az alsóbb évfolyamnak tartottak részfoglalkozásokat. A tantárgy során minden szakmódszertani tárgykör a legközelebbi csapatgyakorlatot készítette elő. A tantárgy a pedagógiai ismeretekkel együtt államvizsga tárgy volt úgy, hogy
előbb vizsgatanításon vettek részt a hallgatók.
A főiskolai képzésnek továbbra is nagyon fontos részét képezte a gyakorló csapatszolgálat.
2. 2. 3. A tanszék felépítése és működése
1974-re ismét problémák merültek fel a tanszék kollektívájában. Ezt természetesen a hallgatók nemigen érezték, ami
tapasztalhatóvá vált, hogy a század vezetése és főleg a 4. évesek nem tudták megtalálni a helyes parancsnok-beosztott
viszonyt. Ezért a 1974/75-ös tanévben a századparancsnok elkerült a főiskoláról és a negyedévesek avatási felkészülését helyettese, Zimmermann Lajos főhadnagy intézte. Ezt súlyosbította az a tény, hogy az eddig sikeres tanszékvezető,
Dombrádi Gyula alezredes 1974 őszén nyugdíjba vonult. A beosztás ellátásával a helyettest, Reider alezredest bízták
57
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meg. Bár nagyon jól képzett katona és tapasztalt oktató volt, a modora és egyénisége miatt nem mindenki fogadta el őt a
tanszékvezetői székben. Többen a távozás gondolatával foglalkoztak. Ezt a problémát érzékelve Polgár ezredes és a
főiskola vezetése úgy döntött, hogy az MNVK 2. Csoportfőnökségen dolgozó Zaják András alezredest nevezik ki a
tanszékvezetői beosztásba, a helyettes pedig Reider István alezredes lesz.
A tanszék életét egyéb tényezők nem zavarták, az elhelyezés, munkakörülmények és az anyagellátás megfelelőnek
bizonyult. Az irodák a parancsnoki épület 4. emeletén megfelelő mennyiségben és minőségben álltak rendelkezésre. Ez
lehetővé tette a színvonalas munkát, biztosította a hallgatókkal való foglalkozást és a szükséges fegyverzet, anyagmenynyiség szabályos tárolását. Zaják András alezredes 1975-ben a beosztás átvétele után nagy lendülettel fogott munkához, igyekezett megszilárdítani a tanszéken belüli viszonyokat és javítani az oktatómunkát. Új stílust és munkamódszereket vezetett be a tanszék életébe, módosította az információáramlás rendszerét. Több területen változtatott: egyrészt
új, megfelelő végzettségű tiszteket hozott a csapatoktól, lecserélte a régi és sokat hibázó századvezetést, másrészt új
státusokat is létesített.
1975-ben a tanszékre került Tatáról Márványkövi István őrnagy és ebben az évben megkezdte akadémiai tanulmányait Fekete Miklós százados. Zimmermann Lajos főhadnagy átkerült a Karikás Frigyes Katonai Kollégiumba, a felderítő
század élére a keménységéről, követelménytámasztásáról híres Németh Mihály őrnagyot nevezték ki, aki előtte
Újdörögdön, a felderítő zászlóalj törzsfőnöke volt, helyettese először Görögh Ferenc hadnagy, utána Kovács Miklós
hadnagy lett, majd 1979-től Szabó Ferenc százados került a századparancsnok-helyettesi beosztásba. Görögh Ferenc
és Kovács Miklós a tanszéken tanárként dolgozott tovább. 1976-ban betegség miatt távozott a tanszékről Németh Sándor őrnagy és Pászik János őrnagy az egyik budapesti építő alakulathoz került.
Ebben az időszakban már folyamatosan, minden évfolyamon tanultak felderítő hallgatók. Ezért a tanszék állományában 4 osztályfőnök és egy tervező tiszt dolgozott (ebbe a státusba Füzesi Ottó hadnagy került), a közvetlen alárendeltségben lévő századnál 2 tiszt és egy tiszthelyettes irányította a hallgatók napi életét. A század vezetésének nevelőmunkáját egy politikai nevelő tanár segítette, aki nem tartozott a tanszékhez. Ezt a beosztást több éven át a felderítő végzettséggel rendelkező Móricz István százados töltötte be. A század a 3. épületben, a földszinten helyezkedett el. A hosszú
folyosó megfelelő helyszint adott a század teljes állományának a sorakozókra, eligazításokra, ellenőrzésekre. Rövid időn
belül kiteljesedett és megszilárdult a Csapatfelderítő Tanszék helyzete, ami nemcsak létszámban, hanem a főiskola
oktatói karán belüli helyzetében is megmutatkozott.
A tanszékvezetés alapvető működése kétirányú volt. Egyrészt kapcsolatot tartott más tanszékekkel és a főiskola kiszolgáló szerveivel, másrészt szervezte és vezette a belső életet. Ebben az időszakban voltak hallgatói századokkal
rendelkező „fegyvernemi” tanszékek és betanító tanszékek, amelyek főleg a szaktantárgyakon kívüli tananyagot oktatták. A 70-es évek második felében ez a szervezetek megnevezésében is tükröződött, mert a hivatalos név: Csapatfelderítő Szaktanszékre változott. A betanító tanszékekkel való együttműködés a különböző rendezvényeken és a tanév
során rendszeresen működő kétoldalú megbeszéléseken valósult meg. Ennek a legfontosabb színtere az osztályfőnök
folyamatos és élő kapcsolattartása a betanító tanárokkal, valamint a tanszékvezető-helyettesek egyeztetése az oktatási
folyamat szervezése során volt. A közös rendezvényeket a főiskola vezetése a Kiképzési Osztályon keresztül szervezte
(pl. kiképzési értekezlet, oktatók értekezlete, módszertani tanácskozás, stb.). A kiszolgáló szervekkel való kapcsolat
főleg dokumentációs és anyagi jellegű volt, ami különböző igénylések, jelentések formájában öltött testet.
A tanszék belső működését a tanszékvezető irányította. Ennek fő színtere a tanszékértekezlet volt, amelyen elhangzott az előző időszak értékelése, az osztályfőnökök és a századparancsnok meghatározott szempontok szerinti
jelentése, és a következő időszak feladatainak meghatározása. Emellett módszertani és nevelési értekezletek is zajlottak. A tanárok természetesen részt vettek az ebben az időszakban oly fontos szerepet betöltő párt- és KISZ rendezvényeken is. A tanszéken az oktatási feladatok elosztása olyan volt, hogy a felderítő szakaszok szakmai óráinak zömét az
osztályfőnökök tartották. A terepfoglalkozásokon, kihelyezéseken segítők is részt vettek. A foglalkozásokra való felké58
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szülés több részből tevődött össze. Minden tanár továbbra is elkészítette a foglalkozási jegyét, amit a tanszékvezető
jóváhagyott, előkészítette a tantermet, a demonstrációs eszközöket. Ha hibát észlelt, az oktatástechnikai berendezések
javítását, cseréjét a főiskola oktatási központja végezte. A foglalkozások meghatározott alaki rendben folytak. Az óra
után a tanár röviden jelentette a tapasztalatokat.
A tanszék vezetése ebben az időszakban is nagy gondot fordított az oktatási módszerek tökéletesítésére. A rendszeres időközönként tartott módszertani értekezleteken kívül a terepfoglalkozáson és kihelyezéseken nyíltóra vagy bemutató foglalkozás zajlott. Ezen a tanszékvezető és az oktatói állomány vett részt.
A Kiképzési Osztály szaktisztjei meghatározott terv szerint ellenőrzéseket folytattak a tanítási időszakban, ennek tapasztalatait írásban megküldték a tanszékvezetőnek.
Az egyes terepfoglalkozásokhoz szükséges anyagok igénylését a foglalkozást vezető tanárok állították össze, ezeket
az igényeket a tanszéken összesítették, és havonta elküldték az illetékes szolgálati ágak részére.
A foglalkozások anyagigénylését az összesítéssel együtt megkapta a századparancsnok is, aki intézkedett a század
szolgálatvezető felé az igényelt anyagok és eszközök felvételezésére, valamint készletezésére.
A foglalkozás napján a készleteket a tanórán résztvevő hallgatói szakasz anyagfelelőse vette át a századnál, majd a
málházás és a foglalkozás helyszínére történő kiszállítás következett. Az előkészítés lényeges része volt a szemrevételezés, a segédoktatók felkészítése és a terep berendezése.

22. kép:
Módszertani foglalkozás Reziben a hegyi kiképzésen. Elöl Boros Endre, hátul balról: Pászik János, Zaják András, Komjáti Árpád

Külön feladatot jelentett az osztályfőnökök számára a képzés dokumentumainak az elkészítése. Az iskola vezetése
szigorú szabályokat és formai követelményeket írt elő a vizsga és az államvizsga levezetési terveinek kidolgozásához. A
kollokviumi terveket a tanszékvezető, a szigorlati terveket az iskolaparancsnok, az államvizsga terveket a szakmai elöljáró ellenőrizte és hagyta jóvá.
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23. kép:
A továbbképző tanfolyam oklevele

A tanszék folyamatosan részt vett a tiszthelyettesek tiszti vizsgájához szükséges tanfolyam megtervezésében, levezetésében és vizsgáztatásban. Hasonló feladatokat oldottak meg a tanárok az akadémiát nem végzett tisztek őrnagyi tanfolyamának előkészítésében és végrehajtásában. Nagyon alapos munkát végzett Reider alezredes vezetésével egy szűk
kidolgozói team az 1978-ban induló 6 hónapos magasabb szakmai továbbképző tanfolyamok megszervezésekor és
levezetésekor.
A foglalkozások vezetése mellett a tanárok a különböző rendezvényeken, sportfoglalkozásokon vettek részt, folyamatosan készítették az előírt okmányokat, valamint szakmai felkészültségük tökéletesítésén dolgoztak. Az egyének
folyamatos továbbképzését több központi rendezvény is szolgálta. Így a szakmai elöljáró évenként tartott felderítő, idegenhadsereg és módszertani foglalkozásokat. A főiskolán rendszeresen szerveztek harcászati törzsgyakorlásokat. A
tanszék részt vett a főiskola harckészültségi feladataiban, magasabb készültségi fokozat esetén néhány tiszt M beosztást töltött be. Az ezekre való felkészülés szintén szélesítette a tanári állomány látókörét. A tanszék tisztjei különböző
szolgálatokat adtak (általában havi egy alkalommal), ami segített megőrizni a szabályzat szerinti élet, a katonás mentalitás és magatartás formáit. A tanszék összekovácsolódását segítették a kulturális rendezvények is.
Az időszak végére a honvédelmi miniszter 4/1979. számú utasítása alapján 1979-től az elöljáró a polgári főiskolákhoz hasonlóan bevezette az oktatói címeket, és a tiszti rendfokozattal rendelkező tanárok részére elérhetővé vált a főtanári, tanári és az oktatói státus. Ezeknek a fokozatoknak a megszerzéséhez, illetve a tanszékvezetői és helyettesi beosztás betöltéséhez a miniszteri utasítás korrekt és sokrétű követelményrendszert adott ki, amely többek közt tartalmazta az iskolai végzettséget, valamint az oktatató- nevelőmunkában és a tudományos élet területén elérendő eredményeket. A címek odaítélése a tanszékvezető javaslata és a Főiskola Tanács döntése alapján történt. Az elsők között kapott
főtanári kinevezést Boros Endre, Komjáti Árpád, Márványkövi István, később Görögh Ferenc.
A század életét a Szolgálati Szabályzat és a főiskola-parancsnok belső utasításai alapján a századparancsnok irányította, egyben felelt a hallgatók neveléséért, az alegység anyagi-technikai állapotáért, a járandóságok kifizetéséért, a
szolgálat ellátásáért és más, a napi élettel összefüggő feladatok irányításáért és ellenőrzésért. A tanszékvezető gondosan ügyelt arra, hogy a század vezetésében mindig szaktisztek szolgáljanak, akik ismerik a felderítés főbb kérdéseit is.
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Így sok esetben a századparancsnok vagy helyettese a kihelyezéseken, táborokon aktív közreműködővé válhatott. A
századparancsnokság fő feladata volt az alaki kiképzés és a szabályzatismeret oktatása. Így a hallgatók azonos helyről
kaptak ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat a napi élet kérdéseiből, amelynek nagy hasznát vették a csapatoknál.
Az évtized végén ismét változott a tanszék személyi összetétele, 1978 augusztusában Reider István alezredes a
Hadműveleti Csoportfőnökségre távozott, az iskola befejezése után Fekete Miklós százados visszakerült a tanszékre,
1979-ben Görögh Ferenc főhadnagy megkezdte tanulmányait az akadémián, 1980-ban Boros Endre őrnagy a Honvédelmi Minisztériumba, majd nyelvtanfolyamra került a tanszékről, 1981-ben Füzesi Ottó főhadnagyot áthelyezték a
ZMKA-ra.
2. 2. 4. A hallgatók felvétele és élete a főiskolán
A főiskola felvételi rendszere illeszkedett a polgári felsőoktatási intézmények szabályaihoz és követelményeihez. Érettségivel lehetett jelentkezni, bár ebben az időszakban, politikai döntés alapján, 1976-tól lehetővé tették szakmával rendelkező fiatalok részére, hogy előkészítő tanfolyam elvégzése után, érettségi nélkül is tanulmányokat folytassanak a civil
élet és a hadsereg felsőoktatási intézményeiben. A hadseregben ez a KET, rövidítésként elhíresült Katonai Előkészítő
Tanfolyam elvégzése után történhetett. A 6 hónapos előkészítőn felkészítették a jelöltetek a középiskolai tananyag
célirányos elsajátítására. A felderítőkhöz is került néhány érettségivel nem rendelkező hallgató, de mindnyájan jó és
jeles eredményt értek el. Volt köztük olyan hallgató is, aki kiváló diplomával végzett és jutalmul ő olvashatta a Parlament
előtt a Tiszti Fogadalmat, ami komoly elismerést jelentett akkoriban a főiskolának és a felderítő tanszéknek egyaránt. A
másik lényeges változás az volt ebben az időben, hogy egyre több katonai kollégiumot végzett növendék került a felderítő szakra. Volt olyan felderítő osztály, ahol a felvett diákok 2/3-a innen került ki. A kollégiumi előélet sajnos nemcsak
előnyt, de hátrányt is jelentett, hiszen ezek a fiatalok nem családban nevelkedtek, a gimnáziumban sem teljesítettek
átlagon felül, és sok negatív szemléletet hoztak a főiskolára. Ehhez még hozzájárult az a néhány évig érvényes rendelkezés, hogy a katonai kollégisták felvételi nélkül kerülhettek a katonai felsőoktatási intézményekbe. Mindamellett a felderítő szakra döntő többségében jó képességű diákok kerültek. A felvételi eljárás minimális változtatásokkal megfelelt az
előző évek gyakorlatának. A 70-es évek végén felderítő szakra 5-7-szeres túljelentkezés volt, érettségi átlaguk esetenként meghaladta a 4,00-t.
A felvételt nyertek a bevonulás után minden ruházatot, felszerelést és eszközt megkaptak a főiskolán. A bevonuló
hallgatókból általában egy szakasz alakult, azon belül rajokat képeztek. A rajparancsnokok és a szakaszparancsnokhelyettes a saját állományból került ki, a szakaszparancsnoki teendők ellátásával a főiskola parancsnok negyedéves
zászlóst bízott meg. Az oktatást és a nevelést közvetlenül az osztályfőnök végezte, együttműködve a századparancsnokkal és a politikai nevelő tanárral. Így tehát együtt alkották az oly sokszor emlegetett nevelői hármast. Aki ezekben az
években járt a főiskolára, az emlékszik erre a bűvös fogalomra. A hallgatók gondolkodásának, magatartásának és életvitelének pozitív irányú nevelése a bevonulással kezdődött és az avatásig tartott.
2. 2. 5. A nevelési feladatok és azok megvalósításának lehetőségei
Az intézmény, ezen belül a Csapatfelderítő Szaktanszék nagy hangsúlyt helyezett a hallgatók személyiségének fejlesztésére, szem előtt tartva az oktatás és nevelés egységét. A nevelési folyamatban természetesen érvényesült a
spontaneitás, de minden oktatási egység a tervszerű nevelésre törekedett. A különböző pedagógiai célokat és azok
megvalósításának módszereit, eszközeit a nevelési tervek tartalmazták. Készített ilyet a főiskola, a tanszék és a hallgatókkal közvetlenül foglalkozó tiszti állomány. A nevelési tervek sokirányú és szerteágazó célrendszeréből kiemelkedett a
katonás nevelés, amelynek legfontosabb színteréül a századnál folyó, tanórán kívüli élet bizonyult. A hallgatók bentlakásos, sok előírással szabályozott katonás kollégiumi rendben tevékenykedtek. Az egyik alapszabályzóként a napirend
szolgált, amelynek betartását rendszeresen ellenőrizték. A napirend reggel 6-tól este 10-ig pontosan szabályozta a hall61
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gatók életét, ráadásul az egyes napirendi pontok végrehajtásának módját is meghatározta az elöljáró. Az iskola teljes
oktatói állománya nagy hangsúlyt fektetett a személyes példamutatásra és az egységes követelménytámasztásra. Ennek segítségével és az oktatási folyamat tartalmával, körülményeivel érte el a tiszti-tanári kar a pozitív emberi tulajdonságok – bajtársiasság, kitartás, pontosság – kialakulását.
A Csapatfelderítő Szaktanszék állománya igyekezett kialakítani a szakmához tartozó jellemvonásokat is. A világnézeti, erkölcsi, politikai nevelést a parancsnoki állomány a működő KISZ- és pártszervezetekkel együttműködve érte el. Az
esztétikai nevelést, a kulturált életvitelt és szórakozást a szakkörök és kulturális rendezvények szolgáltatták. A testi nevelés a délutáni sportfoglalkozásokon a szakosztályokban és az egyéni edzések során valósult meg. Több alkalommal
rendezett az osztályfőnök szakaszok közötti futballmeccset, versenyeket, ami jó irányba vitte a közösségi életet, valamint
sok információt adott az egyének személyiségjegyeinek a megismeréséhez. Előmozdította a jó tanár-diák kapcsolatot az
évente megrendezett tanszéknap, amelyen szakmai, kulturális és sportvetélkedők zajlottak, este pedig a családtagokkal
és hozzátartozókkal közösen, tanszékbállal zárult a nap. Sajátos nevelő hatással bírt 1974-től az évente betervezett, és
31

több hétig tartó, Szentendrétől távol eső helyeken szervezett mezőgazdasági munka.

Ide zömmel az osztályfőnökök

vitték le a szakaszokat, együtt éltek és dolgoztak a teljes időszak alatt. A közös tevékenység során a tanár más oldalról
is jobban megismerte a hallgatókat.
Mindezek mellett az egyik leglényegesebb terület a parancsnoki kvalitások megszerzése volt. Az ehhez tartozó követelményeket alapvetően a szabályzat szerinti életrend betartásával lehetett teljesíteni. Ennek során a hallgatók megtanulták a szabályzat pontos előírásait, másrészt a főiskolai élet minden területén ennek szellemében kellett élniük, viselkedniük.

24. kép:
Szőlőszüret a Balaton-felvidéken. Gyakorló ruhában Füzesi Ottó és Szabó Ferenc

A nevelési feladatok megvalósításában döntő szerep jutott a századnál folyó életnek és a század vezetésének. A parancsnok, Németh Mihály őrnagy különös figurája volt a felderítő tisztté válás folyamatának. Drákói szigorral tartatta be a
szabályzókat, folyamatosan ellenőrzött, javított, értékelt. A hallgatók ezekben az években is csak külön engedéllyel
hagyhatták el a főiskolát. A századparancsnok az akarata érvényesítése érdekében mindent megtett, gyakran nyúlt a
kimaradási engedély megvonásához. Reggel ½ 5-től estig a századnál tartózkodott, közvetlen kapcsolatot tartott minden
hallgatóval, emellett a szakaszparancsnokokon keresztül vezette a századot. A napirendi pontok kezdését, végrehajtásának rendjét és színvonalát rendszeresen ellenőrizte, a hibákat szóvá tette. Hatkor ébresztő, reggeli torna, takarítás,

31

Általában ősszel, a különböző termények betakarításában segítettek a hallgatók
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körletrend, kihallgatás, tanrend szerinti foglalkozások, délután parancskihirdetés és alaki foglalkozás, egyéni tanulás,
önképzés vagy konzultáció, esetleg egyes értékelésű osztályzatok javítása stb. A kötelező foglalkozások és a vacsora
után még este 10-ig egyéb feladatokra is számíthattak a hallgatók, (pl.: takarítás, karbantartás) és minden napirendi pont
hibalehetőség forrása volt. Az ellenőrzés során feltárt hibák gyakran végződtek a félelmet keltő mondattal: „Tegye a
páncélba a katonakönyvét”. Ennek elkerülése érdekében mindenki igyekezett az összes feladatot a legjobb tudása szerint, pontosan megoldani. Bár Németh őrnagy sokszor szidott módszerei esetenként ellenszenvet keltettek, mindenki
tudta, hogy a kemény külső érző embert és olyan parancsnokot takar, aki mindent megtesz a beosztottjaiért. Így példát
kaptak arra, hogyan kell a későbbiek során nevelni saját alárendeltjeiket.
A század helyiségeit és a külső körletet a hallgatók takarították. A rendszeretet kialakításában a napi ellenőrzések és
értékelések mellett különleges helyet foglaltak el a szemlék. Hétvége előtt a parancsnok századszemlét tartott, ami katonás rendben, meghatározott koreográfia betartásával zajlott. Hiba esetén egy későbbi időpontban újabb szemlét rendelt
el Németh őrnagy. A hallgatók rövid idő után rászoktak a rendszeretetre, pontosságra, alapos munkára. A tanszék és a
főiskola is tartott szemléket. Sajátos funkciót látott el az alegység életében a fegyver- és a vegyvédelmi szemle. Különleges helyzetet teremtett és sok tapasztalattal szolgált a századrovancs, amelynek során a vezetés vagy az elrendelő
elöljáró minden anyagot tételesen ellenőrzött és hiány esetén a felelősök megtérítették az okozott kárt. Ezen kívül az
iskola-parancsnokság évente alaki szemlét vezényelt a szabályzat követelményeinek betartásával. Valamennyi szemle
sok munkát, felkészülést igényelt mind a hallgatóktól, mind a tanároktól.
Jó nevelő hatással bírt a szolgálatellátás. Minden évfolyam képzettségi szintjének megfelelően adott valamilyen
szolgálatot, amely megfelelt a szabályzatok előírásainak. Az iskola tisztjei segítették, ellenőrizték és értékelték a szolgálatban lévőket. Fontos emberi és parancsnoki tulajdonságokat alakított ki a gyakorló parancsnoki rendszer. A raj- és
szakaszparancsnokokat félévente váltotta a század vezetése, emellett a negyedévesek havi váltással gyakorló századparancsnokok és szolgálatvezetők voltak. Ezekkel és egyéb módszerekkel folyt a hallgatók nevelése, felkészítése első
tiszti beosztásukra. Fontos kihangsúlyozni, hogy a hivatásos szakaszparancsnokok hiánya miatt a század vezetésében
és az ellenőrzésekben rendszeresen és aktívan részt vettek az osztályfőnökök.

25. kép:
Alaki szemle 80-as évek elején. Balról: Komjáti alezredes, Boros őrnagy, Móricz őrnagy, Görögh százados, három ellenőrző elöljáró,
Zaják alezredes és Kovács főhadnagy
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A hallgatók főként a kezdeti időszakban nehezen szokták meg a kötöttségeket, a feszes életrendet, a századparancsnok
katonás egyéniségét. De szinte minden végzett felderítő megismerte a katonai életrend írott és íratlan törvényeit és
tisztként csak a legnagyobb szeretettel és tisztelettel beszélt Németh alezredesről (a 80-as években előlépett a ranglétrán). Mindenki belátta, hogy amit a főiskolán tanult és átélt, az bőségesen kamatozott a csapatoknál, a katonák nevelése
során. A sokéves tapasztalat alapján megállapítható, hogy amit személyesen a parancsnok segítségével elsajátítottak a
hallgatók, az hosszú ideig segítette őket a tiszti pályán.
A Varsói Szerződés előírásainak megfelelően ezekben az években a katonaélet fontos része volt a harckészültség.
Általában évente csak egyszer rendelt el az elöljáró vagy a főiskola vezetése harckészültségi gyakorlást, de a harckészültség valójában folyamatos teendőket jelentett. Kezdődött az egyéni feladatok elsajátításával, majd raj- szakaszszázad- és tanszék- szinten folyt a gyakorlás, majd ezután következett az iskola egészének a harckészültségi gyakoroltatása. Ráadásul minden szolgálatban külön felkészülést jelentett a HKSZ feladatok elsajátítása. Minden nehézség ellenére a hallgatók sokat tanultak ezekből a gyakorlásokból.
A leírtakból kitűnik, hogy milyen sok eseménnyel, módszerrel folyt a hallgatók nevelése és a leküzdendő nehézségek
ellenére minden tisztben ma már kellemes és vidám emlékeket ébreszt a főiskola, fárasztó és embert próbáló életrendje.
2. 2. 6. A tervezés folyamata és okmányai
Az oktatás-nevelés mellett fontos szerepet játszott a tanszék életében a képzés tervezése és a tanszéki okmányok elkészítése. Erre az időszakra már letisztult, minden szempontból bejáratott, több éve kipróbált oktatás folyt a főiskolán. A
képzés egészét a Kiképzési Osztály mozgatta, amelynél tervező, nyilvántartó és ellenőrző részleg működött. A tanszékek vezetése viszonylag állandó volt, a tanári állomány zöme több éve tevékenykedett az oktatásban. Jó hatásfokkal
működtek a módszertani, nevelési konferenciák, rendezvények, a tiszti továbbképzések és a tanári gyakorlati foglalkozások. A főiskolai képzés magas szinten folyt, az egész hadsereg és az elöljáró szervek elismerték az eredményes munkát. Ebben az időben kb. 36-40 szakasz tanult Szentendrén, két fontos külső bázissal. Ahhoz, hogy minden működjön, jó
tervezőmunkára és helyesen kidolgozott okmányokra volt szükség.
Az oktatási folyamat legfontosabb alapokmányát a Tanterv képezte. Ez egy hosszabb időszakra érvényes, általános
célokat és feladatokat megfogalmazó dokumentum, amelyben előírták a képzés célját, óraarányait, államvizsgáit és
egyéb fő követelményeit. A Tantervet a kiképzési főfelügyelő adta ki és a benne szereplő szabályzók lebontásából készült a Tantágyprogram, ami szakonként tartalmazta az Óra- és Vizsgatervet, amely a teljes oktatási folyamat ütemezését, vizsgakövetelményeit szabta meg, ezen kívül a képzési célokat, az oktatandó tantárgyakat, azok óraszámát, és a
tárgyköröket. Ezt a dokumentumot az elöljáró HM szerv vezetője hagyta jóvá, és a fegyvernemre vonatkozó szolgálati
elöljáró írta alá. Ezeken az állandó dokumentumokon kívül a főiskola vezetése minden évben kiadott egy éves kiképzési
intézkedést, amelyben előírta a tanév főbb feladatait, a központi rendezvények idejét és más, az intézmény egészére
vonatkozó szabályzókat. Az intézkedés melléklete volt egy koordinációs terv, amelyben feltüntették a tanév főbb időpontjait, a szabadságokat stb.
A tanszék ezeknek a dokumentumoknak az elemzésével és további lebontásával készítette el a felderítő szakaszok
tematikáit. Ezekben az években a tematika A/3-as lapokra, évfolyamonként készült, egy kötet legalább 150 oldalból állt.
Tartalmát tekintve nagyon alapos, részletes és átgondoltan elkészített okmány volt, foglakozásokra lebontva tartalmazta
a tárgykörök követelményeit. A tanszék tisztjei megírták az egyes tantárgyak adatlapjait. Ezután a tanszékértekezleten a
tanszékvezető megadta az összetervezendő foglalkozásokat, így ezek bekerültek a tematikába. A gépeléssel egy időben
az összes betanító tanszék megküldte a felderítő osztályfőnököknek az általuk készített tárgyak adatlapjaikat. A szerkesztés, egyeztetés és pontosítás az osztályfőnökre hárult. Ezzel együtt készült egy tanszék szintű hálódiagram, amelyben a foglalkozások sorrendje és a szakaszok közötti együttműködés szerepelt. Ilyen módon a tanév kezdete előtt ösz64
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szeállt az oktatást szabályzó legfontosabb dokumentum. Ezt kezdetben a kiképzési helyettes, később a tanszékvezető
hagyta jóvá.
A tanszék fő tervezője és a kiképzés koordinátora általában a tanszékvezető-helyettes volt. Ebben az időben Reider
alezredes látta el ezt a beosztást, majd 1978-ban Komjáti alezredes váltotta. Az oktatási időszak tervezése minden félév
elején főiskolaszintű koordinációs értekezlettel kezdődött. Ezt a kiképzési helyettes vezette és ő döntött a vitás kérdésekben. Itt az értekezleten dőlt el, hogy ki, mikor, milyen bázist, járművet, szakkabinetet használhat. Így a tanszék a
továbbiakban ütközés nélkül tervezhette a teljes félévet, amit a tanszékvezető-helyettes hetenkénti lebontásban ábrázolt
egy folyamattervben. A továbbiakban ciklusonként napra lebontva készítette elő a tanszék a saját tantárgyak időrendjét,
helyét, vezetőjét és a járműigényt. Ez a terv biztosította a foglalkozások helyes sorrendjét. Az összes tanszék ciklustervét összegezte a Kiképzési Osztály és hatalmas falitáblákon, korongokkal jelezve elkészítette az iskola havi tanrendtervét. A hónap kezdete előtt Reider alezredes (Komjáti alezredes) ellenőrizte az órák helyes sorrendjét és egyéb követelményeit, és ha rendben találta, elkészülhetett a havi tanrend. Szép munka volt a képzés tervezése, és aki emlékszik
ezekre az időkre, az tudja, hogy az okmányok papíron, tussal, filctollal, vonalzóval készültek a rajzoló többnapos munkájával.
A tervezés mellett a tanszék állománya készített egy sor egyéb okmányt, amit részben a főiskola vezetése, részben
a tanszékvezető írt elő. Ezek a napi munkát koordinálták, segítették. A teljesség igénye nélkül íme néhány dokumentum,
amelyeket a tanárok készítettek. Készült Tanszék nevelési terv, Munkaterv, Tankönyv- jegyzetkészítési terv, Tanszékértekezletek terve, Módszertani terv, HKSZ kiképzési terv és más dokumentumok. Egy olyan okmányt érdemes kiemelni,
amely a tanárok és a hallgatók közötti optimális kapcsolatot biztosította, ez pedig az Osztályfőnöki napló volt. Ebben a
tanár nyilvántartotta a hallgatók, a tanító tanárok és a képzés főbb adatait, a nevelési feladatokat, a tanulmányi eredményeket és a napi aktualitásokat. Ezen terv alapján tudta az osztályfőnök folyamatosan figyelemmel kísérni a hallgatók
tevékenységét, nevelni, bíztatni őket, lenyesegetni rossz tulajdonságaikat és segíteni a tanulmányi munkát. Sőt, ebben a
dokumentumban szerepelt a szülői értekezlet anyaga is, hiszen ilyen találkozót is tartott az osztályt segítő tanár. A tanév
végén az osztályfőnök minden hallgatóról, a megadott szempontok szerint, egyéni jellemzést írt, amely bekerült az illető
személyi anyagába. Látható, milyen körültekintő munkát kívánt az oktatás, az oktatás körülményeinek megteremtése és
a tanszék életének folyamatos javítása. Ebből a munkából a Csapatfelderítő Szaktanszék minden dolgozója kivette a
részét.
2. 2. 7. A képzés objektumai, tantermei és a tanszék kapcsolata más szervekkel
A színvonalas képzéshez elengedhetetlenek a jó minőségű tantermek, szakkabinetek, gyakorlóterek, és ezek folyamatos
fejlesztése. Természetesen szükség van még megfelelő élet- és munkakörülményekre. Ebben az időszakban minden
felderítő szakasz rendelkezett egy alaptanteremmel. A Csapatfelderítő Szaktanszék előnyös helyzetben volt, mert nemcsak a Kiképzési Csoportfőnökség foglalkozott a képzési objektumok fejlesztésével, hanem a szakmai elöljáró is segítette a felderítő oktatást. A tantermek új tablósorokat, maketteket és visszacsatoló berendezéseket kaptak, többféle önkonzultációs eszköz állt a hallgatók rendelkezésére, és rendszeresen eljutottak az iskolára az újonnan elkészült diasorozatok és oktatófilmek. A szakmai elöljáró saját gyártmányú koordináta mérőket küldött a pontosabb térképmunka érdekében, a raj- és szakaszparancsnoki feladatokat pedig a jól felszerelt parancsnoki táskák könnyítették meg. Bár ezekben
rendszeresítettek magyar gyártmányú műszaki rajzokhoz használható vonalzót, a hallgatók mégis nagy kincsnek tekintették a „Linyejka Oficerszkaja” feliratú parancsnoki vonalzót.
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26. kép:
A gyakran használt parancsnoki vonalzó

A készletek hosszú ideig kiegészíthetőek voltak a szentendrei szovjet laktanya kantinjából. A technikai képzés egyre
korszerűbb demonstrációs eszközökkel folyt, sok metszet, működő részegység és makett segítette a megfelelő szintű
elsajátítást.
Az iskola két külső objektummal rendelkezett: az izbégi bázissal és lőtérrel, valamint a csobánkai komplex harcászati
gyakorlótérrel. Az izbégi bázis több részből állt és természetesen több funkciót látott el. A legfontosabb, és egyben a
legkorszerűbb egység a komplex lőtér volt, amely szinte évről-évre megújult. Mindig korszerűsítették a célmozgató- és
buktató berendezéseket, a tüzelőállásokat és kifutókat. A hangosítás és a jelzések megfeleltek a néphadseregben érvényes lőutasítás előírásainak. Erre mindig nagy hangsúlyt helyezett az iskola vezetése, mert ahogyan tevékenykedtek a
hallgatók a lőtéren, amilyen jelzéseket kaptak, ugyanolyan körülmények várták őket a csapatoknál. A 70-es évek végén
az iskola megteremtette a harcjármű-lőgyakorlatokhoz szükséges feltételeket mind a célmozgatás, mind a tüzelőállás
terén. Folyamatosan fejlődött a kézigránát-dobó pálya, a töltő- és karbantartó hely, valamint a lőtérhez tartozó tanterem.
Külön gyakorlóhelyet jelentett a lőelőkészítő pálya és a mellette kialakított járműtároló. A lőtér berendezését, karbantartását és üzemeltetését külön szervezett lőtérszakasz végezte. A parancsnokuk a közelben épített szolgálati lakásban
lakott.
A lőtérrel szembeni terület szintén a főiskolához tartozott, kezdetben gyakorlótérként funkcionált, és a 60-as években
itt tartották a harcászati foglalkozásokat, később a harckocsi- és harcjármű vezetési gyakorlatokat. Ezt a területet úgy is
hívta a főiskolai zsargon, hogy „ez a tankodrom”, azonban a 70-es évek közepétől egyre kevesebbet használták az alegységek ezt a bázist, inkább a híradó képzés gyakorlati foglalkozásait tartották ezen a területen. Az izbégi komplexum
része volt a lőszerraktár, amelynek őrzésében szinte minden hallgató részt vett és itt látta el az őrszolgálat valamennyi
beosztását. Még egy különleges objektum tartozott Izbéghez, ez pedig a tűzakadály-pálya volt a hozzá tartozó létesítményekkel együtt. Itt gyakorolták a hallgatók a vegyvédelmi kiképzés különleges és veszélyes mozzanatait, amely az
égő akadálypálya leküzdését, a társak tűzből való mentését, és a tűzoltás különböző helyzeteit, szituációit foglalta magában. Az izbégi bázis a kezdetektől fogva az iskola objektumaként funkcionált és a lőtér nagyon hasznosnak bizonyult
ezekben az években is.
A másik külső objektum a Csobánkai komplex harcászati gyakorlótér volt, amely jelenleg is a szentendrei iskolához tartozik. Ez a terület elég sok funkciót látott el, és ezekben az években nagy vonzáskörzettel rendelkezett, hiszen ide
tartozott a majdáni vezetési pálya és az Eger-vár völgye is. Emellett a környék talajútjain ki lehetett jutni az esztergomi
gyakorlótérre. Az objektum fejlesztésébe nagyon sok pénzt invesztált a honvédség. Néhány éven belül elkészült a bázis
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területén egy több száz embert befogadó téli-nyári szállás, egy harcjármű-tároló hely a hozzá tartozó technikai kiszolgáló
létesítményekkel és a központi épületben jó körülményeket biztosító tiszti szállások blokkja. De a gyakorlótéren is fontos
beruházások folytak. A kor katonai elgondolásából adódott, hogy épült egy komoly erődrendszer betonkupolával, akadályokkal, jelzőberendezésekkel. Ennek építése a 70–es évek elején kezdődött el és a munkálatok több éven keresztül
folytak, szinte minden hallgató a tanév kezdetén és végén, többnapos bázismunkán vett részt Csobánkán. Az erődökön
kívül készült tüzérségi-, műszaki- és határőr gyakorlópálya, összfegyvernemi szakaszoknak szimbolizált zászlóaljvédőkörlet, a vele szemközti dombon pedig közvetlen harcérintkezésben lévő támpont. Ez a két objektum jelentette
32

éveken keresztül a „kistüdő-nagytüdő” leküzdését

az újonc kiképzés során. Ezen kívül harckocsi elleni közelharc pálya,

vegyvédelmi és légvédelmi mintakert is létesült. Az objektumok mindegyikét rendszeresen használták a felderítő szakaszok.

27. kép:
A csobánkai gyakorlótéren a „kistüdő”

A felderítő képzés sokszor folyt a harci ösvényen. A Csapatfelderítő Szaktanszéknek ebben az időben nem volt kiépített
gyakorlóhelye. A felderítő harcászati foglalkozások a gyakorlótér területén zajlottak, itt lehetett megtanulni és begyakorolni a felderítési módokat, a harcjármű kezelőszemélyzet, és a szakasz erejű felderítő szervek tevékenységének részmozzanatait. A kerekes harcjárművekkel a környék erdőiben, a Pilis-hegységben viszonylag nagy távolságokat tettek
meg a hallgatók a gyakorlások során. Jó szolgálatot tett az eredményes kiképzéshez a változatos terepen végzett felderítés.
A főiskola objektumain kívül sokat segített a hatékony oktatásban a felderítő zászlóaljak állománya és kiképző bázisaik. A hallgatók elsősorban Győrt és Egert látogatták. A tanári állomány, valamint a zászlóaljak parancsnoki és tiszti
állománya között nagyon jó viszony alakult ki, ezért a csapatlátogatások mindig eredményeseknek bizonyultak.
A főiskolai képzés fejlesztésének fontos összetevője volt a 2. Csoportfőnökséggel való kapcsolat. Ebben az időben
Polgár Ervin ezredes vezette a harcászati-hadműveleti felderítő szolgálatot, (amely 1978-ban jött létre), és mindig az
elsők között foglalkozott az iskola gondjaival. Évente legalább egyszer személyesen is meggyőződött a képzés hatékonyságáról, de beosztottjai is többször látogatták a főiskolát. A tanszék tisztjei rendszeresen részt vettek a főnökség
továbbképzésein, bemutató foglakozásain, rendszergyakorlatain. Így első kézből kapták a felderítésről a friss információkat.

32

Az újonc hallgatók itt gyakorolták a támadás mozzanatait, ami a két egymással szemben lévő dombtető elfoglalásával járt.
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28. kép:
Továbbképzés szünetében a Duna-parton. Balról: Görögh Ferenc, Komjáti Árpád, Kovács Miklós és Füzesi Ottó

A két szervezet együttműködését mutatta, hogy az elöljáró követelményeket szabott meg a tanszéknek, segítette a munkát és döntött a tanári állomány személyügyi kérdéseiben.
A képzést segítő bázisok mellett a tanszékhez tartozott egy raktár és a századkörlet. 1972-től 1979-ig a felújított kollégium épületében helyezték el a századot. Itt a hallgatók 6-10 fős körletekben laktak. A 70-es évek végén átadták az új
4. számú épületet és ide költözött a 4. Felderítő Század. Az épületben 3-4 fős körleteket alakítottak ki és minden kiszolgáló helyiség rendelkezésre állt.
A 70-es években így folyt az oktatás-nevelés a Csapatfelderítő Tanszéken, a későbbiekben Szaktanszéken. A csapatparancsnokok és a felderítő főnökség összességében megfelelőnek ítélte a fiatal tisztek felkészültségét, parancsnoki
és emberi tulajdonságait, és ezen keresztül megelégedéssel nyugtázta a tanszék munkáját. Ezzel együtt sűrűn folytatott
a HM és a főiskola a fiatal tisztek körében szociológiai- és beválás vizsgálatot. Ezek az ellenőrzések alapvetően eredményesek voltak, megállapításaik szerint a tisztek és a tanárok teljesítették a képzési célokat. Ezekben az években a
Csapatfelderítő Tanszék megújult, majd összeforrott, igazi közösséggé vált, megnyugtató és jó hangulatú munka folyt. A
tisztek maximálisan segítették egymást, szinte családias hangulatban dolgoztak. Nagy szerepe volt ebben Márványkövi
Istvánnak, aki jó kedélyű, rendkívül humoros természetű emberként a nehéz helyzetekben megjegyzéseivel sokat segített a kollégáknak. Ha baj volt, vagy ha valaki rossz hangulatban dolgozott, mindig kellő komolysággal felhangzott a
segítő megjegyzés: „Ne ezen rágódj, azt mondd meg, mikor alszik az ellenség, és mit csinál a szél, ha nem fúj”. Mindig
megváltozott a hangulat. Nagyon kedvezően alakult a fiatal és idősebb tisztek aránya, mindenkinek megvolt a szükséges
szakmai és pedagógiai végzettsége és a beiskolázási tervek is magukban hordozták a további lehetőségeket. A tanszék
a főiskolán belül is elismertségre tett szert az elért eredmények, a tanárok képességei és emberi tulajdonságai miatt.
Nagyon jó kapcsolat alakult ki a csapatokkal és a 2. Csoportfőnökséggel.
A tanszék eredményes munkáját bizonyítja, hogy ebben az időszakban, 1973-1984-ig 8 szakasz végzett 135 fővel,
7 szakasz legalább egyszer elérte a Főiskola Élenjáró Szakasza címet és több mint 20 hallgató lett kétszeres Kiváló
Hallgató, avatás után ezek a fiatal felderítő tisztek látták el a felderítő kötelékek alegység-parancsnoki beosztásait, majd
a későbbiekben az itt végzett tisztek közül többen tábornoki rangot értek el és jó néhányan magas beosztásban szolgál68
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tak. Avatáskor 8 hallgató kapta meg a kitüntető főhadnagyi rendfokozatot. Ez a végzett felderítő hallgatók 6,4%-a
volt, míg a főiskola átlaga ebben az időszakban csak 2,4% körül mozgott.

29. kép:
Holndonner Hermann alezredes - 1987-től a főiskola tanára

30. kép:
Végzéskor kiadott Emléklap
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3. FELDERÍTŐ TISZT MŰSZAKI DIPLOMÁVAL (1981-1990-IG)
3. 1. A MÉRNÖKTISZTEK NÉGYÉVES KÉPZÉSE (1981-1987-IG)
A hetvenes évek utolsó harmadában a katonai vezető szervek több fórumon áttekintették a felsőoktatás helyzetét és
továbbfejlesztésének lehetőségeit. A vizsgálatok konklúziója elismerte az elmúlt évek eredményeit, a képzési struktúra
pozitív irányú fejlesztését, ám a különböző bizottságok három területen alapvető változásokat javasoltak.
A korszerűsítés egyik oka, hogy a kibocsátott tisztek számára többször gondot okozott az alegység napi életének
irányítása. Nem tudták a század harci-technikai eszközeit és műszereit üzemeltetni, a technikai kiszolgálást megszervezni és ellenőrizni. Bár elméleti felkészültségüket magas szintűnek tartották, de hiányzott a teljesítményképes tudásuk
nem voltak elég gyakorlatiasak.
A második területként javasolták a képzés struktúrájának javítását. Bár a tanagyag felépítése és tartalma sokat változott az elmúlt évek alatt és biztosította az alapvető képességek megszerzését. Az iskola oktatói gárdája megfelelően
végezte feladatát mind az oktatás-nevelés területén, mind a képzési dokumentumok kidolgozása során. De komoly problémát jelentett a fölösleges tananyagrészek elsajátítása, az átfedések és a lexikális ismeterek prioritása.
A változást motiváló harmadik tényező a szárazföldi haderőnem fegyvernemeinél és szakcsapatainál a fejlesztési
tervekben szereplő nagy mennyiségű és korszerű haditechnikai eszköz rendszeresítése. A prognosztizált átfegyverzés
újszerű feladatok megoldása elé állította az alegységparancsnokokat.
3. 1. 1. Az új képzés tervezésének folyamata
A katonai felsőoktatás vizsgálata 1977-ben kezdődött, 1979-ig megtörtént az előkészítés és 1981-ben bevezették az
elöljárók az új szemléletű integrált képzést. Az első és legfontosabb változás a másod-diploma döntő mértékű átalakítása volt, mert a több éven keresztül szerzett tanári oklevél helyett üzemeltető üzemmérnöki képesítést kaptak a parancsnoki szakon tanulók, így a felderítők is.
A másik lényeges újdonság az ágazati képzés lehetősége, amely kiszűrheti a fölösleges tananyagrészek elsajátítását. A kidolgozók az egész képzés tervezésénél törekedtek a gyakorlatias oktatásra és a komplexitásra. Az alapelgondolás kialakítása és a főbb dokumentumok kidolgozása után a főiskolán megkezdődött a tervezési folyamat. Ennek megoldására az iskola vezetése külön tervező csoportot hozott létre, amely több hónapon át egy speciálisan kialakított helyiségben dolgozott. A helyes képzési folyamat ábrázolásához gumiszálakkal demonstrálták a tananyagrészek sorrendjét
és kapcsolódását, ezért az egész iskola zsargonja „gumiszobának” nevezte ezt a fontos helyiséget.
A tanszék részéről Komjáti alezredes vett részt a tervező munkában. A felderítő képzés alapkoncepciója megegyezett a többi fegyvernem oktatási struktúrájával. A tervezés néhány fontos, a katonai felsőoktatásban először alkalmazott elv rögzítésével folyt. Az első lényeges tényező a végcél és a részcélok pontos körülhatárolása volt. Ebből következett, hogy a tanterv, a végzett fiatal tiszt célbeosztásának – amire képezni kellett őt a főiskolán – a felderítő századparancsnoki státust, az első tiszti beosztásnak pedig a felderítő szakaszparancsnoki, századparancsnok-helyettesi
munkakört jelölte meg.
A kidolgozók ezzel együtt rögzítették a közbeeső beosztásokat, azaz a harcjármű-parancsnoki, felderítő rajparancsnoki feladatkört, és meghatározták a beosztáshoz tartozó technikai eszközöket és berendezéseket. Ezzel párhuzamosan
tisztázódott az üzemmérnöki képzés struktúrája is.
A tervezési folyamat következő lépése a célokhoz tartozó tananyag és időszükséglet, valamint a követelmények
leírása volt. Itt érvényesült a „visszafelé tervezés”. Megfogalmazták, hogy mire legyen képes a hallgató egy adott beosztásban, milyen szintű elméleti és gyakorlati tudással kell rendelkeznie (azaz, mit kell tudnia például a rajparancsnoknak).
Ezeket a nagy egységeket integrált blokkoknak nevezték, mert a tantárgyaktól függetlenül egyesítették az összes szük70
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séges tananyagot. Ebből meghatározható volt az egyes részképzési területek tartalma (pl.: a rajparancsnok ismerje a
parancsnoki munkát, a harcjármű technikai jellemzőit, a fegyverzet működését stb). Ezeket általában komplexumoknak
hívták. A komplexumok az egyes szakterületek tananyagát, a bemenő tárgyköröket egyesítették. (A fegyverzet működéséhez kellett a torony, a géppuska, a löveg stb., anyagismerete. A löveg működésének megtanulásához szükséges a
rendszertan, géptan stb.)
Tehát ezzel a folyamattal biztosították a tervezők a tananyag helyes sorrendjét és ütemezését. A tananyag tervezésével párhuzamosan készült a folyamatos számonkérés rendszere. Az előző években használt képzési dokumentumok
– tanterv, tantárgyprogram, tematika – kiegészültek a Folyamatábrával, a Blokk-diagrammal és a Számonkérési ütemtervvel. Ez a tananyagstruktúra biztosította az ismeretek elsajátításának sorrendjét, melyek egymást kiegészítették, és
bizonyos szabadságot adtak az oktatóknak és a tervezőknek.
3. 1. 2. A képzés szakaszai, követelményei
A Magyar Néphadsereg kiképzési főfelügyelője és a Művelődésügyi Minisztérium államtitkára által jóváhagyott tantervet
1981-ben adták ki. Az általános rész meghatározta a képzési célokat és beosztásokat, az államvizsga-követelményeket
és a képzés szakaszait. A négy év felépítése teljesen eltért az előző években alkalmazottaktól, mert a hallgatók a főiskolára vonultak be és részt vettek egy 120 órás alapkiképzésen. Az első tanév további időszakában egységes általános
katonai alapfelkészítés, természettudományos szakalapozás folyt és minden elsőéves ugyanazt a tananyagot tanulta.
Ebből következett, hogy a szakválasztás áttolódott a második tanévre. A 3. félévben megkezdődött az általános szakmai
alapozás, amelynek célja a fontos katonai, természettudományos és a felderítő szakra vonatkozó szakalapismeretek
elsajátítása, valamint a rajparancsnoki, harcjármű- parancsnoki képzés volt. Ettől a tanévtől a hallgatók a szaktanszékhez tartoztak és átkerültek a felderítő századhoz.
Az 1981-ben kiadott Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tanterve pontosan rögzítette az új képzési rendszer követelményeit a felderítő szakra vonatkozóan. A tanterv e fejezetét az MNVK. 2. csoportfőnök hadműveleti-harcászati felderítő helyettese adta ki. Az általános követelményeket tovább bontva a dokumentum megfogalmazta a speciális követelményeket, a képzési területeket.
A harcvezetői képességek akkor teljesültek, ha a hallgatók ismerték a felderítés elméletét, gyakorlatát, az eszközök,
berendezések kezelését, a felderítő alegységek vezetését és rendelkeztek az együttműködéshez nélkülözhetetlen más
katonai ismeretekkel. A kiképzői feladatok teljesítéséhez szükség volt módszertani ismeretekre, tervező, szervező és
oktatói képességekre.
A legtöbb követelmény a napi életet irányító funkcióhoz tartozott. A hallgatóknak el kellett sajátítaniuk a legfontosabb
törvényeket és szabályzókat, a gazdálkodás, a technikai kiszolgálás és az alegység napi életének vezetését, a beosztottak nevelését, a fegyelmi jogkör gyakorlását, és egyéb előírások betartását, valamint a beosztás átadását-átvételét.
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3. táblázat:
A mérnökképzés struktúrája

A tanterv következő szakaszának kialakításakor jött létre a felderítő tisztképzés történetének legfontosabb változtatása,
mégpedig az, hogy a szakon belül kialakultak a szakirányok. Az 5. félévben megkezdődött a csapat- és külön a mélységi felderítő képzés, amelynek a célja a szakaszparancsnoki, ezen belül a felderítő csoportparancsnoki és a mélységi
felderítő csoportparancsnoki felkészítés volt. Az utolsó szakaszban, a 7. félévtől folytatódott a szakirányok oktatása, ez
az időszak már a századparancsnoki szintű beosztásra készített fel. A négy év során a hallgatók folyamatosan tanulták
az üzemeltető üzemmérnöki diplomához szükséges tantárgyakat. A polgári diplomához tartozó tanagyag felépítése
szintén blokkokban és a bemenő ismeretek logikus, komplex rendszere szerint történt. A kétdiplomás képzés fontos
sajátossága volt, hogy a mérnökképzés ismeretanyaga a négy év során végig támogatta a parancsnoki szak technikai
ismeretanyagának a feldolgozását.
A képzés során a különböző tananyagrészek elsajátítása és begyakorlása után megtörtént a hallgatók teljesítményképes tudásának a felmérése, amely megmutatta a kitűzött követelmények elérésének a szintjét. Így az alapkiképzés
során végrehajtották az alaplőgyakorlatot géppisztollyal, és az első évben a hallgatók megszerezték a C típusú jogosítványt. Az ötödik és hatodik félévben mindenki végrehajtotta a harcjármű-vezetési gyakorlatot és osztályba soroló vizsgát
tett. A raj- szakasz- és századparancsnoki integrált blokkok azt mérték, hogy a tisztjelölt képes-e az adott felderítő szervet vezetni, az alárendeltek kiképzését megszervezni és a katonák napi életét irányítani. Ezeket a képességeket a hallgatók az évenként rendezett gyakorló csapatszolgálaton próbálhatták ki. A követelmények közé tartozott a mélységi
szakirányra vonatkozó előírás, amely szerint a hallgatóknak az ejtőernyős vizsga mellett 15-20 ugrást kellett végrehajtaniuk. Az ágazathoz szorosan kapcsolódott a 2. tanévben betervezett ejtőernyős orvosi vizsga, amely eldöntötte, kiből
lehet, és kiből nem lehet mélységi felderítő tiszt.
A tanterv és a tantárgyprogram előírta, hogy minden hallgató a harmadik évben évfolyam munkát, az utolsó évben
pedig szakdolgozatot készítsen. A szakdolgozat csak felderítő harcászatból, idegenhadsereg-ismeretből és harcjármű-
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technikából készülhetett. Lényeges újdonság volt, hogy az 1981-ben kiadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat alapján a
hallgatóknak meg kellett védeniük az írott anyagot és a védés eredménye feltétele volt a diploma kiadásának.
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tanterve négy pontban fogalmazta meg a tisztekkel szemben támasztott követelményeket. Ezek alapján: „a tiszt az első beosztásban legyen politikai vezető, harcvezető, kiképző és napi élet irányító,
úgy, hogy legyen képes az alegységnél rendszeresített technikai eszközök üzemeltetését megtervezni, megszervezni és
33

vezetni.”

Ez a megfogalmazás egyrészt a négy terület egységét, másrészt a műszaki beállítottságot jelentette, mivel a

másoddiploma általános gépész, üzemeltető üzemmérnöki végzettséget jelölt meg. A tantervben pontosan megfogalmazta az elöljáró: „a végzett tiszt rendelkezzen természettudományos alappal, ami megmutatkozik a szemléletben, ter34

mészettudományos ismeretben és ez a szak megalapozását szolgálja.”
3. 1. 3. A tanszék felépítése és munkája

Az integrált képzés elindításával párhuzamosan sokat változott a főiskola szervezeti felépítése és az egyes szervek
összetétele. Az átalakítás az Általános Katonai Tanszék funkciójának és felépítésének újszerű alapokra helyezésével
kezdődött. A tanszék alárendeltségébe került az újoncokat foglalkoztató 1. és 2. század, amelyek 3-3 szakasszal 1981ben megkezdték az alapkiképzést, majd ezt követően az első tanévben a hallgatók felkészítése ezekben a századokban
folyt. Ezért kapta a felderítő század 1981-ben a 4. helyett a 6. század elnevezést. (A határőr elsőévesek külön századot
alkottak.) A századok felállítása mellett növekedett az Általános Katonai Tanszék létszáma is, hiszen innen kerültek ki az
első éves szakaszok osztályfőnökei. Az első évfolyam külön a 3. épületben helyezkedett el, a képzést és a tanórán kívüli
feladatokat a tanszék tervezte és vezette.
A másik fontos változás a Technikai Alapozó Tanszéket érintette. Az előző időszakhoz képest, amikor a
harcjárműtechnika és a fegyverzettechnika volt a fő profil, ez a tanszék oktatta ezeket a tárgyakat az egész főiskola
hallgatói állományának. A mérnökképzés elindításával ezek a feladatok a szaktanszékekhez kerültek. Ezzel együtt –
zömmel erről a tanszékről – áthelyeztek 1-2 harcjármű- és fegyverzettechnikai oktatót a fegyvernemi tanszékekre. 1983tól a tanszék neve is Természettudományi és Technikai Alapozó Tanszékre változott és nevéhez hűen a mérnökképzéshez szükséges tantárgyak oktatása lett a tanszék profilja.
Természetesen változott a szaktanszékek, így a Csapatfelderítő Szaktanszék szervezete is. Kezdetben a tanszék
kapott egy-egy harcjármű- és fegyverzettechnikát oktató tanári státust. Ezekre a helyekre érkezett a tanszékhez
1982-ben Hermann István százados és Kerekes Péter százados. Rövid idő múlva a tanszék bővült egy oktató tiszthelyettesi beosztással, amelyre Tégla Zsolt törzsőrmester került. A felderítő oktatók között is több változás történt: Görögh
Ferenc százados visszatért és újonnan érkezett Erki Kázmér százados az akadémiáról, illetve Pavlovszki György alezredes Nagykanizsáról. Ezekben az években távozott Márványkövi István alezredes a szakcsoportvezetői beosztásból,
Kovács Miklós főhadnagy és Fekete Miklós őrnagy átkerült a Kiképzési Osztályra. A következő években visszatért az
akadémiáról Füzesi Ottó őrnagy, és a tanszékre került Szabó Ferenc százados a századparancsnok-helyettesi beosztásból. A megnövekedett létszám és az új emberek érkezése nem okozott gondot a tanszék munkájában, mert az átalakult szervezet továbbra is zökkenőmentesen végezte az oktatási és a nevelési feladatokat. Érdekes, hogy a tanszék
neve változatlan maradt, pedig a mélységi felderítő képzés is szerepelt a dokumentumokban.
A 80-as évek elején fontos feladat előtt állt a tanszék vezetése és az elöljáró. A tantervben rögzített szakirányú képzés engedélyezése után meg kellett teremtenie az újonnan induló mélységi felderítő tisztképzés személyi és tárgyi feltételeit. Ez viszonylag hosszú folyamatnak tűnt. Kezdetben a mélységi felderítő munkához közelállók, akik ugrottak a
hallgatókkal és ismerték a felkészítés alapjait, távoztak a tanszékről. A 2. Csoportfőnökség felderítő szolgálat vezetője,
Zaják alezredessel egyetértésben, minden nehézség ellenére, a megfelelő csatornákon keresztül 1985-ben a századpa33
34
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rancsnok-helyettesi beosztást mélységi felderítő szakmai számra változtatta. A felderítők tudják, hogy ez nem csupán
számcsere, hanem ennek a beosztásnak pénzügyi és más, különleges jogi vonzata is van, ezért nehéz ilyen körülmények között mélységi helyet létesíteni. Erre a státusra még ebben az évben az 1981-ben kiválóan végzett Horváth Sándor főhadnagy került. Így az új képzési struktúra alapjaiban kezdett körvonalazódni.
A tanszék feladatai az új integrált oktatási szerkezetben sok helyen változtak, a hagyományos tantárgyak mellett a
Kiképzési Osztály egy sor új tárgy tanítását osztotta a felderítőkre. A mélységi szakirány tanszék szintű dokumentációja
csak alapjaiban volt meg. Előtérbe került a technikai és a mélységi képzés oktatási bázisának a kialakítása. A mérnökképzés a terveknek megfelelően beindult, a tanszék a dokumentumok kidolgozásában és az oktatás tervezésében
eredményes volt. A képzés legfontosabb tanszéki dokumentációja, a tematika is változott, mert az új rendszerben szakirányonként készült és a tanárok a szakmájuknak megfelelően írták meg a tematika lapjait. Az azonos évfolyamon tanuló
csapat- és mélységi felderítő szakaszok külön kötettel rendelkeztek. Természetesen a közös tananyag azonos tartalmú
volt, az eltérő ismeteretek a megfelelő szakirány tematikájában szerepeltek.
A tanszék történetében az 1985-ös esztendő egyfajta fordulópontot jelentett, és egy nagyon eredményes időszakot
zárt le. Az előző évtized sikerei, az új képzés beindítása és kiteljesedése egy karizmatikus vezető, Zaják András alezredes és az általa irányított, összefogott Csapatfelderítő Szaktanszék közös munkájának volt köszönhető. Ebben az évben
a tanszékvezető elköszönt a beosztottaktól és nyugdíjba vonult. Rövid átmeneti idő után a tanszékvezető Komjáti Árpád alezredes, helyettese pedig Görögh Ferenc őrnagy lett, a harcászati tantárgyak oktatásáért és a módszertani munka fejlesztéséért felelős szakcsoportvezetői beosztásba Erki Kázmér százados került. Ezzel egy időben a tanszék állománya is változott. Az új vezetés megkezdte a munkát. Az első és leglényegesebb feladat a mélységi felderítő tisztképzés teljes kidolgozása és a feltételrendszer létrehozása volt. A tanszékvezető-helyettes fő feladatként kapta az ejtőernyős gyakorlópálya helyének megtervezését és felépítésének irányítását. Horváth Sándor főhadnagy pedig a századparancsnok-helyettesi teendők ellátása mellett megkezdte a mélységi ágazat képzési dokumentumainak a kidolgozását. A
tanszék továbbra is zökkenőmentesen végezte feladatait, felgyorsult a tansegédlet és jegyzetkészítés. A tanszékvezető
maga is több jegyzetet írt és szorgalmazta a beosztottjai ilyen jellegű tevékenységét. Egyre nagyobb óraszámban kellett
oktatni a műszaki tárgyakat, mert a képzési struktúra kiteljesedésével megnövekedett a szakaszok száma.
Az MNVK 2. Csoportfőnökség hosszú távú elképzeléseivel összhangban egyre jobban megnőtt az igény a főiskoláról
kibocsájtott, jól képzett mélységi felderítő tisztekre, ezért rövid idő alatt megteremtették a mélységi felderítő képzés
személyi feltételeit. 1985 őszén Szolnokról a tanszékre került a nagy tapasztalatokkal rendelkező Csőke Pál százados,
aki a mélységi felderítés egyik legelismertebb tisztje volt. Rögtön bekapcsolódott a tematikák kidolgozásába és átvette
az új szakirányon tanuló első szakasz oktatását.

31. kép:
Csőke Pál (állósor, balról az első) ugrás előtt
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1986-ban a főiskolán a tanszék átszervezése miatt minden szaktanszékre kineveztek egy tanszékvezető politikai helyettest. Erre a beosztásra először Klányi Menyhért alezredes került, akit Kisfalvi László őrnagy követett.
A két szakirány képzésének a megtervezése sajátos feladatot jelentett. A tervezés folyamata megegyezett az előző
évek metódusával, de a szakirányok tanrendtervezése új problémákat idézett elő. Az azonos évfolyamon, de különböző
szakirányon tanuló hallgatók két szakaszt alkottak, mindkét szakasz külön naplót vezetett. Az Óra- és vizsgatervben a
tantárgyak döntő többségének óraszáma azonos volt, a folyamattervben ezek a foglalkozások közösen szerepeltek,
ezért a két szakasz együtt vett részt az órákon. Ilyenkor a tanár mindkét osztálynaplót kitöltötte. Bonyolultabb helyzet
akkor alakult ki, amikor a két szakirány különböző tananyagot, de azonos óraszámban tanult. Ilyenkor külön tanárt, más
tantermet és anyagszükségletet kellett tervezni. Komoly, átgondolt tervezőmunkát igényelt, amikor a két szakasz külön
helyen és eltérő óraszámban vett rész a foglalkozásokon. Ilyen esetben az egyik szakasz egy tárgykörének oktatásakor
a másik osztály 2-3 tárgykörét kellett betervezni úgy, hogy az összóraszámok és a naptári napok megegyezzenek. Így a
következő napokon a két szakasz minden gond nélkül vehetett részt a további közös órákon.
A tanszék vezetése a szakcsoportvezető javaslatára új képzési struktúrát alakított ki. A 80-as évekig az jellemezte az
oktatást, hogy az osztályfőnök tanította az összes szakmai tárgyat. Erre az időszakra ez a módszer megváltozott, és a
tantárgyakat, sőt bizonyos tárgyköröket egy-egy tanárhoz rendelt a tanszékvezető. Így a szakosodás következtében
mindenki jobban elmélyülhetett az általa oktatott téma kutatásában és több lehetőség kínálkozott a módszertani munka
hatékonyságának a növelésére. Ezen kívül mindenki tanított minden hallgatót, amiből adódóan az egyéneket több irányból lehetett megismerni. A tanszéki módszertani értekezletek és bemutató órák viszont módot adtak arra, hogy valamennyi szaktanár az általa nem oktatott témákkal is foglalkozzon.
A 80-as években az új technikai eszközök egész sora érkezett a szárazföldi csapatokhoz és különösen a felderítő
alakulatokhoz. A tanszékről többen vettek részt a csoportfőnökség által szervezett, vagy a néphadseregszintű továbbképzéseken. Így fontos ismeretekhez jutott a tanszék oktató állománya a BMP-1 harcjárműről, a különböző távmérőkről,
az optikai és éjjellátó eszközökről és az új felderítő berendezésekről. A tanszék rendszeresen továbbra is megkapta a
különböző új technikai eszközökről szóló dokumentációkat.
A tanszék tevékenysége és napi munkája alapvetően megegyezett az előző időszakban kialakított munkastílussal.
Újdonságként jelent meg a technikai képzettségű és sajátos felfogású tisztek beilleszkedése a tanszék kollektívájába.
Rövid idő után kialakult a valódi integráció, amikor a harcász és a mérnök tiszt közösen tervezte meg a komplexumok
vagy az integrált blokkok oktatását és a számonkérés rendszerét. A tanszék személyi összetétele biztosította a jó légkört, egyre több fiatal tiszt került a tanszékre, akik az előző években még a felderítő tanterem padjaiban foglaltak helyet
és most átkerültek a katedra másik oldalára. A kor szerinti megoszlás optimális volt, többen jöttek csapattól, magukkal
hozva az ott elsajátított szellemiséget. Mindenkinek megvolt a beosztásához szükséges iskolai végzettsége, a tanárok
folyamatosan vettek részt a tudományos kutató munkában. Két tiszt megkezdte doktori aspirantúráját is.
A tanszékvezető kezdeményezésére kutatómunka indult az oktatás hatékonyságának és a tanári munka mérhetőségének meghatározása érdekében. Több számítási eljárás született, amelyben szerepelt a tanórák mennyisége, típusa,
az értékelések során kiosztott osztályzatok, a hallgatók és a tanárok felkészültségének meghatározására szolgáló egyéb
mutató. A tanszék vezetése több hónapon keresztül vizsgálta az eljárás realitását és hatékonyságát. Kár, hogy ez a
kutatási téma néhány év után lekerült a napirendről.
A tudományos munkában új lehetőséget teremtett az 1976-ban indult Katonai Főiskolai Közlemények című folyóirat. A tanszék kezdetben csak egy-két írást tett közzé, de főleg a 80-as évek elejétől, szinte minden számban megjelentetett egy, a tiszti felkészítésről szóló cikket. A tanszék tisztjei közül rendszeresen írt a folyóiratba Kovács Miklós, Fekete
Miklós és Erki Kázmér, de a tanszékvezető is jó példát mutatott.
A másik újdonság a hallgatói Tudományos Diákkör beindítása és népszerűsítése volt. Az osztályfőnökök fontos
nevelési feladatként kezelték a hallgatók ösztönzését a TDK-ban való részvételre. Témákat javasoltak, kutatási területe75
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ket mutattak be. Elmagyarázták, hogy mi jellemzi a jó TDK dolgozatot és ismertették a konferencia lefolyását. Jó ösztönzőként hatott a vizsgaszabályzat előírása, miszerint a sikeres pályaművet szakdolgozatként kellett elfogadni, de aki nem
ért el eredményt, az is továbbfejleszthette alkotását. A felderítő hallgatók közül sokan benyújtottak szakmai témájú dolgozatokat, amelyeknek a konzulensi munkáit és a hallgatók folyamatos támogatását a tanszék tisztjei végezték. Az első
találkozás után a hallgató által kialakított elgondolást a konzulens véleményezte és javaslatot tett a szerkezet, a fő- és
alkérdések pontosítására, valamint áttekintette az irodalomjegyzéket. A tanár az első „nyers” fogalmazványt véleményezte és újabb forrásokat ajánlott. Az elkészült anyagot a hallgató átadta a konzulensnek, aki a dolgozat áttanulmányozása után újabb javaslatokat tett az esetleges pontosításokra, majd a hallgató a kész anyagot benyújtotta a főiskolai TDK
bizottság képviselőjéhez. Ennek a munkafolyamatnak nagyon sok pozitívuma volt, hiszen a pályázó kialakította elgondolását, azt formába öntötte és fontos tapasztalatokat szerzett a tudományos munka formai követelményei és a kutatómunka módszerei terén.
A tanszék tanárai közül néhányan rendszeresen részt vettek a különböző szekciók bíráló bizottságában is. (Természetesen, aki konzulens volt az nem vett részt az adott bizottság munkájában). Ilyenkor a bizottságnak leadott dolgozatokat a bizottsági tag áttanulmányozta, a kiadott szempontrendszer szerint pontozta és értékelte a pályamunkát, a TDK
napján pedig részt vett a bemutatókon majd a konferencia végén az értékelésben. Felelősségteljes és komoly munka
volt a TDK-ban való részvétel. Az iskola vezetése megfelelően díjazta is.
A 70-es évek jegyzetírásához és az audió-vizuális oktatóprogramok készítéséhez képest több újdonság is megjelent.
Néhány tiszt készített oktatófilmet, videó anyagot, önkonzultációs elágazásos programot. Természetesen nagy lendülettel folyt a jegyzetírás is, hiszen új felderítő szabályzat jelent meg és a mélységi felderítő képzéshez szinte semmilyen
anyag nem állt rendelkezésre. Ebben a munkában nagy segítséget nyújtott a csoportfőnökség mélységi felderítéssel
foglalkozó főtisztje. A szakcsoportvezető újfajta jegyzetkészítési stratégiát vezetett be mert az egyes tankönyvek már
egy képzési terület komplex ismeretanyagát tartalmazták. Így készült kiképzői tankönyv, mélységi felderítő csoportparancsnoki tankönyv stb. Ezek a kiadványok eredményesen szolgálták a hallgatók önképzését, mert egy adott integrált
blokkhoz tartozó jegyzet szinte a teljes szakmai tananyagot átfogta.
A tanszék továbbra is jó kapcsolatot tartott a főiskola tanszékeivel és kiszolgáló szerveivel. Az együttműködés során
közös rendezvények és gyakorlatok zajlottak. A tanárok közül sokan vettek részt továbbképzéseken, bemutató foglalkozásokon. A csapatokkal való jó együttműködést nagyban segítette, hogy a 80-as évek első felében a felderítő zászlóaljaknál és a magasabbegységek törzseiben olyan tisztek kerültek vezető beosztásba, akiknek a katonai karrierje a „Kossuthról” indult. Rendszeresen meghívták a tanszék tisztjeit a gyakorlatokra, bemutató foglalkozásokra. Folyamatos volt a
csapattisztekkel való találkozás, ami segítette a csapatélet figyelemmel kisérését és fontos visszajelzést nyújtott a tanszék további munkájához.
A csoportfőnökség továbbra is nagy gondot fordított a tanszék folyamatos tájékoztatására, okmányokkal, anyagokkal
való ellátására. A tanszék vezetése rendszeresen részt vett az MNVK 2. Csoportfőnökség Hadműveleti-harcászati Felderítő Szolgálat rendezvényein, továbbképzésein. A végzett tisztekkel a személyi beszélgetést szinte mindig Polgár
vezérőrnagy vezette és az államvizsga bizottságban is szerepelt egy-egy tiszt a főnökségről és a csapatoktól.
A 80-as évek első felében nagy változáson ment át a tanszék. Nemcsak létszámában, hanem összetételében is átalakult a szervezet, emellett a tevékenységében is sok volt az újdonság.
3. 1. 4. A felderítő tisztképzés tartalma és módszerei
Az oktatási dokumentumokban először jelent meg a szakirányú képzés. A négy évet az a törvényszerűség jellemezte,
hogy a tematikákban meghatározták a közösen oktatandó tantárgyakat és a hozzájuk kapcsolódó szabályzókat, valamint
a szakirányokat jellemző tananyagokat. A két szakiránynak azonban saját három évet átfogó Óra- és vizsgaterve készült, és természetesen ezekben is sok volt azonosság.
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A tanterv kidolgozói az órák elosztásában következetesek és tervszerűek voltak. Minden félévre 600 órát irányoztak
elő, úgy hogy az összóraszám az első tanévvel együtt 4800 óra lett. A tantárgyak az első és a további években is tantárgycsoportokba tartoztak, de a harmadik félévtől képzési területek szerint is csoportosították azokat.
Az első évet az Általános Katonai Tanszék tervezte és vezette. A szakaszok összetételében kialakult egy sajátos és
érdekes törvényszerűség. A felvételizők a jelentkezési lapon megjelölték az általuk szívesen választott szakot, amit a
felvételi bizottság is figyelembe vett. Így az azonos fegyvernemet jelölők általában egy szakaszba kerültek. A második év
elején az osztályok szinte azonos összetételben folytatták a tanulást. Ez jellemezte a felderítőket is.
1981-ben a felderítő szakra tervezett első szakasznak az osztályfőnöke Fehérvári István főhadnagy, a századparancsnok, pedig Szegedi Tibor őrnagy volt. Mindketten inspirálták a hallgatókat a felderítő szakma végleges választására.
Az első évfolyam 120 óra alapkiképzéssel kezdődött, ami megegyezett a néphadseregben elfogadott tematikával. Ez
a periódus az iskola udvarán tett ünnepélyes eskütétellel zárult. A tanterv az első évre a legfontosabb célként azt fogalmazta meg, hogy az egyes képzési területeken minden hallgató sajátítsa el a katonaság és a tiszti hivatás alapelveit és
alaptevékenységeit, ezen kívül szerezzen jártasságot a rajparancsnok általános feladatainak gyakorlásában. A továbbiakban a hallgatók a tantárgycsoportokba rendezett tárgyakat tanulták. Az általános felkészítésben a katonai tárgyak
aránya 35% körül mozgott, a többi politikai és természettudományi tantárgy volt. Ebben a félévben a hallgatók a tanév
végén 4 kollokviumot tettek. A második félév lezárása után történt a szakválasztás. Ebben az időszakban néhányan
távoztak és néhányan érkeztek a szakaszhoz. Az Általános Katonai Tanszék kijelölt osztályfőnöke hivatalosan átadta a
másodéveseket a felderítő osztályfőnöknek. Az első évben felfektetett Osztályfőnöki naplót a további három évben
eredményesen tudta használni a felderítő oktató.
A harmadik félévtől a felderítő program szerint folyt az oktatás. Az alaptárgyak közé tartozott az idegen nyelv és a
testnevelés. A szakalapozó tárgyak a polgári diplomához szükséges tananyag jobb elsajátítását segítették. A további
csoportok jelentősen eltértek az előző években használt óratervtől, mert képzési területek szerint történt a csoportosítás, és sok tantárgy többször szerepelt a táblázatban annak megfelelően, hogy hány területhez tartozó ismeretanyagot
tartalmazott.
Az első nagy csoport a politikai vezetői-nevelői képzési terület. A tantárgyakra 420 óra jutott és tudományos szocializmusból államvizsgát kellett tenni. A tárgyak oktatása megegyezett a korábbi évek gyakorlatával.
A harcvezetői terület tantárgyainak többségét a tanszék tanította. Összesen 1540 órát foglalt magában, ami az
összóraszám 42%-át jelentette. A fő tantárgy a harcászati kiképzés volt, amely integrálta a többi katonai tárgyat, természetesen a legnagyobb óraszámot – szám szerint 380 órát – is ez a tárgy kapott. Ez bár kevesebb volt, mint az előző
évek felderítésre fordított óraszám, azonban elég sok kiegészítő tantárgy támogatta a harcászati ismereteket. Természetesen hat féléven át tanulták és komplex államvizsgával zárult. A tantárgy tartalma illeszkedett a képzés szakaszainak
céljaihoz. A második tanévben a felderítés elméleti és gyakorlati alapjait tanulták meg a fiatal felderítők. Ezután a harcjármű-kezelőszemélyzet és a parancsnok feladatai következtek az egyes felderítési módokban és az alcsoportokban.
Ezzel párhuzamosan a többi tantárgy tananyaga is ezt a témát támogatta. A tananyag végén összefoglaló és záró foglalkozások (komplexum és integrált blokk) szolgálták a hallgatók teljesítményképes tudásának az elmélyítését és ellenőrzését.
A további tananyag felépítése lényegesen eltért az előző évek gyakorlatától, mégpedig azért, mert a tematikákban
külön szerepelt a csapat- és a mélységi felderítés, emellett a felderítő szakasz harci feladatai különváltak a szakaszerejű
felderítő szerv tevékenységétől. Az első tárgykörök a szakasz szervezeti, képességbeli jellemzőivel és a harchelyzettől
független témákkal foglalkoztak. Ennél fogva a hallgatók megtanulták a szakasz tűzvezetésének fogásait, a körlet elfoglalásának szabályait, a menet, a nyugvás, és a HKSZ során megoldandó feladatokat. A következő tárgykörök a felderítő
csoport elméleti ismereteit, felkészítését és a tevékenységének törvényszerűségeit taglalták a különböző harchelyzetek77
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ben, ezután következett a parancsnoki munka. A tananyagot úgy építette fel a tanszék Erki százados javaslatára, hogy
az a hallgatókat végigvezette egy tevékenységi soron és eközben sajátították el a parancsnoki munka teljes feladatkörét.
A folyamatot a következő főbb szakaszokra osztották: a laktanyában a HKSZ fokozat elrendelésétől a körlet elfoglalásáig; a harcfeladat vételétől a megindulási hely berendezéséig, a felderítés bevezetéséig; az ellenség mélységébe történő
átjutástól a különböző objektumok felderítéséig; végül a kiegészítő harcfeladat vételétől a felderítő szerv bevonásáig
végrehajtandó feladatok. A harmadik évben tanulták még a tiszti felderítő járőr alkalmazását és a katonaföldrajz alapjait.
A negyedikben a fő figyelem a századparancsnoki feladatokra irányult. Ezzel együtt a végzősök megismerték a felderítő
zászlóalj munkáját és az egység, magasabbegység felderítő rendszerének alapjait. A századparancsnoki harcfeladatok
helyzetbeállítása megegyezett a harmadik éves tananyag felosztásával. Természetesen továbbra is voltak táborok,
amelyek témája megegyezett a korábbi oktatási gyakorlattal. Annyi változás történt, hogy a sí tábort Csobánkán a gyakorlótéren és Dobogókőn tartották a tanárok. Erre az időszakra átadták a győri vízi bázist, amely nagyon jó körülményeket nyújtott a hadsereg speciális vezetési gyakorlataihoz. A felderítők ezzel együtt tartották meg a vízi tábort, hiszen a
Győrben állomásozó felderítő zászlóalj biztosította a jó feltételeket. Így a két kiképzési feladatot egy táborban oldották
meg a harmadévesek.
A harcászati képzés foglalkozásainak többsége megfelelt a többéves, jól bevált gyakorlatnak. Ezekkel az óratípusokkal összeegyeztetve a tanszék új eljárásokat is alkalmazott. A régebbi ZTV (zártláncú televízió) felhasználásával szemben a tanárok gyakran alkalmazták a közvetlen video-vetítést mint szemléltető eszközt. A tanszék egyre több videofilmet
készített, és ezeken a szalagokon nemcsak filmek voltak, hanem vázlatok, lassítások, feliratok és kimerevített képek is,
mert így tökéletesebb szemléltetést érhettek el. Jól bevált módszer volt a videofilm leállítása, a helyzet elemzése, megvitatása, az ismétlés. Több mozgatható fólia-vázlat készült, és az oktatók a különböző szemléltető eszközöket kombinálva
használták.
Ezekben az években terjedt el a KHGYB-n, teljes nevén a Kombinált Harcászati Gyakorló Berendezésen végzett
gyakorlás. Az eszközt a terepasztal-foglalkozások helyett vagy azok után, de mindenképpen a terepfoglalkozások előtt
használta a tanszék. Több felmérés bizonyította, hogy a fiatal tisztek rossz arányban használják harcvezetői képességeiket. Sokkal több időt vesztegetnek a harc megszervezésére, mint a konkrét vezetésre, valamint idegenkednek a rádión
keresztül történő parancsok adásától. Bár a felderítő tanárok igyekeztek maximálisan kihasználni a gyakorlati foglalkozásokat, a hallgatók többsége kevés alkalommal és rövid időre kapott önálló parancsnoki feladatokat. Ezen a két problémán nagyszerűen segített a harcászati gyakorló berendezés.
Az eszközt a D tanterem-épület 3. emeletén helyezték el, a gépterem és a vezérlő egység mellett speciális gyakorló
helyeket alakítottak ki. Ezekben a tantermekben minden hallgató külön fülkében ült és TV-n, valamint fülhallgatón keresztül kapta az információkat. A rendszer kétféleképpen, egyrészt statikus, másrészt dinamikus üzemmódban működött.
A statikus mód elsősorban az elhatározások kidolgozásban, az elhatározáshoz szükséges ismeretek elmélyítésében, a
harcparancs kiadásában segítette a hallgatókat egy ötcsatornás elágazásos programcsomaggal, míg a dinamikus
üzemmód főleg a harc- és tűzvezetésre szolgált.
A tanszék tanárai általában úgy használták ezt az eszközt, hogy a felderítő parancsnoki munkafolyamat elméletének
az elsajátítása, az okmányok kidolgozásának ismerete után ültették be a hallgatókat a KHGYB fülkéibe. A foglalkozások
előtt a tanár kiadta a harcfeladatot és a kiinduló adatokat, a tisztjelöltek előkészítették munkatérképeiket, tanulmányozták
a feladatot, majd következett a foglalkozás. Mindenki önállóan kapta a további instrukciókat és alakította ki az elgondolását. Itt azt a módszert követték a tanárok, hogy a teljes felderítési feladatot először mozzanatokra bontották majd ezek
közül 2-4 fontos helyzetet bejátszottak a foglalkozáson. Ezekben a helyzetekben minden hallgató az önálló döntése
alapján, egyrészt feleletválasztásos módszerrel jelezte elhatározását, vagy szóban közölte az általa helyesnek vélt változatot. A mozzanatok feldolgozása után a gyakorlók rádión jelentették az elhatározást és kiadták a harcparancsot, amelyet egy sokcsatornás magnó rögzített. Így tehát egyénileg alakult ki és fogalmazódott meg a döntés. A második, harma78
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dik gyakorlás után mindenki bátrabban, folyamatosan tudott jelenteni és parancsot kiadni. A tanár a válaszok értékelésével, a jelentések meghallgatásával és a foglalkozás után a magnó visszajátszásával ítélte meg a teljesítményt. A foglalkozásvezető természetesen bármikor beavatkozhatott az általa kiválasztott fülke munkafolyamatába.
Sajnos a statikus üzemmód oktatóprogramjának megtervezése és elkészítése hosszú, bonyolult munkafolyamatnak
bizonyult, és ráadásul a papíron kidolgozott anyagot csak a technikai személyzet tudta rögzíteni és használható formába
önteni. Ennek ellenére a tanszéken sokan készítettek programot, amely segített a hallgatók parancsnoki nyelvezetének
fejlesztésében és döntési képességük tökéletesítésében.
Jóval egyszerűbb előkészületeket kívánt a dinamikus üzemmód, ezért ezt sokkal gyakrabban használták az oktatók.
Ebben a helyzetben a rendszer úgy működött, hogy egy fóliára rögzített térképvázlatot kamera vett fel és ezt a képet
közvetítette a hallgatói és a tanári TV készülékekre. A vázlaton mozgatható egyezményes jelek segítségével lehetett a
harcászati szituációt megjeleníteni. A jelek mutatták az ellenség-saját erők mozgását, tevékenységét, a kialakult helyzetben beállt változásokat, ezen kívül imitálták az egyes fegyverek tüzét, az eszközök megsemmisítését pedig egy kis villanyégő felkapcsolásával lehetett jelezni. A mozgatás, tüzelés statiszták segítségével történt, akik rádió összeköttetésben voltak a fülkékben ülő gyakorlókkal és a foglalkozás vezetőjével. A hallgatók egy vagy több rádióhálón keresztül
tudtak kommunikálni egymással, a saját statisztával és a tanárral, aki végig befolyásolhatta a helyzetet, ellenőrizte a
gyakorlók ténykedését. A berendezés a harcjármű parancsnoki feladattól a századparancsnoki munkarendig minden
harcászati és tűzvezetési szituációban használható volt.
Kezdetben a tanszék tanárai a harcászati terepfoglalkozások előtt, annak alapos előkészítésére használták a berendezést, majd összetettebb és bonyolultabb feladatok megoldására késztették a hallgatókat. Egyre több tantárgyat kapcsoltak a harcászathoz. Mérhetővé vált az idegenhadsereg-ismeret, a felderítő eszközök ismerete, de készültek olyan
feladatok is, amelyek megoldásához harcjármű- és fegyverzettechnika, TÖPFE ismeret is kellett. A berendezés alkalmazásának egyik csúcsa volt, amikor az említett tananyagokon kívül a nyelvismeretet is igényelte a program. A harchelyzetben többször angol vagy német szövegeket játszott be a tanár, amelyek valamilyen információval segítették a gyakorlókat a helyes döntés kialakításában. Mindenki hetekig emlegette, amikor az egyik parancsnok a német járőrök beszélgetésének kihallgatásából vont le következtetéseket, és a csobánkai útra szervezte a lesállást, míg az ellenséges menetoszlop Piliscsaba irányába tartott. A kialakult helyzet észlelésének pillanatában a parancsnok kétségbeesetten kiabálva hívta rádión a foglalkozás vezetőjét: „Őrnagy elvtárs, rossz felé megy az ellenség!” Azon a foglalkozáson mindenki
megtanulta a felderítési információ és az adatforrás megbízhatóságának, valamint hitelességének összefüggéseit. A
KHGYB valóban támogatta az integrált képzést és a megszerzett tudás ellenőrzését.
A terepfoglalkozások továbbra is követték a jól bevált hagyományos módszert, csak a harcászati alaki foglalkozásokon végrehajtott sok gyakorlás, ismétlés, és hibajavítás után kerülhetett sor a harcászati foglalkozásra. Ezen általában
több szakasz vett részt.
A harcászati foglalkozások során új módszerként jelent meg, hogy a tanszék vezetése szemeszterenként 2-3 alkalommal, az évfolyamok közötti együttműködéssel témazáró foglalkozásokat vezetett le. Így mindenki gyakorolta például a
harcfeladat vételétől a készenlét eléréséig terjedő feladatsort. A másodévesek harcjármű parancsnokként, velük együtt a
harmadévesek felderítő csoportparancsnokként, míg a végzősök a századparancsnok szerepében dolgoztak. Ezek
általában 3-4 napos táborok keretében rendezett foglalkozások voltak, természetesen 3-4 tanár vett részt a gyakorlásokon. Így a negyedévesek által tervezett feladatokat az alárendeltek végrehajtották, tehát nem lehetett légből kapott
számvetéseket készíteni, megalapozatlan parancsokat kiadni. Nagyon eredményesek voltak ezek az együttműködési
foglalkozások.
Mivel ebben az időben a tanszékvezetés törekedett a harcászati foglalkozások komplexitására, a többnapos kihelyezések egy részén a technikai szakcsoport tanárai is részt vettek. Így a harcászok a felderítési feladatot gyakoroltatták, a
többi foglalkozási helyen pedig a technikus tisztek szakértő irányításával a hallgatók végezték a technikai eszközök
79
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előkészítését, beszabályozását, technikai ellenőrzését. Tehát a komplexumok és az integrált blokkok során a tanszék
szaktanárai oktatták vagy felmérték az adott beosztáshoz szükséges teljes tananyagot. Végül tanszékszintű harcászati
gyakorlattal fejeződött be a tanév.

32. kép:
Tanszékgyakorlaton Németh őrnagy jelenti a készenlétet Zaják alezredesnek

A felderítő harcászat minden félévben valamilyen értékeléssel zárult, a nyolcadik félév végén a tantárgy komplex államvizsgáját mindig a csoportfőnökségről és csapatoktól érkező bizottsági tagok előtt tették le a hallgatók. Az elméleti rész
általában három kérdésből állt: az „A” feladat elméleti összefüggéseket kérdezett, a „B” kérdés valamilyen parancsnoki
munka volt, a „C” kérdés pedig idegenhadsereg-ismerettel foglalkozott. A gyakorlati feladatok végrehajtására ebben az
időszakban Csobánkán, a gyakorlótéren került sor.
A harcjárműtechnika és a fegyverzettechnika tantárgyak sajátos helyet foglaltak el a felderítők képzése során.
Ebben az időszakban mindkét tárgyat a tanszék tanárai tanították, tehát a felderítő tisztekkel szembeni technikai elvárásokat könnyebben lehetett érvényesíteni. A technikai tárgyak két fő eszközzel, a PSZH-val és a BMP-1 harcjárművel
foglalkoztak. A fegyverzettechnika tananyaga ezen kívül a gyalogsági fegyvereket, optikai- és elektrooptikai műszereket,
valamint a lokátor technikát tárgyalta. Új fegyverként szerepelt a programban az SZVD távcsöves puska, a GROM típusú
löveg és a PKT toronygéppuska. A 80-as években fontos volt a felderítő csapatoknál újonnan megjelenő eszközök megtanítása, a kezelés és technikai kiszolgálás elsajátítása. A tanárok sok energiát fordítottak a rendszeresített technika
megismertetésére és az oktatási segédanyagok készítésére, így a hallgatók optimális körülmények között tanulmányozhatták az MRP-4 rádiótechnikai felderítő berendezést, a KT-83 lézertávmérőt, az 1PN-33 éjszakai figyelő műszert, az
NSZP-3 és PPN-3 passzív éjszakai irányzékot, a PSZNR-5 földi mozgócél felderítő lokátort és egyéb felderítő eszközöket. Mindkét tantárgy oktatása nagyobb óraszámban folyt, mint az előző években és elsajátításuk kellően megalapozottá
vált a mérnökképzés ismeretei révén. A harcjárműtechnika és a fegyverzettechnika tananyaga tárgya volt a technikai
államvizsgának.
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33. kép:
A lánctalpas harcjármű vezetésére érvényes jogosítvány

Az üzemmérnök képzés és a hadtudomány nagyon szoros kapcsolatát biztosította a rendszertechnika tantárgy. Ennek
során a hallgatók megtanulták a járművek és a fegyverek főbb részeinek általános működését, a különböző technikai
megoldások lehetőségeit, azok rendszertani folyamatát és kapcsolódását. A tanagyaghoz tartozott többek között a járműszerkezetek, erőátviteli rendszerek, a lőporok-lőszerek, a töltő-ürítő rendszerek és a rakétatechnika. A tantárgy nagyban segítette az eszközök működésének jobb megértését és biztosította az újonnan rendszerbe állított harceszközök
technikai jellemzőinek gyors elsajátítását. A tantárgyat a tanszék technikai szakcsoportja oktatta és szigorlattal zárult.
Az idegenhadsereg-ismeret először szerepelt önálló tantárgyként. Összesen 54 órát ölelt fel és kollokviummal zárult. A tantárgy oktatása során elsajátított adatokat, összefüggéseket természetesen sokszor felhasználták a hallgatók a
harcászati feladatok megoldásakor. A tantárgy tárgykörei zömében megegyeztek az előző évek témáival, azonban a
századparancsnoki képzés érthető módon súlyponti változásokat idézett elő. Nagyobb hangsúlyt kapott a barna, meggypiros és narancssárga haderő (ezekben az években színek jelezték az idegen országokat) egységeinek és
magasabbegységeinek, a harctevékenysége és a harccal kapcsolatos tevékenysége, az ellenség harcrendi elemeinek
értékelése. A csoportparancsnoki képzés során kiemelt szerepet kapott az ellenséges objektumok felismerése, tevékenységének felderítése illetve a megsemmisítés és a rongálás lehetőségeinek tisztázása. Külön szerepelt a narancssárga haderő speciális harceljárásainak ismerete és az erődök felderítésének lehetőségei. A tanszék erőfeszítéseket tett
a szemléltető eszközök bővítésére, új diaképek beszerzésére.
A lőkiképzés tartalmában és módszereiben megegyezett a többéves gyakorlattal. Természetesen az új eszközök
rendszerbe állítása bővítette a tananyagot, a lőgyakorlatok számát és típusát. Ezekben az években került rendszerbe a
35

PBSZ-1 hangtompító

és a BMP-1 gyalogsági harcjármű, természetesen mindkét eszközzel különböző lőgyakorlatokat

lőttek a hallgatók. Nagy hangsúlyt kapott a tematikába beállított felderítő kötelék lőgyakorlatok eredményes végrehajtása, valamint a lőgyakorlat megszervezésével és levezetésével összefüggő feladatok elsajátítása, hiszen ezekre az ismeretekre szükség volt az első tiszti beosztásban. Sajnos az izbégi lőtér mélysége és célmozgató rendszere nem biztosítot35

Az AMD-65 tip. géppisztolyhoz rendszeresítették.
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ta a feltételeket, ezért mindig valamelyik felderítő zászlóaljjal együtt hajtották végre a hallgatók ezt a gyakorlatot. 1982-től
két új lőfeladat szerepelt a tematikában. Az egyik a kapáslövés lőgyakorlat pisztollyal és géppisztollyal. Erre a feladatra
az izbégi lőtér berendezése és felszerelése minden feltételnek megfelelt, ezért a felderítők mindkét fegyverrel Izbégen
lőttek. A lövészet előkészítésére nagyon jó lehetőséget nyújtott a hetvenes évek végén felújított sportlőtér, ahol sokat
gyakoroltak a felderítő hallgatók.
A másik újdonságnak számító feladat a felderítő programokban is megjelenő hegyi lőgyakorlat volt. Ezt a hegyi tábor
időszakára tervezte a tanszék, hiszen Reziben volt ilyen lőtér. Itt a hallgatók géppisztollyal és harcjárművel lőttek, természetesen a megfelelő felkészítés és előkészítő gyakorlat után. A lőfeladat során minden lövő közvetlen tapasztalatokat
szerzett a helyszöggel való tüzelés törvényszerűségeiből.
A tantárgy oktatását a tanszék vezetése a fegyverzettechnika oktatóra bízta, aki igyekezett alaposan, jó módszerekkel tanítani. Az előadások és a szemináriumok a tanteremben, a foglalkozások 80%-a pedig a lőtéren zajlott. A lőtér
berendezését és a különböző eszközök előkészítését a tanszék lőkiképzési oktatójának igénylése alapján a lőtér szakasz végezte. Ezekben az években készült egy új célmozgató program, amelyet rendszeresen használtak a hallgatók.
Nagy figyelmet kapott a fegyverek belövése és beszabályozása, hiszen a csapatoknál mindkettő alegységparancsnoki
feladat volt. A hallgatók már a második évtől a képzési szintjüknek megfelelő lőtérszolgálatokat láttak el, a csak tisztek
által adható szolgálatok leírását megtanulták és felügyelet mellett gyakorolták.
A harcvezetői képzési területhez még kilenc kis óraszámú katonai tárgy tartozott, amelyek közvetlenül támogatták a
felderítő harcászatot. Lényeges újdonságnak számított, hogy az ötödik félévtől ezen ismeretanyagok döntő többségét a
tanszék oktatta. Ez a módszer az első időszakban több felkészülési időt igényelt, de hatékonysága megtérült, mert minden bemenő ismeret a felderítő aspektust követte.
Ezt a képzési területet a 6. és 8. félévben gyakorló csapatszolgálat zárta, amelyen a hallgatók gyakorolták a felderítő
szakasz, a felderítő csoport feladatainak megtervezését, megszervezését és vezetését. Részt vettek egy harcászati és
egy kötelék-lőgyakorlaton. Az utolsó félévben a felderítő századparancsnok harcvezetői és kidolgozói feladatait gyakorolták a végzősök.
A kiképzői területet az 1981-es tantervben először külön órák képviselték. Erre a területre összesen 420 órát adott
az elöljáró és a negyedévesek ebből államvizsgáztak. Az óraszám több mint felét csapatoknál tartották meg. A tanterv
képzési célként írta elő: „olyan tisztek képzése, akik ismerik a katonai oktatás és nevelés módszertani előírásait, a kiképzési előírásokat; akik képesek az általános katonai képzés és a szakkiképzés megtervezésére, megszervezésére és
36

vezetésére, valamint ellenőrzésére, értékelésére.”

A tantárgyak között szerepelt a kiképzési előírások című tárgy, amely a Magyar Néphadsereg kiképzési rendszerével, időszakaival és a parancsok, intézkedések tartalmával foglalkozott. A hallgatók megismerték a képzési dokumentumokat, nyilvántartásokat és a tiszti továbbképzés rendszereit.
Külön tantárgy volt a szakkiképzési módszerek és eszközök. Ebben a tárgyban a tanárok oktatták a kiképzési foglalkozások típusait, az általános és felderítő szakkiképzés szervezeti formáit és módszereit. A tantárgy fontos feladata
volt, hogy a fiatal tisztek biztonságosan tudják kezelni az összes oktatástechnikai berendezést és képesek legyenek
azok optimális használatára. Külön foglalkozáson szerepelt a felderítő szolgálat eszközeinek a részletes bemutatása.
A harmadik tárgy a kiképzés vezetése nevet kapta, és témáját a különböző szintű foglalkozások előkészítése és
megtartása jelentette. A másodévesek megtanulták és begyakorolták a részfoglalkozás-vezető tevékenységét. A harmadikos tananyag a felderítő szakasz általános katonai, lőkiképzési és harcászati foglalkozásainak vezetésével foglalkozott, majd a negyedévesek készítettek kéthetes részletes kiképzési tervet, a feladatok között volt egy komplex
lőkiképzési foglakozás előkészítése, és gyakorolták a kiképzői állomány felkészítésének a fogásait. Az előadásokon sok
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szemléltetés segítette a tananyag jobb elsajátítását és a hallgatók hozzáférhettek a felderítő rendszerben érvényes oktatási dokumentumokhoz. A foglalkozások vezetését zömmel csapatoknál gyakorolták, de előtte az iskolán a hallgatók
egymásnak tartottak órákat, ahol gyakran alkalmazott módszer volt az „oktató” ténykedésének videóra rögzítése és a
látottak közös megbeszélése. Többször kerestek a tanárok olyan lehetőségeket, hogy az alsóbb évfolyamnál dolgoztak a
hallgatók mint részfoglalkozás-vezetők. Ezeket az ismereteket és begyakorolt fogásokat a gyakorló csapatszolgálaton
éles helyzetben is mindenki kipróbálhatta.
A negyedik, a napi élet irányítói képzési terület a szakképzés része volt. Erre a hároméves felkészítésből 340 óra
jutott és államvizsgával zárult. A fő integráló tantárgy a szolgálati szabályzat, amely felkészítette a tisztjelölteket a katonák napi tevékenységének és az alegység szolgálati rendjének megszervezésére és irányítására.
A felkészítés célja, hogy „a parancsnok ismerje a katonai élet és szolgálati rend szabályzóit, utasításait, belső összefüggéseit; legyen képes a napirendet, az életrendet, az anyaggazdálkodást, a harckészültségi feladatokat és a harci
37

technikai eszközök kiszolgálását megszervezni és irányítani.”

A képzési terület fő részei a következők voltak:

Harcjárműtechnika. Ez a tantárgy itt is szerepelt az Óra és vizsgatervben, mert a tananyag egy része a harcvezetői,
másik része a napi élet irányítói területhez tartozott. A harcjárműtechnika, akárcsak a többi tárgy, amelyik három képzési
szint ismeretanyagát tárgyalta, először az első év ismereteire építve a rajparancsnoki, harcjármű-parancsnoki, technikai
kiszolgálás feladatait tartalmazta. A hallgatók megtanulták a harcjármű menet előtti, alatti és utáni technikai ellenőrzésének munkarendjét, ennek irányítását, valamint a karbantartás, a technikai kiszolgálás parancsnoki teendőit és a menetokmányok vezetését.
A szakaszparancsnok megismerte a járművek okmányait, azok vezetését, ellenőrzését, az oszlopparancsnok kötelmeit, a telephelyre vonatkozó szabályzókat, a technikai szemlék parancsnoki feladatait. Itt tanulták meg és gyakorolták
be az előző évek fiatal tisztjei számára szinte rémálomnak tűnő harcjármű átadás-átvétel szabályos lépéseit. Ezekkel az
ismeretekkel a kezdő hadnagyok valamivel otthonosabban mozogtak a telephelyen.
A századparancsnokok a század technikai kiszolgálását, a karbantartás megszervezését, irányítását és ellenőrzését
tanulták. Emellett megismerték és elsajátították a század technikai eszközeihez rendszeresített okmányok vezetését.
Munkatervet készítettek a karbantartónapra, a technikai szemle végrehajtására. Megtanulták a különböző anyagok
igénylésének, elszámolásának szabályait, okmányait. A foglalkozások egy része a tanteremben zajlott, de sok órát tartottak a tanárok a telephelyen, az újonnan átadott 43-as épület műhelyeiben és a beállós tanteremben is. Ezekben az
években a hallgatók két harcjármű típust tanultak, tehát minden téma egyrészt a PSZH-ra, másrészt a BMP-1-re vonatkozott. A foglalkozások során gyakran alkalmaztak a tanárok segédoktatókat és a tanszék tiszthelyettes oktatóját.
A fegyverzettechnika felépítése és a tantárgy tartalma hasonlított a harcjárműtechnika tantárgyhoz. A tanszék nagyon figyelt az újonnan rendszerbe kerülő eszközökre és a tematika módosítása mellett az eszközök dokumentációjának
megszerzésére. A rajparancsnoki felkészítés során a hallgatók megtanulták a fegyverszoba rendjét, okmányait, valamint
a karbantartás, és az ellenőrzés fogásait. A szakasz- és századparancsnoki képzést vezető tanár a fegyverek és optikai
eszközök tárolását, javításba adását, az átadás-átvétel szabályait és okmányait tanította meg. Nagyon sok gyakorlást és
alapos vizsgálatot kívánt az alegység technikai ellenőrzés (ATE), hiszen minden eszköz sok-sok munkafolyamaton ment
keresztül és az okmányolása is bonyolultnak bizonyult. Ráadásul rá kellett szoktatni a hallgatókat, arra hogy az ATE
felületes végrehajtása, vagy helytelen okmányolása nagyban rontotta az alegységparancsnok megítélését, hiszen ez
befolyásolhatta a hadrafoghatóságot. Minden képzési szinten jelentkezett a lőszerigénylés és elszámolás okmányolása.
A tanórákon gyakran szerepelt a szemléltetés és gyakorlás összekapcsolása, sok foglalkozást tartottak a század fegyverszobában, raktárakban vagy a fegyverzeti szolgálat helyiségeiben.
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Mindkét technikai tárgy a mérnökképzés fő integráló blokkja volt, mert az előző tanévben befejeződött a szerkezettan, a működés oktatása és mindezt megelőzte a rendszertan. Ezek az ismeretek ráépültek a géptan, a műszaki mechanika, a gépelemek, a karbantartás és a szereléstechnológia megfelelően kapcsolódó anyagaira. Természetesen az alaptudományok (matematika, fizika, automatika) is nagyban segítették a jobb megértést.
A napi élet irányítói követelmények másik fontos része a szolgálati szabályzat volt. Ez a tárgy nemcsak a katonai
alapszabályok pontos ismeretét és betartását jelentette, hanem integrálta az összes életrenddel kapcsolatos szabályzót.
Így a hallgatók megtanulták a parancsnoki joggyakorlás előírásait, a harckészültségi és „M” feladatok tartalmát és okmányait, ismereteket szereztek a személyügyi, balesetelhárítási és ügyviteli témákból.
A katonák kiképzésen túli elfoglaltságának megtervezését, levezetését, a különböző rendezvények megtartását
részben a politikai tárgyak tananyagából, részben a szabályzatok ide vonatkozó részeinek elsajátításából tanulták meg a
parancsnokjelöltek.
Természetesen ezt a képzési területet is a gyakorló csapatszolgálat zárta ahol mélyebben megismerték és gyakorolták a hallgatók a főiskolán tanultakat. A kiadott feladatlapok pontosan tartalmazták azokat a témákat, amelyeket megnéztek, vagy végrehajtottak a gyakorlaton.
A képzési terület teljesen újszerű módon komplex államvizsgával zárult. Az elméleti rész a főiskolán tanteremben zajlott, a gyakorlati vizsgát általában a csapatoknál előre egyeztetett és előkészített helyszínen tették le a végzősök. Itt is
fontos elv volt, hogy a vizsgabizottságban a csapattisztek is helyet kaptak.
3. 1. 5. A mélységi felderítő képzés beindítása
A másik szakirány, a mélységi felderítő tiszti felkészítés újdonságként jelent meg a tanszék történetében. A tanterv és a
tantárgyprogramok külön tananyagrészeket és tantárgyakat írtak elő. A célok a mélységi szakmára vonatkoztatva fogalmazódtak meg, de a beosztási (képzési) szintek megegyeztek a két szakiránynál.
A képzés területei és a hozzájuk tartozó tantárgyak megnevezése szintén azonos volt, azonban az 5. félévtől a harcászati kiképzés, a híradó ismeret teljesen, a harcjárműtechnika, a műszaki kiképzés, a hadtápismeret részben eltért
egymástól.
A mélységi szakirány képzése az 1985/86-os tanévben indult először a tanszéken. Általában a szakmai elöljáró 710 mélységi tisztet igényelt évfolyamonként, de természetesen voltak olyan osztályok, ahol csak csapatfelderítő képzés
folyt. A szakirányra vonatkozó előírásokat Polgár vezérőrnagy a tanévre szóló intézkedésében, általában tavasszal juttatta el a főiskolára.
Nagyon nagy népszerűségnek és megbecsülésnek örvendett a mélységi felderítő hivatás, jóllehet, hogy embert próbáló, nehéz pályának bizonyult, ennek ellenére szinte minden hallgató ejtőernyős akart lenni. A válogatás az ejtőernyős
orvosi vizsgálattal kezdődött, ezután a tanszék által kidolgozott mutatók alapján történt a kiválasztás. Így a tanulmányilag, fizikailag és fegyelmileg legjobbak kerültek a mélységi szakaszba. A képzés elején természetesen a foglalkozások
többsége közösen folyt. A szakirányú képzés legfontosabb elkülönült része a harcászati kiképzés volt, amelyből több
mint 380 órát a főiskolán tartottak a tanárok és 150 órát a csapatoknál vezettek a kijelölt tisztek. A képzés célját így határozta meg a tanterv: „a tiszt ismerje a mélységi felderítés elméletét, a Harcászati Felderítő Utasítás előírásait, azokat
tudja alkalmazni a gyakorlatban. Legyen képes a mélységi felderítő századból képzett felderítő szervek és a század
tevékenységének megszervezésére és vezetésére. Tudja irányítani a század technikai eszközeinek üzemeltetését és
38

technikai kiszolgálását.”

Lényeges előírást tartalmazott még a tanterv, mégpedig azt, hogy a harcászat kiképzésen

belül teljesíteni kell az ejtőernyős földi felkészítést és az előírt ugrásokat.

38

Uo. 78. p.
84

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA
HADMŰVÉSZET

HADMŰVÉSZET

HADTUDOMÁNYI SZEMLE
DR. FÜZESI Ottó

Budapest, 2012.
5. évfolyam 2. szám

Az ötödik félévben megkezdődött a mélységi foglalkozások sorozata. Az órákat szinte kizárólag Csőke százados és
Horváth főhadnagy vezette. Az általános elvek elsajátítása után következett a mélységi felderítő csoport ereje, összetétele, képességei és a tevékenységének folyamata, majd a csoportparancsnoki munka összefüggéseinek megismerése
és gyakorlati alkalmazása. (Az 1983-ben kiadott Harcászati Felderítő Utasítás új fogalmakat használt, mert felderítő
csoportot és különleges felderítő csoportot tárgyalt, a csapatfelderítés szakaszerejű felderítő szerve pedig az önálló
felderítő járőr szakterminológiát kapta.)
A további előadások bemutatták a kijutás és a bevonás szabályait, az alkalmazott felderítési módokat, a különleges
felderítő csoport tevékenységének folyamatát. A tanár folyamatosan alkalmazta a szemléltetés különböző módszereit.
Ezután a KHGYB foglalkozásokon minden hallgató megtanulta a különleges felderítő csoport tűzvezetését különböző
helyzetekben.
A következő nagy tananyagrész a felderítő szerv és az alegység harcfeladatra való felkészítésével foglakozott. A tanárok részletesen bemutatták és gyakoroltatták az általános felkészítés mozzanatait, a szakmára vonatkozó specialitásokat, hiszen a hátizsákba való berakodás is külön tudománynak számított. A felkészítés folyamatának oktatásában a
fegyverzettechnika oktató is segítséget nyújtott. A második lépés a harcfeladatra történő közvetlen felkészítés, ahol a
tanárok nagyon alaposan bemutatták és gyakoroltatták a parancsnoki munkát. A hallgatók megtanulták a felderítés megtervezésének és megszervezésének lépéseit, az okmányok kitöltésének szabályait és praktikus fogásait. A mélységi
szakmának is fontos része a harcparancs kiadása és az együttműködés megszervezése. Ebben a mozzanatban a foglalkozás vezetője a csoportparancsnok tevékenységét − a többéves gyakorlat alapján, − a terepen készített terepasztal
segítségével gyakoroltatta. A hallgatók ennek megfelelően próbáltak jeleket fabrikálni. Csőke századosnak nem tetszett
a munka, elővett a hátizsákjából néhány dobozt és zacskót. Ebből előkerültek kis fából faragott házak, szép piros tetővel,
templom, háromszögelési pont, különböző színű zsinórok. Ezekből építhettek a hallgatók kulturált, szemléletes, kifejező
és valósághű terepasztalt.

34. kép:
A mélységi felderítők által készített terepasztal

A tanár ezzel is az alaposságra, részletességre nevelte a hallgatókat. Ezekre a tulajdonságokra mindig ügyeltek a mélységi oktatók, hiszen a kijelölt parancsnoknak a menetet, a körletek elfoglalását, az ejtőernyős ugrással való kirakást apró
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részletességgel kellett megszerveznie. Általános szabályként mindenki igyekezett betartani, hogy a csoport tevékenységét párokra vonatkozóan és az együttműködést a legapróbb mozzanatokra lebontva határozta meg.
A következő gyakorlás a kirakó körlet elérése, a csoport összegyűjtése, az ernyők rejtése volt. Itt még nem ugrottak a
hallgatók, de a földi feladatokat végrehajtották. Sok időt töltöttek a felderítők az ellenség mélységébe való átjutás különböző módjaival.
Ezután megkezdődött a menet a működési körletbe. Ennek a mozzanatnak szintén speciális mélységi felderítő módszereit tanították a tanárok. Így rászoktatták a hallgatókat a menetek végrehajtása során a biztosítás, és álcázás szabályainak betartására, megtanították a biztosított menetek megtervezéséhez szükséges különböző pontok kijelölésének
szabályait, feladatait. A gyakorlások során a parancsnok a menetvonal környékén találkozási pontokat jelölt ki arra az
esetre, ha a csoport ellenségbe ütközve szétszóródik, vagy a csoport néhány tagja lemarad a zömtől. Ilyenkor ezeken a
találkozási pontokon gyülekezett a csoport. Az oktatók bemutatták a találkozási pontok megközelítését, a találkozás
módját és a pont elhagyásának jelzéseit.
Külön fejezetként, sajátos módszerekkel oktatták a működési körlet elfoglalását és berendezését. A tapasztalt mélységi tisztek többféle módszerrel mutatták be a bázis kijelölésére és kiépítésére alkalmas helyek kiválasztásának szabályait. Kezdetben Csobánkán egy bázist készítettek el a hallgatók, ez szolgált a bemutatásra. Emellett több olyan helyet
mutatott meg a tanár, ahol viszonylag jól berendezhető volt a mélységi felderítő csoport bázisa. A harmadik módszer volt
a legfárasztóbb, mert a tanárok igyekeztek minden csoporttal egy komplett bázist kiépíttetni és berendeztetni. Sok időt
töltöttek a hallgatók a bázison az élet- és munkafeltételek megteremtésével. Az oktatók nyomatékosan felhívták a gyakorlók figyelmét a pihenés, alvás, étkezés és ivóvízfogyasztás, melegedés szabályaira, a harcképesség megőrzésének
fontosságára. Ezek megvalósítására többféle módszert mutattak be. A parancsnok megszervezte a bázis biztosítását,
ezzel a hallgatók megtanulták az első fő mozzanatot.
A tanárok, főleg a kezdeti időszakban, a foglalkozások többségében a hallgatókkal együtt mozogtak, közben folyamatosan magyarázták az ok-okozati összefüggéseket, felhívták a figyelmet a legapróbb részletekre is. Később az egyes
mozzanatokat a hallgatók önállóan végezték, a tanár pedig egyrészt távolról figyelte a végrehajtást, másrészt különböző
találkozási pontokon közvetlenül ellenőrizte a mozzanatot. A foglalkozások után megbeszélték a tapasztalatokat, közösen levonták a következtetéseket. Az előadásokon, konzultációkon a tanárok többször használtak dia- és video vetítőt a
helyes fogások megtanítására. A tárgykör végén a felmérő foglalkozásokon a hallgatók önállóan oldottak meg feladatokat, a tanár az egyes mozzanatok után értékelte a tevékenységet, rámutatott a hibákra és kiemelte a jó megoldásokat.
A további órákon a hallgatók megismerték a működési körletben folyó tevékenységet, az alkalmazható felderítő szervek és felderítési módok jellemzőit. Az oktatók külön foglalkozásokat állítottak be a csoportparancsnok tevékenységének
megtanítására. A hallgatók sokrétű feladatokat oldottak meg, mert egyrészt irányították a működési körletben ténykedő
felderítő szerveket, esetenként a legfontosabb feladat végrehajtásánál személyesen vezették a felderítést, másrészt
folyamatosan irányították a bázison lévő katonák tevékenységét, értékelték a harchelyzetet, az időjárás változásait,
vezették az okmányokat. Mindezek mellett a legnagyobb figyelmet az összeköttetés felvételére, valamint a felderített
információk pontos rejtjelzésére és jelentésére fordították. Ezekben az években a tanárok Szolnokról hoztak speciális
rejtjelzőt, de használták a csoportfőnökség által kiadott rejtjelző készletet is. Ezeket a feladatokat a hallgatók a több
napos terepfoglalkozásokon gyakorolták be. Ilyenkor az oktatók szinte végig a csoporttal voltak és folyamatosan adták a
tanácsaikat, megmutatták a helyes megoldásokat.
A gyakorlati foglalkozások nemcsak Csobánkán folytak, hanem a tanárok kihasználták a környék adta lehetőségeket.
Volt rejtett figyelő a Pilis tetején, Esztergom mellett a Duna parton és máshol. A foglalkozásokon a szakaszok általában
egy gépjárművet használtak, a jelzések pedig a terepen található eszközök és objektumok voltak, természetesen a parancsnok jelentésében a megfelelő időben kinyitott borítékban található harceszköz megnevezése szerepelt.
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Ezekben az években érdekes szituációt alakított ki az F/36-os utasításban és a felderítő csapatok szervezetében beállt változás. A csapatfelderítő alakulatoktól leszervezett PSZH-k egy része a mélységi felderítő századokhoz került és
ez az eszköz a csoportok alkalmazásának egyik változataként szerepelt. Ebből következett, hogy a hallgatók a mélységi
szakirány gyakorlati foglalkozásainak egy részében használták a PSZH-kat.
A következő nagy tárgykör volt az ellenséges objektumok fajtái, jellemzésük, őrzés-védelmi rendszerük volt. Ez a témakör párhuzamosan futott az idegenhadsereg-ismeret anyagával. Külön előadásokon szerepelt a TÖPFE-k, lőszerellátó pontok, raktárak és hátországban telepített vagy épült objektumok felderítése. Voltak speciális mélységi felderítő feladatok, amelyek más területen nem jelentkeztek. Ezek törvényszerűségeit mindenkinek ismernie kellett. Ilyen feladatnak
minősült a légideszant vagy az utánpótlás fogadása, a kiemelés előkészítése, a repterek, rádiótechnikai eszközök felderítése, az objektumok rongálása, rombolása és más diverziós feladatok. Valamennyi téma anyagát először előadáson
ismerték meg a hallgatók, a tanár sok vázlatot, térképet és video részletet mutatott be. Ezekben az években voltak olyan
videofelvételek, amelyeket a tanszék célirányosan az oktatás szemléltetésére készített. A következőkben terepasztalon,
vagy a KHGYB-n gyakorolták a felderítés módjait, lehetőségeit és a parancsnoki munkát. Ezután, a gyakorlótéren vezetett foglalkozásokkal vált teljessé a hallgatók felkészítése. A tanév során a harmadévesek ezen kívül megtanulták a
működési körlet váltásának szabályait, az ellenség támadása esetén a tevékenység rendjét, a bevonás, a helikopter
fogadás, a saját csapatokhoz, vagy másik felderítő szervhez történő csatlakozás módszereit. Bár önállóan nem szerepelt
a tárgykörök között a túlélés ismeretanyaga, de a hallgatók harcászati foglalkozásokon és a táborokban gyakorolták
minden év- és napszakban a tűzgyújtás, a menedékhely-építés, a különleges tájékozódás feladatait, a sebesültek ellátásának lehetőségeit, és a terepen történő élet különböző gyakorlati fogásait.
A tanév végén a csapatfelderítő szakirányon tanulókkal együtt vízi táborban tökéletesítették a megszerzett ismereteiket és jártasságaikat. Ezen kívül mindkét ágazat harmadévesei részt vettek a tanszékgyakorlaton.
A negyedik tanévben a végzősök a századparancsnok feladatait sajátították el. Az első téma a hadsereg szervezetében meglévő különböző mélységi felderítő századok szervezetével, eszközeivel és képességeivel foglalkozott. A tanárok
bemutatták az alkalmazási és szervezeti különbségeket, hiszen a végzősök kerülhettek Szolnokra is és a hadosztály,
1987-től a hadtest felderítő zászlóalj századaihoz is. Ezután következett a század alkalmazása a harckészültségi feladatok vételétől a felkészülési körlet elfoglalásáig.
A tárgykörön belül külön órák foglalkoztak a menet megtervezésével és vezetésével. A hallgatók megtanulták és
gyakorolták a körlet elfoglalását és berendezését, az őrzés-védelem megszervezését. A tanárok többféle módszerrel
oktatták a tűz megszervezését és a tűzvezetés szabályait, okmányait. Fontos szempont volt az alárendelt szakaszok
feladatainak megszabása. Ezeknek a tárgyköröknek az oktatása előadással kezdődött, majd terepasztal és KHGYB
foglalkozás következett, utána térképes feladatokat oldottak meg a hallgatók. Többször kidolgozták a század összes
okmányát, amelyek a különböző körletekben a biztosítás megszervezéséhez, a műszaki munkák elvégzéséhez kellettek.
Több órán keresztül foglalkoztak a végzősök a századparancsnok és a zászlóaljtörzs együttműködésének lehetőségeivel. Megtanulták az okmányok fajtáit, tartalmát és vezetésük szabályait.
A következő tárgykör a felderítés megszervezésének általános elveit, a zászlóaljtörzs tevékenységének alapjait tartalmazta. Így minden hallgató tisztában volt a mélységi felderítő századparancsnok feladatának elméletével.
A tanév legfontosabb anyagrésze a századparancsnok tevékenységének elsajátítása volt harchelyzetben. A végzősök megkapták a harcfeladatot, megkezdték a feldolgozást, rögzítették az adatokat a térképre. Megcsinálták az időszámvetést, a helyzetértékelést és elvégezték a többi munkafolyamatot. Végül elkészült az elhatározás a feladatok elosztására, gyakorolták a harcparancs elkészítését. Mivel a századparancsnok helye, szerepe a törzsben speciálisan
alakult, a tanárok folyamatosan tudatosították, hogy a feladatok mindig a harchelyzettől és a törzs munkarendjétől függenek, tehát nem lehet sablonosan kezelni a feladatsorokat. A parancsnok feladatai sokrétűen alakulhattak, mert részt
vettek az alárendeltek felkészítésében és vezetniük kellett a felderítő tartalékot, valamint bedolgoztak a zászlóalj87
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parancsnokság munkájába. Bár a tematikákban az első időszakban nem szerepelt, de a tanárok fontosnak tartották,
hogy a hallgatók ismereteket kapjanak a speciálisan mélységi felderítő szakmához tartozó felkészítő tiszt munkájáról.
Ezért a körletben folyó tevékenység során gyakoroltatták az ilyen irányú feladatokat is.
A harc vezetése során a századparancsnok szerepében dolgozó hallgatók tartották az összeköttetést a működő felderítő szervekkel. Rögzítették a jelentések tartalmát, értékelték a helyzetet és kiegészítő intézkedéseket készítettek.
Közben folyamatosan vezették a felderítő tartalékot, intézkedtek a század készleteinek kezelésére. Az elöljáró (a tanár)
kiegészítő intézkedésének vétele után részt vettek az újabb felderítő szervek felkészítésében és intézkedtek azok kiküldésére, valamint a bevonásra kerülő felderítő erők fogadására, pihentetésére, a harcértékük teljes helyreállítására. Gyakorolták a harcból való kivonás feladatait.
Minden feladatot először részenként, tanár segítségével végeztek el a negyedévesek, majd egyre több munkafolyamatot kellett önállóan megoldaniuk. A gyakorlások tanteremben, terepasztalon és terepen, a gyakorlótéren folytak. Természetesen a mélységi szakirány tanulói is részt vettek a tanszékszintű összevont foglalkozásokon. A tanárok a témazáró integrált blokk óráján értékelték a hallgatók munkáját, a parancsnoki nyelvezetét és az általuk kidolgozott okmányokat.
A 4 félév harcászati témáihoz tartoztak még a következők: a katonaföldrajz és hadszíntér ismeret alapjai, a tiszti felderítő járőr feladatai és kiküldésének lehetőségei. Ezen kívül fontos tárgykör foglalkozott a rádióelektronikai harc alapjaival, a néphadsereg többi felderítő nemeinek erőivel és az együttműködés szabályaival. A mélységi szakaszok a másik
szakiránnyal együtt részt vettek a csobánkai téli táborban és Reziben a hegyi kiképzésen. Természetesen mindkét tábort
a mélységi szakmai számú tisztek vezették.
A tanév végén a tanszék a század teljes állományának bevonásával záró gyakorlatot tartott, amelyet a tanszékvezető vezetett. A gyakorlat általában Csobánkán és környékén zajlott. A különböző évfolyamon tanulók lehetőleg a képzési
szintjüknek megfelelő beosztásban dolgoztak, szükség esetén váltással. A mélységi szakirányon tanulók mélységi felderítő csoportokat alkottak és így oldották meg a felderítési feladatot. A mélységi csoportokkal a tisztek, mint döntnökök
mozogtak, és végig segítették, javították a hallgatók munkáját.
A tanszék és a mélységi hallgatók által a legjobban várt téma az ejtőernyős felkészítés és az ugrások végrehajtása
volt. Az első évben a főiskolán még nem voltak meg a felkészítés feltételei, ezért a földi felkészítést és hajtogatást Szolnokon, az alakulat ejtőernyős szolgálatának segítségével tartották a tanszék tanárai. Az 1986/87-es tanévtől azonban a
teljes előkészítést a tanszék végezte a főiskolán.

35. kép:
Az ejtőernyős gyakorló pálya a Duna-parton
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A mélységi tisztek már a tanév elején kidolgozták a fizikai felkészítés módszereit. A tanszék vezetése a Testnevelési
Tanszékkel egyeztetve a reggeli tornát és hetente 1-2 délutánt a speciális testnevelésre használt fel. Így hónapokon
keresztül folyt a mélységi szakirányon tanuló hallgatóknál a megfelelő izomzat erősítése, az állóképesség növelése.
A következő feladat az ejtőernyős elmélet és anyagismeret átadása volt. Ezt követte az ejtőernyő hajtogatás. A foglalkozások során anyagismeret és az ejtőernyő működésének bemutatása után megkezdődött a konkrét munka. Az
oktató hajtogató párokat alakított meg és a bemutatás, magyarázat után gyakoroltatta a hajtogatás fogásait. Ezek a
foglalkozások a főiskola udvarán zajlottak, rossz idő esetén, szükségmegoldásként a Művelődési Otthon nagy auláját
használták a szakaszok. A tanárok nemcsak a pontos és szabályos gyakorlásra ügyeltek, hanem mindvégig tudatosították az ejtőernyővel való munkák felelősségteljes végrehajtását, hiszen a felületesség súlyos következményekkel járhat.
A kellő számú gyakorlás után minden hallgató képes volt a rendszeresített has- és háternyő normaidőre történő, szabályos hajtogatására, és készen állt a hajtogató vizsga letételére.
A főiskolai előkészületek utolsó állomását az ejtőernyős földi felkészítés jelentette. Az ejtőernyős gyakorlópályán a foglalkozás mindig a biztonsági rendszabályok megtanulásával kezdődött, majd a hallgatók gyakorolták az ejtőernyők irányítását, forgó egyensúlyfejlesztő gyakorlatok után a gépelhagyás és a földet érés fogásait sulykolták. A kezdeti
években az ugrás előtti vizsgákat Szolnokon tették le a hallgatók, ott adtak számot a tudásukról a néphadsereg összevont ejtőernyős táborában.
A földi felkészítés befejezése után a mélységi tanárok vezetésével Szolnokon folytatta a szakasz a felkészülést
a felderítő zászlóalj által szervezett összevont ejtőernyős táborban. Itt az első ugrást megelőző napon még egy előkészítő és rávezető foglalkozást vezetett le Furkó Kálmán, ami mindenkinek emlékezetes maradt, majd megkezdődött a másnapi ejtőernyős ugráshoz szükséges ejtőernyők hajtogatása.
A következő nap hajnalán, a reptéren gyülekeztek a tábor tagjai és a megfelelő előkészületek után elkezdődött az
ugrás. Az első mélységi képzésben résztvevő tisztjelöltek 1987 májusában árvíz miatt Újszászon ugrottak először. Kezdetben minden hallgató bekötött ugrásokat hajtott végre, majd következtek a stabilizátoros ugrások. A mélységiek részére a főiskolai tematikák három tábort írtak elő: egy őszit és két tavaszit. A végrehajtott ugrások száma változónak bizonyult, kezdetben 15-20, de később 30-nál több ugrást teljesítettek a hallgatók, a megfogalmazott követelmények szerinti
változatos formában. A kezdő, szoktató ugrások helikopterből történtek, egyszerű körülmények között és egyszerű követelmények alapján, majd ezt követték a fegyveres felszereléses ugrások, egyszerű és bonyolult terepre, nappal és éjszaka. Megfelelő ugrásszám teljesítése után általában a tábor végén sor kerülhetett az AN-26-os szállító repülőből történő
ugrásokra is. Ezzel teljessé vált a mélységi szakirány harcászati felkészítése.

36. kép:
Földi felkészítés Szolnokon, hajtogatás és felszállás
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A harcvezetői felkészítésen belül eltérő volt a harcjármű-technika. Ez elsősorban abból adódott, hogy a mélységi felderítő századok egy részénél rendszeresítették a PSZH-t. Ezért a tantárgy oktatása során és a harcjármű-vezetési gyakorlaton ezt az eszközt tanították az oktatók. Természetesen a mélységi ágazat hallgatói is kellő mértékben megismerték a
BMP-1harcjárművet.
A fegyverzettechnikát és a lőkiképzést minden fegyverre vonatkozóan egyformán tanulták a hallgatók, de a mélységi
tisztjelöltek órarendjében prioritást élvezett a PSZH fegyverzete és technikai eszközei. Nagy hangsúlyt kapott a mélységi
alakulatoknál az ezekben az években rendszeresített távmérő, figyelő és éjjellátó eszközök alkalmazása, a gyalogsági
fegyverek belövésének és használatának elsajátítása, valamint a mélységi felderítő csoport kötelék-lőgyakorlata. A hallgatók körében mindig nagy sikert aratott a szolnoki fedett lőtéren végrehajtott szituációs lövészet.
Az 5. félévtől a híradó kiképzés teljesen külön szerepelt a tematikákban. Az első témakörben a mélységi híradóanyagok és a mélységi híradás jellemzőit ismerték meg a hallgatók. Az oktatók megtanították a híradás szabályainak és az
összeköttetés felvételének lehetőségeit, kiemelten az antennákkal való manőverezést. Ezután következtek a rádiók,
amelyek a felderítő csoport belső és a külső híradását biztosították. Ezek kezelését, lehangolását, az esetleges hibák
elhárítását mindenki profi módon elsajátította. A mélységiek megismerték a Morse ABC-t és gyakorlatot szereztek a
távíró üzemmódban való összeköttetés felvételéből.
Minden hallgató megtanulta a speciális mélységi rádió-eszközök tulajdonságait, kezelésük szabályait, a gyorsadó optimális használatát, az irányjeladó alkalmazását és vevőkészülékkel történő keresés fogásait. A tanárok nagy gondot
fordítottak a felderítő jelentések tartalmának összeállítására, a rejtjelző eszközök pontos és helyes használatára. Az
oktatók folyamatosan ránevelték a hallgatókat az összeköttetés felvételének fontosságára, az érthető és rövid táviratok
leadására és a csoport életképességének biztosítására.
A negyedikesek a mélységi felderítő század híradását és híradó eszközeit tanulták, emellett fontos helyet foglalt el a
felkészítésükben a rádióközpontok megismerése és alapvető kezelése. A hallgatók gyakorolták a híradó felkészítés
mozzanatait, a hírváltás okmányainak kitöltését és vezetését. Nagy hangsúlyt kapott a rádióelektronikai harc szabályainak betartása.
A híradóismeret óráinak egy részét a főiskolán tartották a tanárok, hiszen a speciális híradó eszközök rendelkezésre
álltak. A bemutatás, szemléltetés után az oktatás fő módszere a gyakorlás volt. Mindenkinek számtalanszor kellett a
rádióállomásokat üzembe helyezni, kapcsolatot felvenni, jelentéseket összeállítani. A foglalkozások másik része csapatoknál, általában Szolnokon folyt, hiszen az alakulat rendelkezett speciális tanteremmel, R-118 központtal és minden
más híradó eszközzel.
A hadtáp-ismeret során csak a mélységi ágazat programjában szerepelt a terepen található táplálékszerzés. Sok ábrával, képpel színesített előadás után, a tanultak egy részét a terepen is gyakorolták a hallgatók. Ezek a foglalkozások a
túlélés lehetőségeinek a megismerését szolgálták.
Eltérő témákkal foglalkozott a két szakirány a műszaki kiképzés során. A mélységi ágazaton tanulók nagy óraszámban foglalkoztak a speciális robbantási feladatokkal, a gyújtás különböző lehetőségeivel, a rendszeresített távrobbantó
készülék használatának gyakorlásával, és a meglepő aknák készítésével. A folyó felderítéskor kiemelt szerepet kapott a
szükségátkelő eszközök összeállítása és ezek rejtett alkalmazása.
Ezeknek a tantárgyaknak a tananyaga a harcászati kiképzést támogatta. Ezért nagyon jó elképzelés volt, hogy a felderítő tanszék átvette az oktatásukat.
Az 5. félévben a tereptan foglalkozásokat is Csőke Pál százados és Horváth Sándor főhadnagy tartotta. Nagyon sok
tájékozódási gyakorlat volt, közben a mozgás során betartották a harcászatban tanult szabályokat. Többször bonyolult
viszonyok között oldották meg a hallgatók a feladatokat, néhányszor vázlat alapján mozogtak, de esetenként éjszaka,
úton kívül kellett elérniük a kijelölt pontot.
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A tanszék megtette a mélységi felderítő képzés kezdeti lépéseit. A hallgatók élvezték a kihívásokat, nagyon büszkén
vették át a terepszínű gyakorlóruhát és tűzték ki a sapkájukra a „sast”, amelyek különleges szimbólummá váltak az iskolán. A csapatok megelégedéssel fogadták a fiatal tiszteket.
3. 1. 6. A felvételi eljárás jellemzői és a tanórán kívüli feladatok
A felvételi eljárás összetevői ezekben az években alapvetően megegyeztek a több éve jól bevált gyakorlattal, azonban
voltak változások is. 1983-tól nem a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán zajlott a felvételi, hanem a Sorozó Központok
végezték az általános pszichológiai és pályaalkalmassági vizsgálatot. Ezen kívül a felvételi időszakban a főiskolán írták a
matematika és fizika, valamint a nyelvi írásbelit. Természetesen a természettudományi tárgyak sokkal nagyobb szerepet
kaptak.
A felvételizők aránya úgy alakult, hogy a katonai kollégiumokból 40-43% jelentkezett, a felderítő szakra továbbra is 810-szeres túljelentkezést lehetett regisztrálni. A 70-80 pontos főiskola átlaghoz képest a felderítő szakra 100 pont fölötti
eredménnyel lehetett bekerülni.
A felvett hallgatók felkészítése és nevelése egységes folyamat volt, annak ellenére, hogy az első évben nem a fegyvernemi századhoz kerültek. Ezt a főiskola vezetése a magas követelmények támasztásával és a sok módszertani foglalkozással érte el. A második évtől a felderítők az 1986/87-es tanévig a 4. kollégiumi épületben laktak, 3-4 ágyas szobákban. Ez az elhelyezés kényelmesnek bizonyult, de az emeletek helyiségeinek az elrendezése nem szolgálta a nevelési folyamatot.
A napirend továbbra is megfelelt az előző évek gyakorlatának, azonban főleg a reggeli időszakot a tanszék sokkal
szigorúbban ellenőrizte. A tanszékvezető-helyettes minden napra vezényelt egy konzulens tanárt, aki reggel az ébresztő
előtt már a századnál tevékenykedett és ellenőrzött, ha szükségessé vált a helytelen végrehajtás esetén beavatkozott. A
reggeli tornán zenére, egyszerre lépve futottak a hallgatók, központilag vezényelt gyakorlatokat végeztek. Az öltözetet
nagyon pontosan előírták. Ez ugyan évszakonként változott, de a tisztjelöltek mindig fáztak.
A folyosón rendszeres sorakozókkal mozgatta a század vezetése a hallgatókat, külön feladatot kapott a gyakorló parancsnoki állomány. Az udvaron csak alakzatban, az előírt öltözetben közlekedtek az alegységek, és a foglalkozásokon
is betartották a feszes katonás magaviseletet és a szolgálai érintkezés szabályait. Néhány hónap alatt a hallgatók döntő
többsége katonás, fegyelmezett, alapvetően rendszerető lett.
A délutáni napirend annyiban változott, hogy megnőtt az önképzésre fordított órák száma. A hallgatók a körleten kívül tanulhattak a könyvtárban, szakkabinetben vagy konzultációkon. Emellett fontos volt a század életében a századgyűlés, a szakaszok pedig osztályfőnöki órán vettek részt. Mindkét rendezvényt havonta egyszer tartották az elöljárók. A
közösség ereje nagyon jó nevelő hatással bírt ezeken a gyűléseken is. A délutáni alaki foglalkozások fegyelemre neveltek és fejlesztették a parancsnoki képességeket.
A tanulmányi fegyelem javítása érdekében az elégtelen osztályzatokat és azok javítását az osztálykönyvben külön
lapokon kellett vezetni. A szakaszparancsnok-helyettes – aki mindig az adott szakasz állományából került ki – naponta
informálta az osztályfőnököt és a századparancsnokot a szerzett osztályzatokról. A parancsnok – Németh alezredes –
pedig rendre „nyomatékosan” felhívta a gyengén tanuló hallgatók figyelmét a javítás fontosságára. Ellenkező esetben
ugyanis nem hagyhatta el a főiskolát, aki 2-3 elégtelennel rendelkezett. A délutáni önképzés idején a tanszék tisztjei
rendszeresen lementek a századhoz és segítettek az esetleges oktatási vagy nevelési problémák megoldásában.
Az egyéni képességek fejlesztését jól szolgálták az alsóbb évfolyamnál vezetett foglalkozások és az évfolyamszintnek megfelelő szolgálatok. Mindkét tevékenység osztályzata bekerült az osztálykönyvbe és beleszámított az adott
képzési terület átlagába. A század és a tanszék vezetése nagy gondot fordított a szolgálati szabályzat, a napirend, valamint a napi életet szabályozó különböző intézkedések, parancsok maradéktalan betartására és betartatására, hiszen
ebből államvizsgázni is kellett és természetesen avatás után ez vált a fiatal tiszt egyik legfontosabb értékmérőjévé. A
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tanárok személyes példamutatással, követelménytámasztással és a motiváció fenntartásával éltek. Németh alezredes
ezen kívül a szabadságot kérő hallgatókkal kitöltetett egy általa összeállított tesztlapot a szabályzatokból, és aki nem
érte el a megfelelő eredményt, az „helyben járt”, azaz nem mehetett haza. A hallgatók sokat forgatták a szabályzatokat,
de az a néhány hallgató, aki több fegyelmezetlenséget követett el, ilyen kérdéseket kapott: „A temetési menetnél hány
lépésre megy a koszorúvivő a menettől?” Vagy, „Hány Celsius foknak kell lenni a csapatfogdában?”– persze szinte senki
sem tudta. Ha morgolódtak a vizsgázók, jött a századparancsnoktól a reakció: „Elvtársak, benne van a szabályzatban?
Benne. Tehát nem készültek.”
Az oktatás és nevelés hatékonyságát szolgálta a félévenként rendezett oktatók értekezlete és a század nevelői értekezlet. Mindkét fórumon az információcsere, az egységes követelménytámasztás és a közös segítségnyújtás volt a fő
téma. Ezekben az években vált gyakorlattá az osztályfőnök által összehívott szülői értekezlet, amelyen az általános
tájékoztatás mellett a hozzátartozók megnézhették a hallgatók élet- és munkakörülményeit. Ehhez hasonló hatású volt
az évente rendezett tanszéknap, amelyre a század tagjai meghívhatták a hozzátartozókat, barátnőket és mindenki részt
vehetett az összes bemutatón, tanszéki rendezvényen.

37. kép:
Századgyűlés az Ifjúsági klubban, felszólal a tanszékvezető

A 80-as évek közepén, bár továbbra is tartott a szigorú fegyelem és rendtartás, a hallgatói fórumok hatására az iskola
vezetése engedélyezte a civil ruha viselését az eltávozáson. A kezdeti időszakban sok probléma született, mert a hallgatók a laktanya környékén öltöztek át. Ezt sajnos a Pannónia telepi lakosok egy része pénzszerzésre használta. Rövid idő
után engedélyezték a polgári ruha laktanyában történő tárolását.
A hallgatók a főiskolán töltött időszak alatt nagyon sok új ismeretre tettek szert és magatartásuk, véleményük, jellembeli tulajdonságaik is jó irányba változtak. A tanszék kiemelten figyelt a pozitív személyiségjegyek kialakítására, mert
ezek fontossága a felderítési feladatok jellemzőiből és végrehajtásuk sajátos körülményeiből következett. Hasonló jelentőséggel bírt a jó parancsnoki tulajdonságok kialakítása is. Mindezek párosultak a jó szellemi, testi és fizikai képességekkel.
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3. 1. 7. Az oktatás feltételeinek kialakítás és fejlesztése
Az új képzési rendszerhez természetesen fejleszteni kellett a tanszék oktatási bázisát. Kezdetben a H tanterem épületben egy, rövid idő után a D épületben még egy tantermet kapott a tanszék. A H-206-os kabinet a technikai szakcsoport
alárendeltségébe került és megkezdték a berendezést. 3-4 vitrines szekrényt, tablótartókat, tablósorokat és fali tablókat
helyeztek el a tanteremben. A tanárok úgy állították össze az oktatási segédanyagokat, hogy a fegyverzettechnika és a
rendszertan oktatásához meglegyenek az alapfeltételek. A két új tanterem ideiglenesen megoldotta a tanszék oktatási
gondjait, de a járműves órákat csak egy másik tanszékhez tartozó kabinetben lehetett megtartani. A 80-as évek első
felében egy sor új felderítő berendezést állítottak rendszerbe, ezek közül az egyik legfontosabb a BRM-1K parancsnoki
felderítő harcjármű volt. (Magyarországra összesen 12 darab érkezett, alapvetően a felderítő zászlóaljak kapták.) Természetesen a főiskola is kapott egyet. Az 1985/86-os tanév folyamán bővült az oktatási bázisok sora, mert a tanszék
kapott egy tanműhelyt a 43. épületben és a hamarosan megérkező harcjármű ebbe a helyiségbe került. A felderítők jól
emlékeznek az eszközre, hiszen egy sor speciális felderítő berendezés és egyéb műszer került a BRM-1K-ba. Alapvetően a felderítő szakasz (önálló felderítő járőr) parancsnoki járműve volt. Az addig hagyományos felderítő műszereket (MI8-as, vagy 6x30-as távcső, 39/49M tájoló) messze felülmúló eszközparkkal rendelkezett: beépített lézertávmérő (1 D8),
földi mozgócél felderítő lokátor (PSZNR-5), navigációs berendezés, rádiótechnikai felderítő műszer, saját áramforrás
(aggregátor), hordozható rádió, passzív éjjellátó készülék, rejtjelző berendezés, elektromos aknakutató berendezés
segítette a kezelőszemélyzet munkáját.

38. kép:
BRM-1K foglalkozás Csobánkán

A harcjármű berendezéseinek és eszközeinek oktatása ebben a műhelyben folyt. A jármű mellett asztalok és tanulópadok sorakoztak, a hallgatók itt tudtak jegyzetelni. Emellett több tablósor és más oktatástechnikai eszköz segítette a tanár
munkáját. Természetesen a harcjárművet rendszeresen használták a terepfoglalkozásokon is, itt a hallgatók kipróbálhatták a tanteremben tanultakat.
Nagy változást hozott az oktatás feltételeinek javításában az 1986/87-es tanévben az „I” tanépület átadása, mert itt
új tantermeket és irodákat kapott a tanszék. Ebben az épületben berendeztek egy harcjármű-technika tantermet, egy
csapat- és egy mélységi felderítő kabinetet. Erki őrnagy vezetésével két speciális terepasztal készült, amelyek segítették
a felderítők oktatását. Mindkét tanterem rendelkezett az összes, főiskolán lévő, korszerű oktatás-technikai eszközzel,
ezen kívül csapat- és mélységi felderítő tablósor került a falakra. A mélységi kabinetben helyezték el a speciális híradó
eszközöket, ejtőernyőket, a speciális robbantás oktatásához szükséges maketteket. A másik kabinetben megtalálhatók

93

AZ NKE HHK TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA
HADMŰVÉSZET

HADMŰVÉSZET

HADTUDOMÁNYI SZEMLE
DR. FÜZESI Ottó

Budapest, 2012.
5. évfolyam 2. szám

voltak a tanult hadseregek fontosabb harcjárműveinek makettjei és más berendezések, amelyek elősegítették a hatékony oktatást.
A mélységi képzés gyakorlati oktatásához a tanszék a főiskola segítségével két fontos objektumot hozott létre. Az iskola külső, Duna-parti részén elkészült az ejtőernyős gyakorlópálya. A külön bekerített objektum biztosította a földi
felkészítés legfontosabb gyakorlati fogásainak elsajátítását. Néhány hónapos dokumentumváltás után kapott a tanszék
többféle gyakorló ejtőernyőt és a hajtogatáshoz szükséges anyagokat, ezen kívül egy a helikopterek fogadásához rendszeresített leszálló készletet. A gyakorlótéren a mélységi oktatók a foglalkozások során kiépítettek egy „bázist” és egy
rejtett figyelőt, amelyek egyrészt a gyakorlati foglakozások megtartására, másrészt minta objektumként bemutatásra
szolgáltak. Mindkét objektum rövid karbantartás után bármikor használható volt.
Csobánkán a főiskola továbbfejlesztette a harci ösvényt, amelyen a hegyi kiképzés és a vegyvédelmi kiképzés néhány mozzanatát lehetett gyakorolni. A főiskola rekonstrukciójának harmadik ütemében a gyakorlótér bázisán elkészültek a fűthető faházak, valamint bővültek a harcjárművek előkészítését és javítását végző bázisok.

39. kép:
A csobánkai téli szállás kívül és belül

A tanszék a század raktáraiban helyezte el azokat a felderítő eszközöket, amelyeket a csoportfőnökség utalt ki a tisztképzéshez. Így a hallgatók önképzés során, délután bármikor hozzáférhettek az optikai eszközökhöz, távmérőkhöz,
éjszakai figyelőműszerekhez. Természetesen nemcsak az eszközök kezelését gyakorolták, hanem rendszeres volt az
eszközök karbantartása, alegységszintű technikai kiszolgálása is.
A tanszék nagy gondot fordított a csapatoknál rendszeresített okmányok megismerésére, azok vezetésének elsajátítására. A harcászati tantárgyak is igényeltek okmánymintákat, de a technikai eszközökkel és a napi élet irányításával
összefüggő feladatok végzése, okmányolása azok sokszorosát követelte. Ezért minden tiszt hozott a csapatoktól harckészültségi okmányokat, a technikai kiszolgálások rögzítésére szolgáló dokumentumokat és a század kiképzését, napi
életét szabályozó okmánymintákat. Ezek folyamatos frissítése feltétlen szükséges volt a képzés során az aktuális változások bemutatásához.
A századparancsnoki képzés a felderítő szakon továbbra is egészen sajátos kidolgozó munkát követelt a tanszék
kollektívájától, mivel a felderítő alegységparancsnok az egység vagy magasabbegység szervezetében oldja meg a feladatait. A kidolgozott helyzetek egyre tökéletesebbek lettek és a számuk is szaporodott.
A nyolcvanas években alapvetően megváltozott a felderítő csapatoknál a célok helyének meghatározására szolgáló
eszközpark, és a korszerű eszközökkel, valamint berendezésekkel sokkal könnyebbé vált a pontosság követelményeinek teljesítése. A tapasztaltabb felderítők (akik 1983-85-ig kapták meg a hadnagyi csillagot) emlékeznek még arra, hogy
a tereptani kiképzés és a harcászati foglalkozások fontos részét képezte a célok helyének pontos meghatározása. A
különböző felderítő utasítások erre konkrét méter értékeket rögzítettek. A követelmény teljesítésére egy távcső és egy
tájoló állt rendelkezésre, valamint a 70-es évek végétől egy viszonylag pontos koordinátamérő. Minden tiszt törekedett a
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sok hibalehetőség kiküszöbölésére és nagy hangsúlyt fektetett a mérések pontos elvégzésére. A gyakorlatok bizonyították a felderítő tisztképzés e területen elért eredményeit.
Az 1981-87 között folytatott felderítő tisztképzés folyamatosan fejlődött, az utolsó években valóban kiteljesedett és
megfelelt a felderítő szolgálat elvárásainak. Ebben az időszakban a Zaják András alezredes által irányított szaktanszék
elismertté és eredményessé vált a főiskolán. A végzett tisztek döntő többsége megállta helyét az első tiszti beosztásban,
rövid időn belül magasabb beosztásba került és magasabb rendfokozatot érdemelt ki. Ezekben az években 4 szakasz,
82 hallgató hagyta el a főiskola padjait. Ebből a felderítő képzés történetének első két „mélységi” osztálya 18 fővel,
mint mélységi felderítő tiszt végzett. A néphadsereg szükséglete miatt 1987-ben két évfolyamot avatott a tanszék. A
felderítő tiszti beosztások magas feltöltöttsége miatt viszont túlképzés keletkezett, ezért Polgár vezérőrnagy a közel 50 fő
egy részének rádiófelderítő beosztást ajánlott fel és a fiatal tisztek közül sokan intenzív német vagy angol nyelvtanfolyamra kerültek.
Összesen hárman értek el kitüntetéses oklevelet és főhadnagyi rendfokozatot. Az ebben az időszakban avatottak
közül többen lettek tábornokok, komoly beosztásokat töltöttek be a magasabbegységeknél és néhányan teljesítették a
tudományos fokozat követelményeit. Sajnos, a mérnöki diplomával járó reáltantárgyak elsajátítása több, egyébként jó
képességű felderítőnek jelentett komoly akadályt, ezért néhányan idő előtt elhagyták a főiskolát. A mérnöki diploma egy
másik fontos és negatív jelenséget hozott felszínre, mégpedig azt, hogy a végzett tisztek közül viszonylag nagy számban
a tiszti fogadalom aláírása előtt kérték a tartalékállományba helyezésüket. A diploma segítségével a polgári életben
gyorsan jó álláshoz jutottak. Sajnos a végzős felderítő osztályokban is voltak ilyen zászlósok.
A négyéves képzés 1987-ben fejeződött be és ismét új korszak kezdődött tisztképzés és a tanszék történetében.

40. kép:
Az üzemmérnöki diploma

3. 2. A HÁROMÉVES FELDERÍTŐ TISZTKÉPZÉS (1986-1993)
1986-ban a néphadseregben jelentkező tiszthiány miatt úgy döntött a felső vezetés, hogy az alapfokú tisztképzés idejét
négy évről három évre csökkenti. Az ekkor már működő Tanintézeti Csoportfőnökség úgy vezényelte le az átalakulást,
hogy rövid átmenet után 1987-ben két évfolyamot avattak a főiskolán.
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3. 2. 1. Az átalakítás sajátosságai, a képzés felépítése, szakaszai
Az 1984-ben bevonult évfolyam az első évet az Általános Katonai Tanszéken, a második évfolyamot a Csapatfelderítő
Szaktanszéken végezte. 1986 derekán sürgős intézkedés érkezett a főiskolára és a tanszékre, amely meghatározta,
hogy: a következő év szeptemberében induló harmadéves osztálynak egy év alatt kell elsajátítani a hátralévő két év
anyagát. Ezt a tanszék egy átmeneti tematikával oldotta meg. A napi óraszám 7-8 órára növekedett, csökkent a gyakorló
csapatszolgálatra szánt idő és növekedett a kiképzési napok száma. Elmaradt a több éve rendszeresen betervezett
mezőgazdasági munka. Emellett az egyes tárgykörökre szánt óraszámok is változtak. A tanárok igyekeztek növelni a
képzés hatékonyságát. Több esetben a harmadik és negyedik évfolyam a szakiránynak megfelelően közösen vett részt
a foglalkozásokon. Így rövid idő alatt megtörtént az átállás, és 1987-ben a mérnökképzés alapkoncepcióját meghagyva
új, a kornak jobban megfelelő felderítő tanterv és tantárgyprogram született. A dokumentumot Polgár vezérőrnagy hagyta jóvá. Az első lényeges változás a polgári diploma megnevezésében és tartalmában jelentkezett. Az előző években
tapasztalt nagyszámú lemorzsolódás egyik okának a polgári életben jól konvertálható üzemmérnöki diplomát jelölte meg
a katonai felső vezetés. Ezért ezt módosítva, 1987-től harcjármű üzemeltető üzemmérnököket képeztek a felderítő
tanszéken is. A változások további tartalma sokkal részletesebben és szakosítva határozta meg a felderítő tisztképzést.
1986-ban módosították a tanulmányi és vizsgaszabályzatot, amelyben az egyik lényeges változásként megjelent a záróvizsga, ami több félév tananyagát mérte fel. A harmadévesek végül eljutottak az államvizsgáig, ahol nem vallottak szégyent és rövid beilleszkedés után erősítették a felderítő rendszert.
A képzés struktúrája nem változott, csupán az egyes részcélokhoz rendelt idő lett rövidebb, ezért a tanári kar a hatékonyabb oktatásra törekedett. A bevonulás után 90 óra sorkatonai alapkiképzés folyt, ezt részben az Általános Katonai
Tanszék tanárai, részben a szakaszok mellé vezényelt osztályfőnökök tartották. Természetesen a konkrét parancsnoki
beosztásokban a magasabb évfolyamon tanuló hallgatók szerepeltek.
Az általános katonai alapozás az első félévben történt, ezután volt lehetőség a szakválasztásra, majd a második félévben a szakra való felkészítés folyt. Ebben az évben minden hallgató B kategóriás jogosítványt szerezhetett, megismerte a katonai rend és a hadsereg általános törvényeit, a rajparancsnoki feladatok ellátásának alapjait. A két félév 1818 hetet és 1080 órát foglalt magában.
A harmadik félév 90 órás gyakorló csapatszolgálattal kezdődött, alapkiképzésen, rajparancsnoki beosztásban. A félév további részében folyt a harcjármű parancsnoki és a felderítő rajparancsnoki felkészítés. Ennek belső tartalma továbbra is a kezelőszemélyzetből képezhető felderítő szervek tevékenységének begyakorlása és a felderítőszerv parancsnoki munkájának elsajátítása volt.
A szakirány kettéválasztása a második évben történt. A 4.-5. félévben a szakirányú felderítő szervek tevékenységét
tanulták meg hallgatók, majd a parancsnoki munkát, végül a 6. félév a felderítő század és a századparancsnok feladataira koncentrált. Az utolsó évben minden hallgatónak szakdolgozatot kellett készítenie az előírt szaktantárgyak valamelyikéből, és a végzősök az államvizsga-bizottság előtt védték meg a dolgozatukat. Az államvizsgák száma háromra csökkent, így politikai tárgyakból, technikai ismeretekből és harcászatból tettek vizsgát a hallgatók.
A félévek célkitűzései mellett az 5. 6. félévben egy, illetve három hét gyakorló csapatszolgálatot írt elő a tantárgyprogram. A félévek óraszáma egységesen 540 óra volt, összesen 3240 óra szolgált a tiszti felkészítésre. Bár közel 300
órával csökkent az óramennyiség az előző évekhez képest, azonban a tananyag racionálisabb összeállítása nagyjából
pótolta a hiányzó órákat.
3. 2. 2. A tananyag tartalma és oktatásának módszerei
1987 után némileg változott a képzésben résztvevő szakaszok szerkezete. Több évfolyamnál külön osztályfőnök foglalkozott a szakirányok szakaszaival, de ettől függetlenül a képzés többsége közösen folyt.
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A tantárgyprogram tantárgyi felosztása szakított az előző évek hagyományaival, a tantárgyakat témájuk szerint csoportosította. Az első a politikai és társadalomtudományi tantárgyak csoportja, amelyhez 6 tantárgy tartozott és továbbra is a tudományos szocializmus államvizsgával zárult. Az alaptantárgyakat, a testnevelést és az idegen nyelvet folyamatosan oktatták és ez utóbbi záróvizsgával fejeződött be.
Az általános katonai tárgyak közé tartozott a gépjármű kiképzés és zömmel kevés óraszámú fegyvernemi ismereteket. A tantárgycsoportra 490 óra, az összóraszám 15%-a jutott. A természettudományi ismeretek a harcjármű üzemeltető üzemmérnöki képzés tananyagát tartalmazták és továbbra is alapot adtak a technikai jellegű szaktantárgyakhoz.
Nagyon fontos változás a számítástechnikai ismeretek megjelenése a tantárgyak között. Témája elsősorban a személyi
számítógép ismeretére és a BASIC programozás alapjaira terjedt ki.
A szaktantárgyak 1400 órát, az összóraszám 45%-át tették ki, amelynek közel 70%-a gyakorlat, vagy csapatoknál
tervezett foglalkozásként szerepelt az óratervben.
Ismét megjelent a két technikai tantárgy, tananyaguk és oktatási formáik megegyeztek az előző évek gyakorlatával.
Bár az órák döntő többsége közösen zajlott, a tanárok igyekeztek a gyakorlásokat, a számonkéréseket és a vezetési
gyakorlatokat úgy megszervezni, hogy a csapatfelderítőknél a BMP-1, a mélységi ágazatnál a PSZH dominált. A két
tárgyból a hallgatóknak félévente egyéni feladatokat kellett kidolgozni és meghatározott időre leadni. Ezek között szerepelt a karbantartó nap, vagy a vezetési gyakorlat levezetési tervének teljes kidolgozása, vagy a technikai szemle munkafolyamatainak leírása. Mindkét tárgy a harmadik év végén közös komplex technikai államvizsgával zárult.
Az 1987-es tantárgyprogramban szerepelt először a felderítőeszköz-ismeret tantárgy. Ennek oktatási célja az aktuálisan rendszeresített felderítő eszközök és berendezések megismerése, kezelésének, alkalmazásának elsajátítása,
technikai kiszolgálásuk megszervezése és ellenőrzése volt. A két ágazatnak külön képzést kapott. A csapatfelderítő
szakirány az órák többségében a 80-as évek közepén rendszerbe kerülő BRM-1K parancsnoki felderítő harcjármű különböző berendezéseivel foglalkozott, míg a mélységiek, bár ismeretet kaptak a másik ágazat kézi eszközeiből (MRP-4
rádiótechnikai felderítő eszköz, KT-83 lézertávmérő, PSZNR-5 földi mozgócél felderítő lokátor stb.), az órák 70%-án a
mélységi híradás eszközeinek használatát tanulták. A tantárgy ismeretanyagának elsajátítási szintjét a bizottság a technikai államvizsgán mérte fel.
A lőkiképzés megegyezett a négyéves kiképzési időszak tananyagával, de kimaradt a hegyi lövészet és a lőgyakorlatokon jobban elkülönültek a támadó és védő harcászati szituációban végzett lövészetek. Itt is érvényesült az ágazati
súlypontképzés a harcjárműves lőgyakorlatoknál. A végzősök a hatodik félév végén úgy szigorlatoztak, hogy a komplex
vizsga a lőtéren zajlott.
A fő integráló és a szakmát megalapozó tantárgy a harcászat volt. Ezekben az években összesen 510 órát lehetett
tervezni, ez közel 10%-kal kevesebbnek bizonyult az előző évekhez képest. Erki őrnagy javaslatára ezt a problémát a
tanszék úgy oldotta meg, hogy több gyakorlati foglalkozást összevontan tervezett, napi 6 órával számolva, azonban a
kihelyezéseken a gyakorlásra fordított óraszám elérte a napi 10 órát is. A tananyag tartalma és a belső struktúrája nem
változott, a foglalkozásokon alkalmazott módszerek tárháza bővült. Az utolsó félévben a tárgykörök közé bekerült a
felderítő osztag tevékenységének megszervezése és vezetése. A szakcsoportvezető továbbra is félévente 2-3 kihelyezést tervezett Csobánkára. A foglalkozásokon a hallgatók vagy a kiépített faházakban laktak, vagy a teljes kihelyezett
állományt sátrakban helyezték el.
Ezeket a foglalkozásokat igyekeztek a tanárok színesen, érdekesen oktatni, így a hallgatók motivációja is növekedett. Sokszor alkalmazták az alcsoportok egymás elleni felderítését. Sokkal érdekesebb volt a megindulási helyen az
átjutás helyének felderítése, ha az ott gyakorló gépesített lövész osztály ellen irányult. Az ellenséges tüzérséget a tüzér
tanulócsoportok, a mélységben folyó biztosítási feladatokat, a műszaki munkákat a határőr és a műszaki hallgatók „játszották”. Ezeken a foglalkozásokon a tanárok nagyon jó ellenőrzési és értékelési lehetőségekhez jutottak. A mozzanat
végén csak konzultálni kellett az adott fegyvernem foglalkozásvezetőjével, és a felderítő tanár pontos adatokhoz jutott a
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jelzett objektum helyéről, tevékenységéről, a felderítő hallgatók rejtett munkájáról. Ezek a kihelyezések hasznosak voltak, a nehézségek ellenére is szívesen vettek részt rajtuk a hallgatók.
A tantermi foglalkozásokon egyre gyakrabban alkalmaztak a tanárok egyszerű számítógép programokat. Jól használható volt a tantermekben elhelyezett korszerű terepasztal és a filctollal irható vizuál tábla, amely szinte mindenféle
harcászati foglalkozás típuson szerepelt.
A mélységi felderítő ágazat harcászati órái teljesen külön zajlottak. Az elméleti foglalkozások a tanteremben folytak,
a gyakorlati fogásokat és a parancsnoki munkát a terepasztalon, a KHGYB-n és a terepen sajátították el a hallgatók. A
tantárgy tartalma megegyezett az előző években oktatott anyaggal. Az óraszám 340 óra volt, ami közel 40%-kal kevesebbnek bizonyult, mint a négyéves képzés idején, igaz, az ejtőernyős kiképzés külön tantárgyként szerepelt.
A terepfoglalkozások hatékonysága folyamatosan nőtt, az újonnan a tanszékre kerülő tisztek egyre jobban megismerték a helyi körülményeket, a gyakorlótér és a Szentendre környéki terep adottságait. A tanárok a gyalogos alkalmazás mellett használták a PSZH-val történő feladat végrehajtást is. A tantárgyprogram előírásai szerint a mélységi felderítő csoport és századparancsnoki feladatok helyzetbeállításai hasonlóak voltak, ezért több évfolyam együttműködésben
oldotta meg a feladatát.
Mindkét ágazat szakaszai továbbra is részt vettek hegyi, téli és vízi táborban. A vízi táborokat ezekben az években
az egri felderítő zászlóaljjal együtt a Tiszán tartotta a negyedik félévben az oktató tanár. Lényeges újdonságot tartalmazott a program, mert mindkét ágazat végzőseinek a záró gyakorlatát a csapatokkal együtt kellett tervezni és végrehajtani.
Minden év végére valamennyi hallgató a tantárgyprogramban rögzített egyéni feladatot dolgozott ki. A második félévben
elkészítették a raj tűzvázlatát és a jelzések rendjét, a negyedikben a szakasz tűzvázlata mellé a körlet berendezéséhez
szükséges műszaki munkák tervét, míg a végzés előtt a felderítő osztagparancsnok munkatérképét dolgozták ki. Minden
feladat értékelése beleszámított az év végi osztályzatba. A tantárgy természetesen komplex államvizsgával zárult, amelyet a főiskolán tanteremben, másrészt a gyakorlótéren tartott a tanszék. Ezen a vizsgán kellett a hallgatóknak megvédeniük a szakdolgozatot.
A szaktantárgyakhoz tartozott még a tüzér, a műszaki, a légvédelmi ismeret és a rádióelektronikai harc. Ezek tartalma nem változott és a számonkérés a harcászat tantárgy vizsgáin történt. Fontos tárgy volt az idegenhadseregismeret. Ennek során a felderítők megtanulták a barna, a meggypiros, és a narancssárga haderő ruházati formáit, jelzéseit, eszközeinek felismerési jeleit. Az oktatás során a tanszék nagy hangsúlyt fektetett a különböző kötelékek harcrendi
felépítésére, az egyes harcrendi elemek jellemzőire és azok felismerési jeleinek megtanítására. A századparancsnoki
képzés miatt fontossá vált az ellenség tevékenységének értékelése. Ezért a tantárgyat oktató tanárok sok módszert
kísérleteztek ki.
A tanszék a szemléltetés gazdagítása érdekében egyre több diaképet készített: a harceszközökről, harcjárművekről
többféle felvétel került a gyűjteménybe a közeli, jól felismerhető képtől egészen az álcázott, 20-30%-nyira láthatóig. Ezen
kívül a harcász szakcsoport szisztematikusan gyűjtötte a különböző harchelyzetekben megjelenő eszközöket. A tanszéken a 80-as évek végére 2000-2200 darab, kategóriákba rendezett diakép segítette a szemléltetést. Sok, válogatott és
tematikusan összerakott videó állt a tanárok rendelkezésére.
A harcrendi elemek tevékenységének és felismerésének oktatásához a magyarázatot kombinált szemléltetés tette
érthetőbbé, az írásvetítőn lévő egyezményes jelek tartalma megjelent a diavetítőn vagy a TV készüléken, így a fiatal
tisztjelöltek könnyebben megértették a vázlatok jelentését, az általuk ábrázolt vonalak és jelek valóságos helyzetét. A
célt mindig úgy fogalmazta meg a tanár, hogy „Elvtársak, akkor látják tisztán a vázlatok tartalmát, ha a menetoszlop
lerajzolása közben hallják a lánctalpak csikorgását.”
A manőverek és a harctevékenységek dinamikáját mozgó számítógépes ábrák tették érthetőbbé. Ezeket a programokat többségében a tanszék tanárai készítették. Egyezményes jelek és a hangok segítségével láthatóvá vált a besorolás, a körletek elhagyása, a szétbontakozás és a támadás. Így a hallgatók viszonylag könnyen megértették a harc folya98
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matát, belső összefüggéseit. Az ellenség tevékenységének felismerését, a törvényszerűségek megértését sok térképes
gyakorlati foglalkozás segítette. A gyakorlások újszerű sajátossága volt, hogy a hallgatók a felderítő csoportparancsnok
szerepében dolgoztak, tehát a harcászat és az idegenhadsereg-ismeret tananyagát össze kellett kapcsolni. A foglalkozások előtt a hallgatók összeragasztották a térképet, rögzítették az alaphelyzetet, tanulmányozták a kiinduló adatokat. A
foglalkozásokon a konkrét helyzetbeállítás után a tisztjelöltek láttak egy rövid videó részletet, ezt mindenki értékelte,
rögzítette a térképen, összeállította a felderítő parancsnok jelentését és megfogalmazta a harcrendi elem várható tevékenységét. Egy kijelölt hallgató jelentette a döntését, az osztály a tanár vezetésével megvitatta a hallottakat, végül elhangzott az értékelés. A foglalkozás végére kialakult a térképen az ellenséges zászlóalj és a dandár teljes harcrendje.
Ezzel a módszerrel feltárhatók és könnyebben megérthetők voltak a harc belső törvényszerűségei. A tantárgy tananyaga
a harcászat vizsgáin szerepelt egyik részkérdésként.
A csapatkiképzés módszertana során a hallgatók megtanulták a kiképzés-nevelés elméleti, gyakorlati fogásait. A
foglalkozás vezetését a harmadik és a hatodik félévben lehetett gyakorolni. A csapatfelderítőknek 210, a mélységi felderítőknek 170 órájuk volt.
A mélységi ágazat külön tantárgyaként jelent meg az ejtőernyős kiképzés. Az egész tanszék nagy várakozással tekintett a tantárgy elé. Ezekben az években három ejtőernyős tábor szerepelt a tantárgyprogramban, a negyedik félévben
20, az ötödikben 20, a végzés előtt pedig 30 ugrást kellett teljesíteni. Az ugrások követelményei (pl. magasság, nehézségi fok) konkrétan szerepeltek a dokumentumban. A képzés végén a tisztjelöltek teljesítették a II. osztályú ejtőernyős
vizsga követelményeit.
A tiszti felkészítésre kevesebb óra jutott, mint az előző években, de az oktatás hatékonyságának növelésével, jobb
szervezéssel megfelelően képzett felderítő tisztek kerültek ki az alma materből.
3. 2. 3. A felderítő tanszék állománya és munkája
Az 1987-ben kiadott főiskolai állománytáblában a tanszék neve – a képzés profiljához illeszkedve – Felderítő Szaktanszékre változott, ezen kívül megjelent a mérnök-helyettesi beosztás, valamint két szakcsoportvezetői státus. A mérnökhelyettes tervezte, szervezte és irányította a hallgatók technikai és lőkiképzését, kapcsolatot tartott a főiskolaparancsnok fegyverzettechnikai és oktatási helyettesével, egyeztette az oktatás tartalmát és módszerét a Természettudományi és Technikai Alapozó Tanszékkel. A szakcsoportvezetői beosztás a két ágazat képzésének irányítására született.
Ezekben az években került a tanszékre Lopocsi István mérnök őrnagy, aki rövid idő után megkapta a mérnökhelyettesi megbízást. A harcjármű technika oktatásával Rózsa István századost bízták meg. 1987-ben több helyen is
megváltozott a tanszék összetétele. Távozott Kerekes Péter és Herman István százados, valamint Görög Ferenc őrnagy.
Pavlovszki György alezredes a törzsosztályra került. Horváth Sándor százados a századtól felkerült a tanszékre, helyére
Szombathelyről Holndonner Hermann főhadnagy érkezett és lett a századparancsnok helyettese. Őt hamarosan Kovács
László főhadnagy váltotta. Az új állománytáblában létrehozott lőkiképzés tanári helyet Volosz Gábor főhadnagy töltötte
be. A vezetésben a tanszékvezető-helyettesi beosztást Erki Kázmér őrnagy, a csapatfelderítő szakcsoportvezetői
faladatot Füzesi Ottó őrnagy látta el. 1987-ben kiteljesedett a tanszék szervezete a mélységi ágazat területén, mert a
szakcsoportvezetői beosztásba a főiskolára került Madács János százados Szolnokról. Ezen kívül a polgári dolgozói
státusok egy kabinetkezelői hellyel bővültek. 1989-ben Kerekes László százados a gépesített lövész tanszékről került a
felderítőkhöz.
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41. kép:
Erki Kázmér ejtőernyős táborban

1988-ban Németh Mihály alezredes elérte az 55. életévét és nyugdíjba vonult. A búcsúztatásán részt vett a század teljes
állománya, a tanszék minden tanára és Kazai Barna vezérőrnagy. A főiskola parancsnoka megköszönte Németh alezredes 13 éves századparancsnoki munkáját. A volt hallgatók döntő többsége azóta is tisztelettel és szeretettel beszél Misi
bácsiról. Az új századparancsnok Kovács László lett, helyettesének a csapatbeosztásból a főiskolára kerülő Papp László
főhadnagyot nevezték ki.
A tanszék munkarendje annyiban változott, hogy a tanszékvezető-helyettes vezetői értekezleten meghallgatta a képzésről tett jelentéseket és megszabta a következő két hét feladatait. A szakcsoportvezetők a képzés tervezését, irányítását, ellenőrzését végezték, természetesen a megszabott számú óráikat megtartották. Fontos szerepük volt a módszertani munka tökéletesítésében, a két szakirány dokumentumainak kidolgozásában és a félévi tanrend tervezésében. A
mélységi felderítő szakcsoportvezető különös gonddal tervezte és szervezte az ejtőernyős kiképzést, hiszen annak fontos jogi és pénzügyi vonzata volt. Az éves jármű és bázisigénylés a mélységi szakcsoportnál kiegészült a helikopter
üzemóra betervezésével.
A tanszék dokumentumai, kidolgozandó okmányai nem sokat változtak, csupán néhány új terv született. Ezekben az
években különös gonddal készültek az államvizsga levezetési tervek, amelyeket első lépésben a Kiképzési Osztály
ellenőrzött, ezt követően a szakmai elöljáró hagyott jóvá. A tanárok továbbra is aktívan vettek részt az oktatói segédanyagok készítésében. A jegyzetírás mellett több videofilm és számítógép program készült. A tanszék többször eredményesen szerepelt a főiskola által rendezett oktatástechnikai kiállításon. A tanárok folyamatosan kísérleteztek a számítógép hatékony alkalmazása érdekében. Készítettek önkonzultációs és vizsgaprogramot, gyakoroltató programot és többször alkalmaztak szemléltető eszközként személyi számítógépet.
A tanszék a 80-as évek végére összeszokottan, jó légkörben és eredményesen dolgozott. Az állomány döntő többsége rendelkezett a beosztásához szükséges végzettséggel, aki pedig nem, az szerepelt a beiskolázási tervben. Optimális maradt a tanárok életkor szerinti megoszlása, a fiatalon érkezett tisztek közül sokan kiválóan végezték az iskolát,
kellő csapattapasztalattal rendelkeztek. Az iskola vezetése elismerte a tanszék tevékenységét, a szakmai elöljáró a
személyes tapasztalatok és a csapatoktól begyűjtött információk alapján folyamatosan jó minősítést adott.
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1987-ben megjelent a honvédelmi miniszter 46/1987-es utasítása, amely intézkedett az oktatói fokozatok bevezetésére a katonai felsőoktatási intézményekben. Az utasítás 4-5 éves tanítási gyakorlatot, kiváló oktató-nevelő munkát, a
tudományos életben való jártasságot és nyelvismeretet írt elő. Ezeknek a követelményeknek eleget téve főiskolai docensi címet kapott 1987-ben Görögh Ferenc, majd 1989-ben Füzesi Ottó.
A csapatokkal és a szakmai elöljáróval való együttműködés az előző időszakhoz képest bővült, mert növekedett a
csapatoknál rendezett foglalkozások és gyakorlatok száma, több vizsgát a felderítő zászlóaljak szerveztek. A mélységi
tisztképzés sokkal aktívabb lett, többszintű kapcsolattartást igényelt a csoportfőnökséggel és főleg a szolnoki felderítő
zászlóaljjal.
Ebben az időszakban többen vettek részt különböző továbbképzéseken. 1986-ban Szabó Ferenc őrnagy háromhetes
BRM-1K tanfolyamon vett részt Győrben, Füzesi Ottó alapfokú számítógép-kezelői vizsgát tett, Komjáti Árpád és Füzesi
Ottó munka melletti nyelvtanfolyamra járt a főiskolára, 1988 tavaszán Kovács László és Pavlovszki György négyhónapos
magashegyi tanfolyamon volt Ukrajnában. Utóbbiak itt megszerezték az alpesi felkészítéshez szükséges ismereteket és
jártasságokat.
3. 2. 4. Az oktatási feltételek változása
A tanszék az I. tantermi épület átadása után a D épületben új kabinetet alakított ki az idegenhadsereg-ismeret oktatására. A tanterem berendezésében és felszerelésében nagy segítséget nyújtott az egri módszertani központ. A falakra új
tablósorok kerültek, beszerelték az OG-03-as kollektív oktató és visszacsatoló gépet, a tanári asztalba beépítettek egy
videomagnót és egy Commodore 128-as számítógépet, amelyek a falra szerelt televízió készülékhez csatlakoztak.
Az I. épület tantermeit a tanszék folyamatosan korszerűsítette. Modern berendezések kerültek az osztálytermekbe,
mindenhol lehetőség nyílt a videomagnó, a TV episzkóp, a számítógép gyors üzembe helyezésére. Egy sorozat harceszköz-makett biztosította a terepasztalon a helyzetek valósághű ábrázolását. A harc- és tűzvezetési foglalkozások
hatékonyságát nagyban növelte a 80-as években vásárolt vizuál tábla, amelyre vetíteni, rajzolni, mágneses jeleket elhelyezni egyformán lehetett. Természetesen más tanagyag szemléltetését is lehetővé tette ez az új eszköz

42. kép:
A D-210-es kabinet bemutatása a hozzátartozóknak

A 80-as évek második felében a csobánkai gyakorlótéren a tanszék kiépített egy felderítő század körletet és egy felderítő zászlóaljparancsnoki harcálláspontot. A műszaki tanszék hallgatói kirobbantották a létesítmények alapját képező
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gödrök helyét. Ezután a felderítő hallgatók a bázismunka idején folyamatosan tökéletesítették a körletet. Így kiépültek a
fedezékek, óvóhelyek, tüzelőállások, parancsnoki figyelőhelyek és más objektumok. Az összeköttetés létesítésére távbeszélő vezetékek szolgáltak. Ez a terület kettős funkciót látott el, mert itt gyakoroltak a hallgatók, másrészt a tanárok
bemutatták a körlet felépítésének és biztosításának egy célszerű változatát. Így a fiatal tisztek képet kaptak a terep berendezésének a lehetőségeiről és a csapatbeosztásban könnyebben eligazodtak a gyakorlótéren. Végre a felderítő képzéshez is készült Csobánkán objektum.
Az évtized végére a megépült raktárépületekben a felderítők kaptak egy hosszú épületrészt, amely egyrészt az ejtőernyős anyagok és a mélységi képzéshez szükséges eszközök tárolására szolgált, emellett rossz idő esetén itt, fedett
helyen lehetett gyakorolni az ejtőernyők hajtogatását.

43. kép:
A felderítő század kiépített körlete

Az 1987/88-as tanévtől a század visszakerült a 3. kollégiumi épületbe, ahol az elhelyezés mellett a tanszék anyagai,
műszerei is helyet kaptak. Az alegység szintjén az ifjúsági klubot, a raktárakat úgy alakította ki a parancsnok, hogy a
század körletben folyó foglalkozásokhoz minden feltétel a tanárok rendelkezésére állt.
A tanszék a hároméves képzés során is megállta a helyét. Teljes lendülettel folyt a két ágazat képzése, az oktatás
feltételei és körülményei megfelelőek voltak.

44. kép:
A felderítők körletét a külföldi vendégek is megszemlélték. Balra Kazai vezérőrnagy
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Továbbra is jó képességű, széles látókörű, pozitív emberi és parancsnoki tulajdonságokkal rendelkező tisztek hagyták el
a főiskola padjait. 1993-ig 9 szakaszban 88 felderítő tiszt (ebből 28 mélységi felderítő) végzett, közülük ketten lettek
főhadnagyok, de a többségük rövid idő után magasabb rendfokozatba került. A fiatal hadnagyok döntő többsége az
avatás után sikeresen elvégezte az intenzív nyelvtanfolyamot.
A tanszék munkájának egyik legnagyobb elismerése a 1980-90-es évtized fordulóján vált kézzelfoghatóvá. A felderítő tisztek közül többen jól beszélték az angol nyelvet, már a kezdetekkor bekerültek az ENSZ nemzetközi ellenőrző csoportjaiba. A misszió után ellátogattak a főiskolára és találkoztak a régi tanáraikkal. Ennek során büszkeséggel mesélték,
hogy a 4-5 nemzet katonáiból összeállított járőr azért érte el időben és épségben a kijelölt támaszpontot, mert egyedül a
magyar tiszt értett a tájékozódáshoz és tudta, hogyan kell aknásított menetvonalon mozogni. A terepen lévő harceszközök felismerésére és helyének megállapítására mindig a magyarokat hívták segítségül. Az amerikai tiszti járőr órákon
keresztül a logisztikára várt, amikor a magyar tiszt néhány perces javítás után ismét működőképessé tette a járművet.
A későbbiek során is mindig megelégedéssel nyilatkoztak a parancsnokok a felderítő tisztek szakmai felkészültségéről.
Ezek a tények és történetek joggal tették büszkévé a felderítő tanszék teljes tanári állományát.

48. kép:
Oklevél a felderítő- harcjármű üzemeltető – üzemmérnöki szak elvégzésről.
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4. FELDERÍTŐ TISZTKÉPZÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG SZÁMÁRA 1991-1997
1990-ben a rendszerváltás gyökeresen átalakította a hadsereget, prioritást kapott a létszámleépítés és leszerelés, valamint a korábbi koncepcióktól alapjaiban eltérő ország-védelem. Ennek következtében csökkent a felderítő tiszti beosztások száma, ami a főiskolai képzésre is hatott. A hadseregben új értékek jelentek meg, ezzel átértékelődött a korábbi
tiszti műveltség, és egy új értelmiségi szerepkör követelménye fogalmazódott meg a jövő tisztjeivel szemben. Változtak a
honvédelmi alapelvek, új doktrinális tételek születtek a felderítő erők alkalmazására is. Növekedett a hadsereg nemzetközi szerepvállalása, mindez azt eredményezte, hogy új képzési célokat és követelményeket kellett teljesíteni a főiskolai
oktatásban. Változott a szakmai elöljáró helye, szerepe a hadsereg struktúrájában. Ezekben az években a csoportfőnökség hadműveleti és harcászati felderítő főnöke Németh Sándor ezredes lett, majd őt váltotta Szalai István ezredes,
1991-ben pedig Takács László ezredes látta el ezt a beosztást.
4. 1. A SZAKTANSZÉK FELÉPÍTÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE
1990-ben teljesen átalakult a főiskola szervezete és az egyes szervezeti egységek felépítése. A hadseregben végbement változások miatt a katonai felső vezetés úgy döntött, hogy megszünteti a tartalékos tiszti és a hivatásos tiszthelyettesek képzésével foglalkozó kiképző bázisokat és ezeket a katonai főiskolákra telepíti. Így nagyságrendekkel növekedett
az iskola létszáma. Létrejött a főiskola parancsnok alárendeltségében a Tagozatparancsnokság, megszűntek a politikai
és szociálpolitikai beosztások és szervek, a pártpolitika kivonult a főiskoláról. A tanszékek a kiképzési helyettes, a szaktanszékek a parancsnok alárendeltségébe kerültek. A parancsnok anyagi-technikai oktatási helyettese felelt a mérnökképzésért.
A tagozatparancsnok Szirony György ezredes lett, – aki előtte 1987-től az Általános Katonai Tanszék vezetője volt –
alárendeltségébe kerültek a tiszti hallgatók, valamint az újonnan alakult tiszthelyettesi és tartalékos parancsnoki századok. Ennek következtében a tagozatra hárultak a tanórán kívüli nevelési feladatok és a hallgatók ellátásával kapcsolatos
problémák.
A felderítő tanszék állománya is módosult, az 1989/90-es tanévben távozott Kerekes László százados, helyére a
Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskoláról Lipták Béla alezredes került. Horváth Sándor őrnagyot felvették az akadémiára,
helyére Szombathelyről Nagy György főhadnagy jött.
1991-ben a tanszék vezetésének összetételében is változások történtek. Nyáron Komjáti Árpád ezredes nyugdíjba
vonult és augusztus elsején a felderítő főnökségről Bánki Imre alezredes került a tanszékvezetői székbe. Rövid egyeztetés és pontosítás után kialakult a vezetés, a helyettes Erki Kázmér őrnagy, a mérnök-helyettes Lopocsi István őrnagy,
a két szakcsoportvezető Füzesi Ottó és Madács János lett. Ebben az évben nyugdíjba vonult Csőke Pál őrnagy. Rövid
ideig a tanszékre került mélységi oktatónak Rózsa András százados, majd őt követte Molnár Attila főhadnagy, aki Szombathelyről érkezett, és előtte nagy tapasztalatokat szerzett a felderítő szervek felkészítésében és vezetésében, a délszláv háború idején elrendelt határbiztosítási feladatok végrehajtása során. A csapatfelderítő szakcsoport és a technikai
szakcsoport nem változott, a lőkiképzést oktató Volosz Gábor százados leszerelt és Kovács László százados került
helyére. Rövid idő után a tanszék vezetésének 1992-ben sikerült még egy lőkiképzési oktatóhelyet létesítenie, erre
Rápolti Bálint főhadnagy került fel Győrből, csapatbeosztásból.
A század vezetése a tagozat állományába történő integrálódásakor megváltozott és többször átalakult, ezekben az
években Jagadics Zoltán, Szolnoki Károly és Kovács Péter dolgozott ezekben a beosztásokban.
A tanszékvezető új munkastílust vezetett be, a feladatokat részben személyesen, az egyéni képességek maximális
figyelembevételével adta ki, részben a helyetteseken keresztül vezette a tanszéket. Nagy lendületet diktált, de minden
feltételt biztosított és a tanszék munkáját negatívan befolyásoló külső tényezők hatását igyekezett minimálisra csökkenteni. Bízott a beosztottakban, őszinte, jó légkört teremtett. A közösség alakításában elsősorban a sportot és a rendsze104
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res testmozgást ösztönözte. Személyesen vezette télen a sí kiképzést, példamutatóan küzdött a nála fiatalabbakkal a
délutáni futballmeccseken, együtt ugrott a hallgatókkal az ejtőernyős kiképzés során.
A tanszék meglévő dokumentumai, tervei és okmányai alapvetően nem változtak, bár a 90-es évek elején a HKSZ
rendszer átalakítása miatt a teljes tanári kar szinte az éjszakákat is felhasználva átdolgozta a tiszti, tiszthelyettesi és a
tartalékos parancsnoki HKSZ képzés terveit. Emellett nagy munkát igényelt a tiszthelyettesek és a tartalékos parancsnokok tematikáinak kidolgozása. Mindkét dokumentum-csoportot a hadműveleti-harcászati felderítő főnök hagyta jóvá.
Nagy leterheltséget jelentett az osztályfőnöki munka, hiszen minden felderítő szakon tanuló osztálynak a tanszék adta
ezt a beosztást.

49. kép:
Bánki Imre nemcsak a teniszpályán mutatott példát

Némileg átalakult a tanrend tervezésének folyamata. A főiskola számítógépen készítette el a havi órarendet, de ehhez
módosítani kellett a tematikák óraszámait. Továbbra is a szakcsoportvezetők tervezték az oktatási folyamatot. A tanrend
elkészítéséhez kiadott formanyomtatványt töltöttek ki, amelyen szerepelt a foglakozások helye, ideje, vezetője és a járműigény. A foglalkozások kapcsolódását és ütemezését külön hálóterven dolgozták ki a tervezők.
1991 tavaszán nagy horderejű feladatot kapott a tanszék. A szakmai elöljáró a csapatfelderítő tiszt parancsnokká
képzésének a folyamatát kívánta bemutatni egy kb. 30 perces filmen. A harcászati tanárok kialakították a video anyag fő
kérdéseit, azok tartalmát és összeállították az anyagszükségletet, valamint a gép- illetve harcjármű igénylést. A forgatókönyvet Füzesi őrnagy és Holndonner százados dolgozták ki, amelyben részletesen szerepelt a felvételek tartalma,
helye, anyagszükséglete. Ennek alapján a főiskolai hallgatók a főiskola bázisán mutatták be a tantermek, szakkabinetek
oktatási lehetőségeit, az oktatástechnikai eszközöket, a szimulátorok alkalmazását majd ezek után a csobánkai gyakorlótéren folytatódtak a terepfoglalkozások felvételei. Az utómunkálatokhoz a szerzők megírták az anyag szövegkönyvét és
szeptemberre elkészült a film. Az elöljáró minden tekintetben magasra értékelte a tanszék munkáját.
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50. kép:
A filmforgatás egyik mozzanata Csobánkán

A tanárok a főiskola és a szakmai elöljáró által szervezett továbbképzéseken nemcsak passzív szemlélőként, hanem
39

aktív szereplőként is tevékenykedtek. 1991 őszén a HVK KFH

vezető intézkedésére Győrben egy nagyszabású ide-

genhadsereg-ismereti módszertani foglalkozás-sorozatot rendezett a hadműveleti-harcászati felderítő főnök. Erre azért
volt szükség, mert a honvédségben átalakult ennek a tantárgynak a tananyaga és a módszertani követelménye. Ezek
egységesítése érdekében került sor az összes felderítő alakulat képviselői előtt a bemutatóra. Ennek az egyik foglalkozását a KLKF Felderítő Szaktanszék tisztjei tervezték meg, készítették a szemléltető anyagot és segédeszközöket. A
bemutatót a tanszék idegenhadsereg-ismeret oktatója, Füzesi Ottó tartotta, mindenki megelégedésére.
A tanszék egyre több számítógép-programot készített. 1994-ben a főiskola módszertani értekezletén a tanszék néhány oktatója bemutatta a vezető állománynak a tanszéken használt oktató- és nyilvántartó programok jellemzőit, elkészítésük folyamatát, alkalmazásuk lehetőségeit. A bemutató végén több kérdésre kellett válaszolni, mert sok résztvevőt
érdekelt az oktatás korszerűsítése.
A tanszékvezető maximálisan támogatta a tanárok továbbképzését, beiskolázását. Ezek a lehetőségek sok területen
nyitottak utat a tiszteknek. Az egyik kimondottan felderítő továbbképzési terület az ejtőernyős ugrások végrehajtása. A
hallgatók ejtőernyőzésének engedélyezését követően a tanári kar, megfelelő felkészítés után, önkéntes alapon részt
vehetett az ugráson. Többen éltek ezzel a lehetőséggel. Molnár Attila főhadnagy pedig Szlovéniában elvégzett egy hegyi
vezetői tanfolyamot.
A másik nagy terület, amelyen sajnos komoly lemaradás volt, a nyelvképzés. Bár a tanszék több éve szorgalmazta,
hogy a főiskola tanári karának szüksége van nyelvismeretre, az elöljáró különböző okokra hivatkozva elzárkózott a beiskolázástól. A 80-as évek végén néhányan elkezdték a munka melletti nyelvtanfolyamokat és sikeresen levizsgáztak, de
csak orosz nyelvből. A 90-es években viszont már szinte évente ment egy-egy tiszt intenzív angol vagy német kurzusra,
és volt, aki a kétéves munka melletti tanfolyamot választotta. Szerencsére 5-6 év után a tanszéken szinte minden tiszt
rendelkezett nyelvvizsgával, ami a tanári fokozatok odaítélésekor fontos feltétel volt.
A Katonai Főiskolai Közlemények a kezdeti céloknak megfelelő formában utoljára az 1987/88-as tanévben jelentek
meg. A rendszerváltás után a Kossuth Katonai Főiskola próbálkozott valamilyen iskolai folyóiratot kiadni, de ez az elgondolás nem járt sikerrel. Később a felderítő szaktanszékvezető a beosztottjai támogatásával kezdeményezte a Főiskola
Tanácsban egy iskolai tudományos folyóirat elindítását. Néhány hónapos előkészítő munka után, az 1994/95-ös tanévre
39

Honvéd Vezérkar, Katonai Felderítő Hivatal
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megalakult a szerkesztő bizottság, amelynek a vezetője Bánki Imre ezredes lett, aki sokat tett a folyóirat elindításáért, a
feltételek megteremtéséért. A tagok nagy lendülettel láttak munkához és rövid idő után megszületett a Főiskolai Közlemények első száma, amelyet 1995-ben adott ki a Kossuth Lajos Katonai Főiskola. Ez a kiadvány fórumot adott az iskola
tanárainak, az elöljáró szervek és más főiskolák dolgozóinak a tudományos publikáláshoz, a személyes vélemények
kinyilvánításához.
Ezekben az években az iskolai végzettség terén is sokat erősödött a tanszék. Folyamatosan, egymás után fejezték
be a fiatalok a törzstiszti tanfolyamot és az azt követő haderőnemi képzést. Többen polgári egyetemre jártak és szereztek különböző diplomákat. Általában évente egy tiszt végezte el a főiskolán folyó mérnök-tanári szakot, vagy a műegyetemen fejlesztette képességeit. Bánki Imre ezredes és Füzesi Ottó alezredes sikeresen megvédte a szakmai témájú
egyetemi doktori értekezését.
A tanszék létszáma ezekben az években érte el a maximumát, és a vezetők, a tisztek, a tiszthelyettesek és a polgári
dolgozók odaadóan, nagy akarással és szakértelemmel tették a dolgukat. A baráti légkör, a segítőkész kollegiális magatartás nagyon jó eredményeket biztosított a szaktanszékek közötti rangsorban.

45. kép:
Baráti tanszékértekezlet Anna-völgyben. Balról: Holndonner Hermann, Lipták Béla,
Kovács László, Madács János, Bánki Imre, Nagy György, háttal Erki Kázmér

4. 2. A KÉPZÉS SZERKEZETE, SZAKASZAI
A képzés legfontosabb újdonsága az volt, hogy a különböző törvényi előírások alapján 1991-től visszaállt a 4 éves tiszti
felkészítés. A minisztérium által kiadott alapdokumentum megfogalmazta a célrendszert, amely sok újat tartalmazott. „…
olyan hivatásos tisztek képzése akik…hazájukat szerető, mély hivatástudattal, erkölcsi tartással bíró…értelmiségi szak40

emberek, akik képesek az alegységeiket békében és háborúban vezetni, ismerik a rájuk bízott haditechnikát…”

A kiad-

vány a tiszti és szakmai elvárásokat hasonló tartalommal fogalmazta meg, mint a 80-as évek tantervei. Bizonyos módosítások történtek a másoddiploma megszerzésében is, hiszen a hadsereg igénye és a tisztikar véleménye alapján szükségessé vált a tanári képesítés visszaállítása. Ennek megfelelően az 1991-ben kiadott tanterv előírta: „A katonai képesítés felderítő szakon csapatfelderítő és mélységi felderítő ágazati legyen, a betölthető beosztás századparancsnok.
41

A polgári képesítés pedig üzemmérnök-tanár, a szakiránya: járműgépész.”

40
41

A képesítés megszerzésének feltételei a főiskolákon Bp. 1991.
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola Tanterve Szentendre 1991.
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A tantervnek felderítő szakra vonatkozó előírásai (Szalai István ezredes hagyta jóvá) a következőket tartalmazták: „a
felderítő tiszt legyen képes a felderítő szervek vezetésére, az eszközök kezelésére, az alegység napi életének irányítá42

sára.”

A tanterv általános szabályokat is rögzített a felderítő szakon tanulók számára:

—

vegyenek részt 120 órás alapkiképzésen és,

—

szerezzék meg a B és C típusú jogosítványt és oszlopparancsnoki teendők ellátásához szükséges igazolványt,

—

a rendszeresített harcjárművön szerezzenek osztályba soroló vizsgát,

—

hajtsák végre az előírt lőgyakorlatokat,

—

a harmadik félévben vegyenek részt a 120 órás alapkiképzésen, rajparancsnoki beosztásban,

—

teljesítsenek 4 hónap gyakorló csapatszolgálatot és 1 hónap tanítási gyakorlatot,

—

szerezzék meg a szükséges összfegyvernemi és szakmai ismereteket,

—

a 6. félévben válasszanak szakdolgozat témát és a kész szakdolgozatot a 8. félévben a gyakorló csapatszolgálat előtt adják le.

A tantervben rögzítette az elöljáró a négyéves képzés időtényezőit, ami megadta a félévek oktatási tartalmát. A bevonulás szeptemberben volt és az egyhónapos alapkiképzés ünnepélyes eskütétellel zárult.
Minden tanévben, januárban és júliusban vizsgaidőszakot volt, augusztusban pedig szabadságra mentek a hallgatók.
Az első tanévben októbertől júniusig alapozó felkészítés folyt.
A második év első hónapja gyakorló csapatszolgálattal telt, majd a tanévet természettudományos, pedagógiai alapozásra és szakonkénti differenciált katonai felkészítésre tervezte az elöljáró.
A harmadik tanév feladata a technikai és harcászati ágazati felkészítés volt, míg a tanterv az utolsó tanév céljának a
korábbi ismeretek integrálását és az ágazati felkészítés befejezését írta elő.
A képzésre heti 32 tanórát és 2 óra fakultációt lehetett tervezni, így félévenként 580-590 óra jutott, ami azt jelenti,
hogy az összóraszám 4700 óra volt. A tanévek során 25 vizsgát teljesítettek a hallgatók és három témakörben komplex
és összevont államvizsga kellett a diploma kiadásához.

1.

Alapkiképzés

2.

Term. tud. pedagógiai és szakonkénti általános katonai felkészítés kezelőszemélyzet
oktatása

3.

4.

Január

Alapozó felkészítés

Alapozó tárgyak, haditechnikai eszközök
rendszertana, alaptípusok oktatása. A felderítő
szakasz vezetésének a megalapozás

Alapozó felkészítés

Term. tud. pedagógiai, differenciált katonai és felderítő
rajparancsnoki felkészítés

A korábbi években tanultak integrálása, ágazati haditechnikai eszközök üzemeltetésére, a
felderítő szakasz és század harci alkalmazásra való felkészítés.

Haditechnikai eszközök, oktatása
a felderítő szakasz és a szakaszparancsnok tevékenysége.
Ágazati felkészítés
A korábbi években tanultak integrálása, a felderítő századparancsnoki felkészítés, felderítő törzsben
folyó munka Ágazati felkészítés

Ágazati felkészítés
4. táblázat:
A mérnök-tanár és felderítő parancsnoki képzés felépítése

42

VII.
VIII.
hónap

Páros félév

uo.
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4-6 hét gyakorló
csapatszolgálat. 4
hét tanítási gyakorlat

Szakdolgozat
leadása, 6 hét
gyakorló csapatszolgálat

Vizsgaidőszak, szabadság

Páratlan félév

Vizsgaidőszak

Tanév
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4. 3. A KÉPZÉS TARTALMA ÉS MÓDSZEREI
A 90-es éveket a folyamatos változás jellemezte. Az új tanterv alapján megszületett a 4 éves időszakra vonatkozó tantárgyprogram, ami meghatározta a felderítő képzés tartalmát, ezt a dokumentumot 1993-ban Takács László ezredes,
hadműveleti–harcászati felderítő főnök egyetértésével az iskolaparancsnok hagyta jóvá. Ebben szerepelt az Óra és
vizsgaterv, valamint az egyes tantárgyak oktatásának célja, tárgykörei és féléves bontásban az óraszámai. Lényeges
újdonságként jelentkezett, hogy szinte minden tantárgy leírása a vizsgakövetelményekkel és egyéni feladatmegoldásokkal zárult. Így próbálta a tanári kar önálló munkára ösztönözni a hallgatókat.
A képzés a főiskolán 1991-ben indult, azonban a felderítő főnökség a csapatok helyzetét és a várható tendenciákat
figyelembe véve nem indított első éves osztályt. Az 1992-ben bevonuló hallgatók kezdettől a felderítő osztályfőnök irányítása mellett tanultak, de a hallgatói szakasz az általános ismereteket a tagozat alárendeltségében sajátította el.
A dokumentumban a tantárgyak csoportosítása illeszkedett a tanterv előírásaihoz. Az első csoport az értelmiségi felkészítés volt, amellyel 1000 órában foglalkoztak a hallgatók, ez a teljes óraszám 21%-át ölelte fel. A csoportban valóban
az általános ismereteket adó tantárgyak szerepeltek, amelyek döntően eltértek az előző évtizedek tantárgyaitól. Megmaradt a filozófia, a hadtörténelem, a szociológia, azonban a tartalmuk eltért a szocialista társadalomtudomány pártos tudományfelfogásától. Új tárgyként jelent meg a katonai gazdálkodás, a hadijog, és a tiszti értékrend. Ezek a tárgyak valóban a tiszt értelmiségi szerepét erősítették. Az idegen nyelvre minden eddiginél több órát lehetett tervezni, azonban a
nyelvvizsga nem volt követelmény.
A szakmai törzsanyag az összóraszám 26%-át foglalta le. Ebbe a csoportba a pedagógia részterületei és az üzemmérnök képzés tantárgyai tartoztak. Mindkét terület a katonai hivatás ismereteit alapozta meg. Lényegesen változott az
informatika óraszáma és tartalma. Megjelent az asztali számítógép, a hallgatók tanultak programozási alapismereteket,
megismerték az operációs rendszereket és a szövegszerkesztést. Külön tárgykörben szerepelt a DOS lényege és a
számítógépes hálózat alapjai, ami végső soron az internet elődjének minősült.
A következő tantárgycsoport a differenciált szakmai törzsanyag volt, amely elsősorban a végzett tiszt technikával
kapcsolatos ismereteit tartalmazta. Az óraszám a teljes tanulmányi időszak 21%-a volt. Egy sor új tantárgy szerepelt, a
képzésben emellett az oktatás filozófiája is megváltozott. Nem egy vagy néhány konkrét harcjárművet vagy fegyvert
tanítottak a tanárok, hanem járműrendszereket, fegyverszerkezeteket, azok jellemzőit, működését, kiszolgálását. Így a
hallgatók általános képet kaptak a motorokról, erőátviteli rendszerekről stb., és ezeket adaptálták a rendszeresített,
konkrét eszközökre.
Az oktatatók az órák elméleti részét tanteremben, kabinetben tartották, sok szemléltető eszközzel, számítással, diagrammal. A gyakorlati rész, ahol a hallgatók konkrét méréseket, ellenőrzéseket végeztek, a beállós tanteremben, vagy a
műhelyben zajlott. Ezen kívül volt óra a telephelyen, a javító bázison, és a tanárok néhányszor szerveztek gyárlátogatásokat is.
A harcjármű-vezetés során az elmélet után mindenki 6 vezetési számot teljesített BMP-1 típusú gyalogsági harcjárművel és a tematika követelményként írta elő a III. osztályú vizsga letételét. A 90-es évek elejétől a mérnök-tanárok
gyakran használták a beállós tanteremi épületbe telepített BMP vezetési szimulátor, amely sok vezetői képesség kialakításában segítette a hallgatókat.
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46. kép:
BMP-1 vízi vezetési gyakorlaton

Ebbe a tantárgycsoportba tartozott a felderítő eszközismeret tantárgy, tananyaga konkrét eszközöket tartalmazott, ami
megegyezett a rendszerben lévő, az előző években már oktatott eszközökkel. A 6. félév újdonsága volt, hogy az ejtőernyős ismeret mindkét ágazatnál szerepelt. A 7. és 8. félév a csapatfelderítőknél a BRM-1K harcjármű technikai kiszolgálását, a mélységieknél a belső és külső híradás eszközeit tárgyalta.
A tantárgycsoport további érdekessége az volt, hogy az összes tantárgy ismeretanyagának a felmérése egy közös
technikai államvizsgán történt.
A negyedik tantárgycsoport a katonai tananyagot, a szakma szempontjából a legfontosabb tárgyakat tartalmazta.
Ezek egyrészt a napi élet irányítói ismereteket, másrészt a felderítő tiszt számára szükséges szakmai ismereteket jelentették. A tantárgycsoport az összóraszám 31%-t tette ki.
Az általános katonai ismeretekhez tartozott az összes olyan tantárgy, amely a fiatal tisztnek a beosztás ellátásához
kellett. A legtöbb órát a szabályzatismeretre fordították, de a hallgatók megismerték a parancsnokra, mint vezetőre vonatkozó jogi, személyügyi, pénzügyi, ügyviteli előírásokat, a hadsereg harckészültségének alapjait és a katonai szerve43

zés szabályait. Külön szerepelt a katonaföldrajz és tereptan. Ez a tárgy foglalkozott az UTM

vetületi rendszerrel, tájé-

kozódási gyakorlatokkal és Magyarország katonaföldrajzi értékelésével.
A lőkiképzés az éppen aktuális lövészeti szabályzat előírásait követte és minden hallgató részt vett támadó és védő
jellegű lőgyakorlaton. Ezen kívül a kapáslövés és a kötelék lőgyakorlat szerepelt a tematikában. A felderítő főnökség a
tanszéket bevonta a védelmi jellegű kötelék lőgyakorlat kidolgozásába, amit a szaktanárok becsülettel elvégeztek. Külön
tárgykört kapott fegyverek belövésének, beszabályozásának végrehajtása, és a lőkiképzés oktatásának módszertana. A
foglalkozásokon a tanár gyakran alkalmazott korszerű elektronikus és lézeres célzó berendezéséket és a BMP
lőszimulátorát. Az elsajátított ismeretek, jártasságok és készségek felmérésében az értékelés fontos részét képezte a
gyakorlati foglalkozások témáihoz tartozó normafeladatok előírt követelmények szerinti teljesítése.
A következő tantárgy új megnevezést kapott, mégpedig az összfegyvernemi és szakharcászat nevet viselte. A tantárgy összóraszáma 370 óra volt, ami kevesebbnek bizonyult, mint korábban, de az integráló tantárgyakkal együtt bizto-

43

Univerzális Transzverzális Merkátor (UTM)) egy speciális a NATO országokban használt katonai hálórendszer a földi pozíció meghatározására
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sította az új követelmények szerinti felkészítést. A tantárgy természetesen államvizsgával zárult. Az első évben a hallgatók megismerték a katonák általános feladatait és tevékenységét a harcmezőn, majd a támadás, és a védelem alapkérdéseit tanulmányozták. A terepfoglalkozásokon, az egyes harcos kiképzés módszerével begyakorolták lövészkatonák
feladatait.
A második évben a tanszék a két ágazatnak közösen tartotta az órákat és némileg változott a tananyag struktúrája.
Ebben a programban úgy állította össze az elöljáró a tananyagot, hogy a felderítés egy-egy fontos mozzanata egy tárgykört képezett. Ezt a mozzanatot gyakorolták a hallgatók támadásban, védelemben vagy más helyzetben. A tanév során
megtanulták a felderítési módok végrehajtásának elveit és szabályait. Ezután a raj, harcjármű–kezelőszemélyzet feladatai következtek különböző helyzetekben. Minden témánál kiemelt szerepet kapott a parancsnoki munka tartalma és az
okmányok vezetése. Az ötödik félévben a hallgatók gyakorolták a harcjármű-kezelőszemélyzet irányítását bonyolult
viszonyok között, és a programban ezen kívül komplex gyakorlat is szerepelt.
A harmadik tanév második félévétől különvált a két ágazat szakmai képzése. A hatodik félév a szakaszerejű felderítőszerv tevékenységével és kiemelten a parancsnok munkájával foglakozott. A hetedik félévben folytatódott a szakaszparancsnoki képzés és előadások hangzottak el a különböző felderítő nemek jellemzőiről és a felderítés megszervezésének alapjairól. Egy gyakorlati foglalkozáson megismerték a végzősök a mélységi felderítő csoport működését. Ebben a
félévben megkezdődött a századparancsnoki felkészítés. Új követelményként szerepelt a képzésben a dandár felderítő
tiszti beosztás feladatainak megismerése, ezért a hallgatók részt vettek néhány ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati
foglalkozáson. Az utolsó időszakban, a század vezetésével összefüggő feladatok végrehajtásának tökéletesítése mellett,
komplex gyakorlaton adtak számot a zászlósok a tudásukról. (1997-ben megszűnt a negyedévesek zászlósi rendfokozata).
A másik ágazattal párhuzamosan a hatodik félévtől a mélységi ágazat képzése az általános elvek elsajátításával és a
mélységi felderítő csoport felkészítésének gyakorlatával foglalkozott. A következő időszakban a hallgatók megismerték a
parancsnoki munka minden részletét, okmányát, kapcsolatrendszerét. Majd néhány óra után a gyakorlati foglalkozások
sorozata következett, a mélységi felderítő csoport mélységbe való bejutásától, a működési körlet berendezésén keresztül a felderítési feladatok végrehajtásáig. Több gyakorlás volt a különleges objektumok felfedéséből.
A hetedik félévben megkezdődött a felderítés megszervezésének elsajátítása és a felkészítő tiszt feladatainak megismerése. A tanév végéig a századparancsnok szerepében dolgoztak a hallgatók. Természetesen a mélységi ágazat
utolsó tárgyköre is a komplex gyakorlat volt.
A harcászat tantárgy oktatásának tartalma, módszerei, eszközei és helyszínei megegyeztek a többéves gyakorlat során kialakult összetevőkkel. Megjelentek természetesen újabb oktatás-technikai eszközök és módszerek is, ezeket a
tanszék tanárai beépítették a jól bejáratott oktatási folyamatba.
A fegyvernemi ismereteket egyformán tanulta mindkét ágazat, a tantárgy alapvetően a szakcsapatok feladataival,
eszközeivel foglalkozott. A számonkérés a harcászati vizsgákon történt, a tananyag a vizsgatétel egyik kérdéseként
szerepelt.
Az idegenhadsereg-ismeretre valamivel több óra jutott, mint az előző években. Az oktatás tartalma és módszerei tökéletesedtek, nagy hangsúlyt kapott a gyakorlati foglalkozások sorozata. A tantárgy tananyaga alapvető változásokon
ment keresztül ezekben az években, hiszen megszűnt a konkrét ellenségkép. A Magyar Honvédség egészére vonatkozóan az idegenhadsereg-ismeret tantárgy tartalmát a hadműveleti-harcászati felderítő főnök írta elő. Ezek szerint oktatni
kellett a más országok haderejének eszközeit, szervezetét és harceljárásait. Ezt az intézkedés konkretizálta, a tantárgy
tárgya: az európai és más meghatározó katonai nagyhatalmak, valamint a környező országok fegyveres erőinek legfontosabb jellemzői. A környező országok döntő többségében a fegyveres erők felépítése a szovjet mintát követte. A tanár
együtt tanította a Milan és a Fagot páncéltörő rakétát, a Gvozgyikát és az M-109-es önjáró tarackot. A szlovák, a román,
az ukrán stb. haderő fegyverzete szinte teljesen megegyezett a Magyar Honvédség eszközparkjával. Ezért a tantermi
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foglalkozások után az iskola telephelyén folytatódott az oktatás. Így a felderítők a valóságban látták, kézzel foghatták
azokat az eszközöket, amelyeket a diaképeken ismertek meg. Többször alkalmazott módszer volt, hogy a hallgatók
felkészültek egy-egy páncéltörő ágyúból vagy tarackból és a társaiknak ők mutatták be az adott fegyvert a telephelyen. A
tanszék nagyon sok videofelvételt gyűjtött a különböző kötelékek alkalmazásából, de sok információval szolgált a délszláv háborúról felvett képsor is. Eleinte a tanároknak is furcsa érzés volt a kettősség, de nagy didaktikai hiba lett volna
ennek a lehetőségnek az elmulasztása. A területvédelem bemutatására az oktatók az osztrák katonai elgondolásokat
használták. A tantárgy a harcászati vizsgák egyik kérdésként szerepelt.
Új tantárgyként jelent meg a tematikákban a parancsnoki tevékenység gyakorlása. Az oktatás célja a kiképzés öszszetevőinek megismerése, a kiképzés megszervezése, vezetése, a napi élet irányítási módszereinek gyakorlása, a
módszertani felkészültség tökéletesítése volt. A tanszék a tárgyköröket úgy tervezte meg, hogy a félévek óraszámát egy
hetes képzési egységekre bontotta. Mivel az órák zömét csapatokhoz kellett tervezni, a hallgatók a katonák tábori kiképzésén vettek részt. Így ennek a tantárgynak a keretében zajlott a hegyi, vízi és a téli tábor, valamint az ejtőernyős kiképzés. Ezen kívül az általános és a szakkiképzés vezetése is tananyagként szerepelt a csapatoknál. A tanszék így pótolta
a harcászatból kiesett órákat.
A tantárgyprogram továbbra is tartalmazta az ejtőernyős kiképzést. Az oktatás a több éve bevált gyakorlat alapján
folyt. A hallgatók változatlanul Szentendrén, a tanszék oktatóinak irányításával készültek fel az ugrásokra, a szolnoki
alakulat bázisán szervezett táborban, az alakulat állományával együtt végezték az ugrások előtti közvetlen előkészületeket és 55 ugrást kellett teljesíteniük. Az ugrások végrehajtásának felépítése, és követelményrendszere megegyezett az
előző évek gyakorlatával.
A 90-es években a tanszékvezető teljesen új lehetőséget próbált teremteni az ejtőernyős képzésben. A tanszék tisztjei tanulmányozták a főbb európai országok tisztképzését és megállapították, hogy sok helyen minden tisztjelöltnek előírás az ejtőernyős ugrás. Ezért a mélységi szakcsoport számvetéseket készített, hogy milyen személyi és pénzügyi vonzata van a felderítő hallgatók, majd más fegyvernemi hallgatók ejtőernyős kiképzésének, és bizonyos számú ejtőernyős
ugrás végrehajtásának. A tervek azt mutatták, hogy a tanszék meg tudja oldani ezt a feladatot és nagyon pozitív hatása
lesz a fiatal tisztjelöltek felkészítésére. Ennek figyelembe vételével a főiskola vezetése támogatta a tanszékvezető javaslatát és rövid idő után megszületett a döntés, amelynek értelmében minden felderítő tisztjelölt ugorhatott ejtőernyővel.
Így 1991-től növekedett az ejtőernyős ugrásokat végrehajtók száma. „1991-ig csak azok a felderítő hallgatók hajtottak
végre ejtőernyős kiképzést, akik mélységi felderítő beosztás betöltésére voltak tervezve. Ettől az évtől az ejtőernyős
kiképzés végrehajtását minden felderítő hallgatónak kötelezően előírták, akinek volt orvosi alkalmassága. 1992-től kezdve egyéni kérelmek alapján más tanszékek hallgatói és oktatói is (műszaki, tüzér, harckocsizó, lövész) kaptak lehetősé44

get az ejtőernyős kiképzés végrehajtására. (Szervezők: Madács János alez. Nagy György alez.).”

473. kép: Ejtőernyős táborban a tanszék tisztjei. Balról: Nagy György, Horváth Sándor és Szolnoki Károly

44

A magyar katonai ejtőernyőzés története http://www.vorosmeteor.hu/szakirodalom/03/003-index.php. 8. fejezet 1. p.
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A tisztképzés mellett a főiskola új szervezetében a szaktanszék feladata lett a felderítő tartalékos parancsnoki és a hivatásos tiszthelyettes képzés. Mindkét képzési forma több változatban szerepelt a tanszék oktatási palettáján. A tartalékos
parancsnoki felkészítés négy-hat hónapig tartott, célja a felderítő szakaszparancsnoki képzés volt.
A tiszthelyettes képzés két éves időszakban parancsnoki beosztásokra készített fel és érvényesült az ágazati képzés. A tanszék több esetben a háromféle oktatási csoporttal közös kihelyezésen gyakoroltatta a felderítés fogásait.
A 90-es években a felderítők kiképzése több területen teljesen új módszerek alkalmazásával folyt. A mélységi felderítés feladatainak gyakorlásához és a tiszti felderítő járőr tevékenységének oktatásához többször igényelt a tanszék helikoptert, amelynek fogadása a főiskola területén vagy Csobánkán a gyakorlótéren történt. Ilyenkor a szükséges felkészítést követően a hallgatók gyakorolhatták a leszállóhely berendezését és a légi szállító eszköz fogadását. A foglakozások
során a helikopter előre tervezett menetvonalon repült, miközben a hallgatóknak a foglalkozásvezető irányítása mellett
különböző felderítési és tájékozódási feladatokat kellett megoldani.
A Rezi hegyi kiképző bázis bezárásával a tanszék nehéz helyzetbe került, hiszen a korábbiakkal összhangban a felderítők kiképzésében továbbra is fontos volt az erdős-hegyes terepen történő tevékenységre való felkészítés és a különböző akadályok leküzdésének gyakoroltatása, ezért új lehetőségeket kellett keresni. Az előkészítő munka után a 90-es
évektől Csobánkán folyt a hegyi kiképzés, a kötélpálya kiépítéséhez pedig a gyakorlótér biztosította az összes feltételt.

484. kép:
Hegyi kiképzés Csobánkán

Bővült a tanszékek közötti együttműködési gyakorlatok száma. A tüzér és lövész tanszékkel folytatott közös feladatmegoldás mellett ezekben az években a határőrök gyakorlatára is ráépült a felderítő hallgatók kiképzése. A két-három napos
foglalkozáson mindig egy évfolyam vett részt, és természetesen ott tartózkodtak az oktató tanárok, valamint a tanszékek
vezetői. A feladat mindkét fél számára rendkívül érdekesnek és értékesnek bizonyult. A határőr hallgatók egy meghatározott terepszakaszon gyakorolták a különböző technikai eszközökkel felszerelt alegységek által folytatott határellenőrzést és határzárást. A felderítők pedig, mint ellenséges diverziós erők ezen a terepszakaszon igyekeztek átjutni. A nappali előkészítés után a sötétedés beálltával kezdődött a mozgás és igyekezett minden felderítő a kijelölt körletet elérni. A
több éven keresztül végzett gyakorlatok során többségében a felderítők nyertek, akkor változott meg a helyzet, amikor a
határőr tanszék „bevetette” az újonnan beszerzett hő-kamerás éjjellátó eszközöket.
A másik feladat során a felderítők egy meghatározott körletben az általuk kiválasztott és előkészített helyen bázist
foglaltak és a saját képességeik szerint, valamint a tanárok segítségével, egyesével álcázták magukat. A határőr hallga113
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tók kereső-kutató csoportokat alkotva keresték a területükön rejtőzködő „határsértőket.” Szisztematikusan, fáradságot
nem ismerve kutatták a felderítőket, átvizsgáltak minden rejtőzködésre alkalmas helyet. A keresők mindent elkövettek,
hogy megtalálják a rejtekhelyeket, de a másik fél is tapasztalt, képzett egyénekből állt. A felderítők maximálisan igyekeztek rejtve maradni, a legkisebb mozgást, hangot is mellőzték, mindent megtettek a sikerért, hiszen volt olyan hallgató, aki
inkább több órán keresztül mozdulatlanul figyelt a rejtekhelyén, de nem adta fel magát. A gyakorlat végére annyira elgémberedett a lába, hogy csak segítséggel tudott lemászni a fáról.
Nagyon sok tapasztalatot és különleges élményeket szereztek a hallgatók és természetesen a tanárok is ezeken a
valóban „éles” gyakorlatokon, amelyek nemcsak a szakmai felkészültséget növelték.
A két tanszék több esetben szervezett közös gyakorlatot. A határőrök gyakorolták az összfegyvernemi harckiképzés
keretében a védelmet, a támadást, a tüzelőállások álcázását. Velük szemben a felderítő hallgatók figyeléssel és más
felderítési módok alkalmazásával igyekeztek megállapítani az „ellenség” tűzfegyvereinek, járműveinek helyét. Ezeket
vázlaton és térképen rögzítették, megállapították a felderített célok koordinátáit és jelentették a parancsnoknak. A gyakorlás végén lehetőség nyílt a felderített adatok és a valóságos harcállások összevetésére. Ez sokkal hasznosabb foglalkozás volt, mint a céltáblák elleni harc.
Évek óta egyhelyben toporgott a lehetőségek szűkülése miatt a hallgatók sí-kiképzése. A téli felkészítés többi részét
az időjárás függvényében eredményesen teljesítette a tanszék. Bánki alezredes több irányban tett lépéseket a hallgatók
sikeres kiképzése érdekében. A sífelszerelések beszerzése mellett a tanszék több helyről kapott pénzt a síbérletek kifizetésére, így a legfontosabb feltételek rendelkezésre álltak. Kezdetben Magyarországon a különböző sípályákon folyt a
kiképzés, de utána több éven keresztül a felderítő szakaszok Szlovákiában vettek részt sí-táborban, a
Liptószentmiklóson állomásozó tisztiiskola támogatásával.
Az év végi záró-gyakorlatot mindig nagy várakozás előzte meg. A tanszékvezető-helyettes által tervezett gyakorlatokon a hallgatók különböző irányokban mozogva 30-50 km-es gyalogos menetet hajtottak végre, közben különböző felderítési feladatok teljesítése után jutottak ki Csobánka térségébe. Itt új helyzetbeállítást követően a csapatfelderítők harcjárművel oldották meg a záró mozzanatokat a gyakorlótéren. A mélységi szakaszok gyalog tevékenykedtek tovább. Több
gyakorlaton alkalmazta a tanszék azt a módszert, hogy a működő felderítő szervek a feladat végrehajtása során meghatározott körleteket értek el, ahol különböző feladatokat teljesítettek az ott lévő tiszt ellenőrzése mellett. Ezek között szerepelt a híradó eszközök lehangolása, célmeghatározás és jelentés, sebesült ellátás, rönkszállítás vagy a hegyi akadálypálya leküzdése. Ezzel a módszerrel változatosabbá és mérhetővé vált a hallgatók tevékenysége.
A tanszékvezető továbbra is szorgalmazta a fiatal végzett tisztek egyéves intenzív nyelvtanfolyamát.
4. 4. A TANÓRÁN KÍVÜLI NEVELÉS TERÜLETEI
1990-től, az új szervezeti struktúra megalakulásától a hallgatók nevelésének irányítói megkettőződtek és elkülönültek. Az
egyik szervezet a tagozatparancsnokság volt, amely alá tartoztak a századok, a másik szervezetet pedig a tanszék tanári kollektívája alkotta. A korábbiaktól eltérően a két szervezeti egység jogilag egymástól függetlenül végezte a feladatait.
A tagozat úgy alakult ki, hogy Kalocsán felszámolták a hivatásos tiszthelyettes és tartalékos tiszti képzést és a teljes
állomány az anyagokkal együtt beköltözött a főiskolára. Ezzel párhuzamosan Egerben, a felderítő zászlóaljnál is 1991
augusztusában végzett az utolsó évfolyam. A tanszékek alárendeltségében lévő fegyvernemi századokat változatlan
összetételben áthelyezték a tagozatparancsnokság alá, tehát az ismét negyedik felderítő század parancsnoka, helyettese és a felderítő évfolyamok is átkerültek az új szervezetbe. A tiszthelyettes és a tartalékos parancsnoki századok viszont vegyes fegyverneműek voltak.
Az iskolaparancsnokság igyekezett egységes követelményrendszert kialakítani, módszertani foglalkozásokat, konzultációkat levezetni. A Felderítő Szaktanszék szinte az első pillanattól kezdve a jó együttműködésre és folyamatos napi
kapcsolattartásra törekedett, amely az osztályfőnökök és a vezető szervek között valósult meg.
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A tagozat, bár új szervezet volt az iskolán, gyorsan kialakította és érvényesítette a hallgatókkal szemben támasztott
egységes követelményrendszert. A tagozat állományába tartozó sok fiatal alegységparancsnok folyamatosan ellenőrizte
a rendet, a fegyelmet, a katonás magatartást. Maximálisan megkövetelték a napirend, a különböző szabályzatok, az
Öltözködési Utasítás betartását és igyekeztek ennek fontosságát tudatosítani a jövő parancsnokainak fejében. A hallgatók által adott szolgálatokat a tagozat szervezte, vezette, ellenőrizte és értékelte. Ügyesen kezelték a demokrácia hadseregben megjelenő új szervezeti keretekeit és fórumait, mint például a diákönkormányzatot, amellyel mindig sikerült
eredményes kompromisszumot kötniük.
A hallgatók napirendje, délutáni feladatai és az előírt kötöttségek együttesen fejlesztették a fiatalok pozitív emberi tulajdonságait, javították a parancsnoki szemléletet. A századparancsnok maximálisan törekedett a beosztottak igényeit
kielégíteni, róluk minden körülmények között gondoskodni.
A tanszék az oktatás-nevelés egységének figyelembevételével egyengette a felderítő hallgatók útját. Emellett az osztályfőnökök a tanórán kívüli nevelésben is aktívan dolgoztak. Rendszeresen együtt sportoltak a hallgatókkal, közösen
vettek részt a beosztottjaikkal a szabadidős programokon, a színház és koncertlátogatáson. Ezekben az években gyakran voltak nívós rendezvények a Főiskola Művelődési Otthonában.
Természetesen jó néhány, a rendszerváltás utáni időkkel együtt járó, addig elképzelhetetlen esemény is segítette a
hallgatók nevelését, akik aktívan részt vehettek a főiskola jelvényének kiválasztásában, és véleményt nyilváníthattak
más, a közvéleményt érintő kutatási témák feldolgozásában. Növelte a fegyvernemi kötődést a Márton-napi rendezvénysorozat, amelyet minden felderítő sajátjának tekintett. Erre a napra tervezte a tanszék a tanszéknapot és a felderítő napi
ünnepségeket. A hallgatók századzászlót készítettek, amelynek felvonása és bevonása az általuk szervezett külön rendezvényen történt. Ez is mutatta kötődésüket az iskola kereteihez, a katonai pályához és a fegyvernemhez.
Régi hagyományt élesztett fel 1992-ben a főiskola vezetése a Ludovika Akadémia mintájára rendezett 100 napos
ünnepségsorozat megtartásával. Ennek egyik fénypontja volt a végzős évfolyamelső kiválasztása és a Kossuth Karddal
való kitüntetése. Ez az egész főiskola állománya előtt történt, így hatékony motivációként szolgált az alsóbb évfolyamon
tanulók számára.

49. kép:
A tanszéknapi bemutató és a század zászló

A Felderítő Szaktanszék sok rendezvényt szervezett, amelyek erősítették a tanári kar tagjai között a jó kapcsolatot,
segítették a hallgatókkal való foglalkozást. Az egyik ilyen területté vált a sport. Rendszeresek voltak a futballmeccsek,
különböző sportversenyek, sportlövő- és íjász bajnokságok. A tanszék gyakran tartott falmászó foglalkozásokat, versenyeket és bemutatókat, amelyeken hivatásos alpinisták mutatták be tudományukat. Ezek az órák nagyon jól szolgálták a
hallgatók testi és szellemi felkészítését és mindig sikereket arattak mind a hallgatók körében, mind a tanárok között.
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Különleges nevelő hatással rendelkeztek a felderítő járőrversenyek. Ezeket mindig a tanszékvezető által kijelölt csoport tervezte és szervezte. Az alapelgondolás szerint a verseny tárgyát a kijelölt menetvonal leküzdése, az ellenőrző
állomásokon pedig különböző felderítő fogások és módszerek alkalmazásával történő feladatok megoldása képezte. A
főszervezők vegyes összetételű csapatokat alakítottak, a parancsnok negyedéves volt és minden alsóbb évfolyamból
szerepeltek hallgatók. A csapatok vezetői felkértek egy-egy felderítő tisztet a csapatok aktív támogatására és a versenyen való részvételre.
Az egyes állomásokon szerepelt az álcázó festés, idegenhadsereg-ismeret kérdés, a tájékozódás, azimut menet,
akadályok leküzdése, a terepen található emberi fogyasztásra alkalmas élelem gyűjtése, terepkutatás, lesállás és más
feladatok. A szervezők körülbelül 3-4 km-es pályát jelöltek ki a csobánkai gyakorlótéren. A csapatok egymást követve
teljesítették a távot. Végül eredményhirdetés, díjkiosztás és nagyon jó hangulatú késői ebéd zárta a napot.
A Márton-napokat továbbra is a tanszék tervezte, természetesen a teljes felderítő állomány részvételével. A különböző bemutatókat, versenyeket és sportrendezvényeket a hallgatók szervezték és a hozzátartozók büszkeséggel szemlélték fiaikat, barátaikat.
A 90-es években fontos jelképpé vált a felderítők zöld barett sapkája. Kezdetben megtűrt viselet volt, mert csak az ejtőernyősöknél rendszeresítették. A felderítő hallgatók ugrottak, így kötődtek a felderítő jelképhez. Saját maguk szerezték
be a sapkát és büszkén viselték a főiskolán. Az évtized közepén általában a felderítő napon kapták meg a fiatal tisztjelöltek ezt a relikviát és a felsősök felderítővé fogadták őket.
1994-ben a tanszékvezető merész elhatározásra szánta el magát. A tanszéknapra egy Magyar Honvédség szintű
felderítőverseny lebonyolítását tervezte meg. Az előkészületek irányítását Kovács századosra bízta. A hallgatókat nem
lehetett bevonni, hiszen rájuk, mint versenyzőkre számított a tanszék.
Az előkészítés során először kialakult a 15-20 km-es menetvonal, majd a 9-10 állomás helye, ahová főleg a felderítő
képzéssel kapcsolatos feladatokat terveztek, majd a főiskolára beérve lövészet és a tornateremben sportverseny zárta a
pályát. A következő lépésben a tanszékvezető vezetésével a tanári állomány többször végigment a pályán, minden tiszt
kapott egy-egy állomást, és megtervezte a feladatot, összeállította az anyagszükségletet, kidolgozta az értékelési mutatókat. Több ellenőrző ponton az Általános Katonai Tanszék tisztjei is segítettek.
Alapos munkát igényelt a csapatok elhelyezése, az étkezés, a szállítás biztosítása és a verseny helyszínének előkészítése. A tanszék időben elküldte a versenykiírást és a meghívókat. A versenyre eljött az összes felderítő zászlóalj
csapata, a szakmai elöljáró és az alakulatok parancsnokai vagy képviselői. A verseny 1994. november 11-én zajlott. A
terveknek megfelelően a csapatok Csobánkáról elindultak és teljesítették az állomásokon beállított feladatokat. Sajnos,
az évszaknak megfelelő időjárás uralkodott a verseny térségében, egy idő után felhőszakadásszerű esővel fűszerezve.
Ez a körülmény – „bár a rossz idő a felderítő barátja” tartja a mondás – nagyon megnehezítette a versenyzők dolgát.
A csapatok bőrig ázva, holtfáradtan értek a főiskola tornatermébe az utolsó versenyszámhoz. Rövid pihenőt követően a
teljes állomány díszebéden vett részt és az eredményhirdetés után már nevetve emlegették a nap nehézségeit. A tanároknak jó érzés volt látni a sorállományú csapatok élén a fiatal hadnagyokat, akik néhány éve még az iskolán készültek a
felderítő hivatásra.
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506. kép:
A járőrverseny győztes csapata

A díszebéden a szakmai elöljáró ígéretet tett a verseny folytatására és valóban, a későbbiekben rendezett nemzetközi
Márton-napi felderítő verseny gyökerei a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Felderítő Szaktanszékétől erednek.
A hallgatók nevelésében, motiválásában nagy segítséget jelentett és kiemelkedő tanulmányi munkára ösztönözte a
legjobbakat az angliai Királyi Katonai Akadémia felajánlása, miszerint évente egy főiskolai hallgató elvégezhette a
sandhursti katonai iskolát. A felderítők közül három hallgató is büszkélkedhet ezzel a végzettséggel. A 90-es évek közepétől több alkalommal ment a hallgatók kisebb-nagyobb csoportja külföldi katonaiskolák programjaira, gyakorlatokra,
vagy speciális felkészítő foglalkozásokra, tanfolyamokra. Ezek a lehetőségek növelték a hallgatók önbizalmát, gyakorolhatták megszerzett idegen nyelvi ismereteiket, és bepillanthattak más országok hadseregeinek az életébe.
A főiskola új szervezeti keretei között is sikerült jól képzett, pozitív emberi tulajdonságokkal felvértezett tiszteket kibocsátani.
4. 5. AZ OKTATÁSI BÁZISOK ÉS A KIKÉPZÉSI FELTÉTELEK FEJLESZTÉSE
A tanszék – bár nőttek a kiképzési feladatok – a meglévő kabinetekkel és tantermekkel biztosította a tantermi foglalkozásokat. Nagy segítséget jelentett a tanároknak a kabinetkezelő munkája, mert az oktatás-technikai eszközök előkészítését, javíttatását és cseréjét lelkiismeretesen elvégezte. A mélységi tanteremben sikerült az eszközöket korszerűbbekre
lecserélni, ami növelte a felkészítés hatékonyságát.
A lehetőségek kihasználásával az iskola kapott egy sor új szimulátort, amelyek a felderítő képzést is támogatták. A
XI. számú épületbe telepítettek egy BMP harcjármű vezetői szimulátort, amely segítette a hallgatók felkészítését. A gyakorló a vezető ülés beállításától kezdve gyakorolhatta az ellenőrzéseket, a motorindítást, a beállításokat és a különböző
feladatokat. A foglalkozásvezetővel fejhallgatón keresztül tartotta a kapcsolatot és parancsra kezdte meg a „mozgást”. A
valóságot nagyon megközelítő szituációban tudta működtetni az erőátviteli szerveket, a kormányt. Folyamatosan rádión
keresztül kapta az instrukciókat. A gyakorlás végére a tanár a rendszer által rögzített paraméterek ellenőrzésével adta
meg az értékelést. A szimulátoron folytatott munka jól előkészítette a harcjármű vezetési gyakorlatokat, mert már az első
vezetési szám kezdetén mindenki otthonosan mozgott a vezetőülésben. Hasonló funkciót látott el a BMP toronyba épített
lőszimulátor. A hallgatók valóságos toronyban foglaltak helyet, a kezelőszerveket ugyanúgy használták, mint a lövészetek során, számítógép segítségével látták a terepet, a célokat, a szálkeresztet és információkat kaptak a lőviszonyokról.
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A fegyver és a lőszer kiválasztása után céloztak és tüzeltek. A foglalkozásvezető a saját monitorán látta a végrehajtást, a
hibákat és a tüzelés eredményét, ezek segítségével értékelte a hallgató munkáját. Nemcsak a mérnöki képesítés megszerzését támogatták a korszerű eszközök, hanem a harcvezetői felkészítést is egyre több szimulátor segítette.
45

A Kiképzési Osztály az elöljáró HM szervvel közösen telepítette a HVSZ -90 elnevezésű, számítógépes hálózatból
álló tűzvezetési szimulátort. A rendszer a D épületben kapott helyet, 6 munkahelyből és a tanári vezérlőpultból állt. Működése során a hallgatók rádióösszeköttetésben voltak egymással, raj, szakasz és század szintű beosztásokban dolgoztak. A monitoron először láthatóvá vált a terep és a saját alegység tüzelőállása. A parancsnoki munka elvégzése után
megjelentek az ellenséges eszközök és a kijelölt parancsnoknak tűzfeladatokat és tűzparancsokat kiadva kellett megsemmisíteni a támadó járműveket, közben a rendszer folyamatosan figyelte a lőszermennyiséget, a menetsebességeket,
a parancsok tartalmát. Véletlen generálással jelezte a találatokat és a rossz becsapódási pontokat. Ennek figyelembevételével kellett a parancsnoknak a helyesbítéseket elvégezni. Nagyon sokat segített az eszköz a tűz megszervezésének
elsajátításában és a hatékony tűzvezetés begyakorlásában.

517. kép:
A HVSZ-91 harcászati szimulátor munkahelyei és a képernyő

A legkorszerűbb eszköz a 90-es években a HVSZ-91 harcvezetői szimulátor volt. Ez a berendezés támogatta a parancsnok elhatározásának kidolgozását, a harc- és tűzvezetést, a logisztikai kiszolgálást. A kidolgozott program egyrészt
statikus, másrészt dinamikus részből állt. A rendszer képes volt a raj-, szakasz-, század- és a zászlóaljparancsnok harcvezetését gyakoroltatni, de lehetőség volt az összes munkahelyen azonos beosztásban dolgozni. Külön munkahelyen
szerepelt az ellenséget irányító személy.
A rendszer a felderítő szak egyik legfontosabb számítógépes segédeszközévé vált, mégpedig azért, mert maximálisan közelített a helyzetmegítélés, tereptanulmányozás tartalmához, a későbbiekben a harcterület felderítő előkészítése
megnevezésű, NATO-ban használatos munkafolyamat objektív végrehajtásához. A tanárok nagyszerű eszközt kaptak
kézhez a 90-es években. A foglalkozások előtt a hallgatók megkapták a harcfeladatot és a kiinduló adatokat. Ezek alapján a térképen megszületett az elhatározásuk. Ha a tanár az elhatározást a hely és idő figyelembevételével a menetvonalak kijelölésére, különböző tereppontok elfoglalására, adott terepszakaszok megfigyelésére, az ott levő erők és eszközök tűzzel való megsemmisítésére, valamint az álcázottság lehetőségeire bontotta, akkor ezeket az összetevőket a
számítógép pillanatok alatt és objektíven értékelte. Ezt használták ki a foglalkozásvezetők. A hallgató a térképen – az
elhatározás részeként – kijelölte a menetvonalat és számításai szerint az A-B közötti távolság 40 perc alatt leküzdhető
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volt. A tanár a hallgatóval a számítógépen elvégeztette a menetvonal értékelését és néhány másodperc alatt megjelent a
képernyőn a járhatóság és az időszükséglet. Így minden tervezett menetvonal jellemzőit pillanatok alatt objektíven értékelte a szimulátor. Még összetettebb ellenőrzést végzett a számítógép a figyelőőrs helyének kijelölése után. A hallgató
bejelölte az általa tervezett figyelőhelyet, a szimulátor rövid idő után kirajzolta az adott pontról látható területeket, megadta, hogy a figyelőhely mennyi idő alatt érhető el. Mindenki ellenőrizhette a számvetései és az elhatározása helyességét.
Ezen kívül az álcázottságot, a műszaki munkák időszükségletét, az időjárás hatásait lehetett vizsgálni. Tehát az elhatározást így támogatta a HVSZ-91 statikus programja. Ehhez a rendszer geodéziai adataira és a betáplált erők, eszközök
mennyiségi és minőségi mutatóira volt szükség.
A dinamikus rész a statikus elemek felhasználásával lejátszotta a mozgásokra és a tűzvezetésre vonatkozó parancsokat és intézkedéseket. A harc dinamikája során szinte teljesen valósághű manőverek jelentek meg a gépen. Például,
ha a hallgató repeszgránátokkal tüzelt a harckocsira, kilőhette a teljes lőszermennyiséget, semmilyen eredményt nem ért
el. Vagy a kezelőszemélyzet harcjárműre való szállásához annyi idő kellett, mint a normatáblázat „megfelelő” eredménye, és amíg az idő nem telt le, a jármű harcképtelen volt. Persze voltak a rendszernek – főleg a felderítő szervek esetében – hátrányos tulajdonságai, de ezeket folyamatos fejlesztéssel igyekezett javítani a kidolgozó.
Ezekben az években több oktatást segítő eszközt sikerült a tanszék vezetésének is beszereznie. Az egyik ilyen sok
utánajárást, engedélyezést és pénzügyi támogatást igénylő létesítmény a tornateremben a mászó fal megépítése volt. A
Magyar Hegymászó Szövetség illetékeseinek segítségével tervezték meg a fal beépítésének anyagi és technikai szükségletét. A mászó fal, nemcsak a felderítő hallgatók felkészítését szolgálta, hanem a teljes főiskolai állomány kiképzését
és speciális sportolási lehetőségét biztosította. A megfelelő biztonsági rendszabályok betartása mellett szinte naponta
gyakoroltak a szakaszok a tornateremben, de több osztálynak a kiképzési programjában is szerepelt a falmászás.
Az iskolán a Testnevelési és Sporttanszék rendelkezett sífelszereléssel, amely legalább 20 éves fix kötésű lécekből
állt. Sícipőnek a rendszeresített bakancs szolgált. Ezekkel az eszközökkel csak nagy nehézségek árán volt tanítható a
síelés. Ezért a tanszékvezető sok ajánlatot begyűjtve, megtervezte a lécek és a síbakancsok beszerzésének optimális
módját. Természetesen nem a legújabb, legkorszerűbb márkás felszereléseket, de a célnak tökéletesen megfelelő, kezdetben 10-15 készletet vásárolt az iskola, sőt még síruhákat is kaptak a hallgatók. A készletek folyamatos fejlesztése és
bővítése nagyon jól szolgálta a hallgatók sí kiképzését, sőt a többi tanszék is profitált a sportanyagok korszerűsítéséből.
A Rezi mellett lévő tábor bezárása után új lehetőségeket kellett keresni a hallgatók hegyi kiképzéséhez. Erki őrnagy
összeállította a hegyi felszerelések listáját, a tanszékvezető pedig nagy erőket mozgósított az új korszerű anyagok beszerzése érdekében. A különböző szolgálati jegyek és igénylések segítségével az első ütemben a legszükségesebb
eszközöket, jó néhány felszerelési tárgyat sikerült beszerezni a honvédség központi kiképzési raktárából és a különböző
helyekről, így kapott a tanszék beülőt, mellkötést, többféle kötelet, karabinereket, és más eszközöket. Később csákányok, szirtszegek, mászó gépek, ereszkedő nyolcasok is rendelkezésre álltak. Néhány felszerelési tárgyat szakboltban
kellett megvásárolni, aminek a pénzügyi hátterét mindig nehéz volt előteremteni, de a hiányzó eszközöket sikerült pótolni
és rövid idő után minden készen állt a hegyi kiképzéshez. Az összes eszköz tárolását, karbantartását a tanszék végezte.
A helyszínt könnyű volt megtalálni, mert Csobánka mellett van az Országos Hegymászó Szövetség egyik gyakorlópályája.
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58. kép:
Hegyi kiképzés Csobánkán

Itt rövid pontosítás után eredményesen folyt a hegyi kiképzés, hiszen két tiszt is rendelkezett a megfelelő szakképesítéssel.
A kiképzési eszközökön kívül a tanszék munkafeltételei is korszerűsödtek. Több modern eszköz segítette és minőségileg javította a rajzoló munkáját. Az elektromos írógép helyett a tanszék az elsők között rendelkezett Robotron szövegszerkesztővel, amely nemcsak takarékosabb, de gyorsabb és pontosabb gépírói munkát biztosított.
A 90-es évek közepén a tanszék kapott három AT-286-os számítógépet, ezzel megnőtt az igény a különböző tanfolyamok elvégzésére, hiszen mindenki szerette volna maximálisan kihasználni a komputer adta lehetőségeket.
Ez az időszak 1996-ig tartott és minden területen sikeresnek bizonyult. A tanszék a tiszti, tiszthelyettesi és a tartalékos parancsnoki képzést eredményesen teljesítette. A tanári kar összetétele fokozatosan változott, és a tapasztalt, több
évtizede a főiskolán tanító, de csak a negyvenes éveik közepén járó oktatók munkáját, véleményalkotását nagyon jól
kiegészítették a felderítő zászlóaljaktól érkező huszonéves tisztek. A komoly munka mellett Szabó Ferenc és Rápolti
Bálint gyakori humoros megjegyzéseivel jó hangulat uralkodott a parancsnoki épület 4. emeletén. Természetesen ehhez
kellett a tanszék vezetésének a hozzáértő és agilis vezetési stílusa. Fontos volt az újonnan érkezett tanszékvezető gyors
beilleszkedése. Vezetői magatartása, szakértelme, emberi tulajdonságai és a tanszék jó menedzselése elismerést váltott
ki a beosztottakból és a főiskola vezetői karából. A tanszék állománya, valamint a hallgatók is elismerték és maximálisan
támogatták Bánki Imre ezredest.
A tanszék nemcsak létszámában gyarapodott, folyamatosan javult a végzett munka színvonala is, az új anyagok,
eszközök és objektumok hatékonyan támogatták az oktatást. Komoly eredménynek bizonyult, és a tanszék elismerését
mutatta, hogy ebben az időszakban főiskolai docens lett Dr. Bánki Imre, Lopocsi István, Erki Kázmér, Lipták Béla, később Madács János.
Az 1991-98 közötti képzési időszakban, 3 szakaszban 43 hallgató végzett, közülük 23-an mélységi felderítő tiszti
oklevelet kaptak. Egy végzős főhadnagy, lett és egy fő, mint az évfolyam legjobbja, megkapta a Kossuth Kardot. A
végzett hallgatók döntő többsége nyelvvizsgát tett és néhány év alatt magasabb beosztásba került, később eredményesen dolgozott a külszolgálatokban. Többen ezredesek lettek, és a felderítő szolgálatnál magas beosztásokat láttak el, de
szinte minden hallgató szakmai felkészültsége, motiváltsága, a feladatokhoz való pozitív hozzáállása elismerést váltott ki
a csapatoknál a kollégákban és a parancsnokokban.
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59. kép:
Az első mérnök-tanár felderítő tiszti diploma

4. 6. A FŐISKOLA SZERVEZETI ÁTALAKÍTÁSA
1996-tól ismét új helyzet állt elő a főiskolai képzésben és a tanszék életében. 1993-tól folyamatossá vált a katonai felsőoktatás vizsgálata, többféle reformelgondolás született. Ezek közül kiemelkedett a végzettséget igazoló diploma tartalma
és megnevezése, valamint az intézményrendszer átalakítása. Végül 1997-re a főiskola a különböző törvények és miniszteri rendeletek alapján kidolgozta az egyszakos tisztképzést.
4. 6. 1. A képzés célja, tartalma, módszerei
Az előző évekhez képest az 1990-es évek közepén kidolgozott négyéves időszak végén a kiadott diploma a „katonai
vezető” képesítést jelölte meg. Tehát nem volt másoddiploma, de megmaradtak a szakok és a szakirányok. Az iskola
vezetése a tanszék oktatási profiljából kivette a fegyvernemi ismereteket, az általános katonai tantárgyakat.
A képzés célja illeszkedett a kor követelményeihez, amely szerint a tiszt katonai vezető, aki képes az alegységét irányítani, megfelelő képességekkel rendelkezik, és a katonai szakértelmiség tagja. A dokumentum világosan megfogalmazta a tiszt helyét, szerepét a katonai hierarchiában.
A tanterv a felderítő szakirány számára meghatározta a cél- és követelményrendszert. Ennek alapján a négy év
nemcsak alegység-parancsnoki, hanem a törzsekben a felderítő tiszti beosztások ellátására is alkalmassá tette a katonai
vezetőt. A követelmények között sok speciális előírás szerepelt: „ismerje a felderítés alegységszintű gyakorlatát, az
ellenség objektumait és a felderítési adatokkal való munkafolyamatot, legyen képes a felderítő szervek tevékenységének
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vezetésére és rendelkezzen két nyelvből nyelvvizsgával, közelharc vizsgával, alapfokú katonai tanfolyammal és ejtőer46

nyős vizsgával, mélységi ágazaton ejtőernyős oktatói fokozattal.”

A négyéves képzés időtényezői alapján a dokumentum félévenként 15 hét szorgalmi időszakot, 3405 órát és 4-5 hét
vizsgaidőszakot írt elő. Újdonságként jelentkezett, hogy a tantárgyak féléves óraszámai illeszkedtek a 15 hetes oktatási
időhöz.
Az oktatás szerkezete 180 óra alapkiképzéssel kezdődött, majd az első félévben alapképzést kaptak a hallgatók,
amibe beletartozott az általános katonai ismeretek, az egyéni fegyverismeret, jogi és ügyviteli ismeretek. Ennek az időszaknak a feladata volt még a B és C típusú jogosítvány megszerzése.
A második blokk három féléve alatt társadalom- és természettudományi, valamint katonai szakalapozó ismereteket
tanultak a hallgatók. Fontos tantárgy volt a rendszerelmélet és a kiképzői ismeretek. Így felkészültek a hallgatók az 5.
félév csapatgyakorlatára és a szakirány választásra.
A harmadik időszak a szakirányhoz tartozó katonai szakmai és harcvezetői tantárgyakat foglalta magába, ezen kívül
a tisztjelöltek félévenként gyakorló csapatszolgálaton vettek részt és tovább folyt a tiszti értelmiségi felkészítés. A képzés
célját és tartalmát tükrözve először kellett záróvizsgát (államvizsgát) tenni vezetés- és szervezés elméletből valamint
harcvezetésből, továbbra is záróvizsga tárgy maradt a harcászat és a lőkiképzés.
A felderítő tisztek felkészítése teljesen megváltozott az előző évek oktatási struktúrájához képest. Az első két tanévben, főleg az összfegyvernemi ismereteket, a Gépesített Lövész Szaktanszék tanárai, a többi tárgyat a betanító tanszékek oktatták. A Felderítő Szaktanszék csak az 5. félévben kezdte meg a szakmai felkészítést, ami szigorúan csak a
szaktárgyak oktatására korlátozódott, ezáltal drasztikusan lecsökkent a tanárok óraterhelése.
A tantárgyak tanulmányi területekre osztva jelentek meg az Óra és vizsgatervben. Az első nagy csoport a társadalom- és természettudományi felkészítésbe tartozott. A tárgyak általában 1-3 féléven keresztül oktatták, tartalmuk illeszkedett a kor elvárásaihoz. Természetesen a korábbiaknál sokkal nagyobb óraszámban folyt a hadtörténelem és a
jogi ismeretek oktatása. A reáltárgyak is ebbe a csoportba tartoztak, bővült az informatika óraszáma és a hallgatók intenzíven tanulták a korszerű Windows és a Microsoft Office programokat, valamint a számítógépes hálózatokat.
A következő tanulmányi terület a szakmai alapozó tárgyakat, azokból is elsősorban a pedagógiai, valamint a hadtudományi alaptárgyakat, továbbá a vezetés-szervezéselmélet tantárgyait tartalmazta. A tantárgyak tananyaga és oktatási módszerei megegyeztek az előző évek gyakorlatával.
A legfontosabb tanulmányi terület a szakirányú felkészítés volt. Ebben a csoportban sokat változott a tantárgyak
megnevezése és belső tartalma. A Felderítő Szaktanszék ezeket a tárgyakat oktatta. Két teljesen új tárgy került a felkészítési terület tantárgyai közé, mégpedig a harcvezetés és a speciális felkészítés. Erre a két tárgyra azért volt szükség,
mert a harcászatra tervezhető óraszám alaposan lecsökkent és a két tantárgy témái valamennyire kiegészítették a hiányos harcászati tárgyköröket.
A szakmai tárgyak felépítése, a tárgykörök sorrendje és egymásra épülése megegyezett a többéves, jól bevált gyakorlattal. Jól segítette a tananyag rögzítését a fakultációra tervezhető, több mint 100 óra.
A szakirányon belül megmaradt az ágazati képzés és a csapatok igényei alapján a bennlévő felderítő szakasz állományát a tanszék szétosztotta és az ágazatoknak megfelelően célirányosan készítette fel a tervezett első tiszti beosztásra.
A képzés során a szakmai órákon tanultakat továbbra is a csapatgyakorlatokon próbálhatták ki a hallgatók. Erre a
szakfelkészítésre szánt 3 szemeszterben 4-4 hét, 7. félévben pedig 2 hét volt tervezve.

46

Általános tanterv a hadtudományi kar katonai vezetői szak számára Szentendre 1997. 6. p.
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4. 6. 2. A főiskola és a tanszék átalakulása
A katonai oktatás, ezen belül elsősorban a felsőoktatás szervezete folyamatosan a vizsgálatok és viták tárgyát képezte.
Ebben nagy szerepe volt a NATO csatlakozással kapcsolatos elgondolásoknak. Ezekből azt a következtetést vonta le a
katonai vezetés, hogy a nyugati országokban, a hadsereg szervezetében a tiszthelyettesek képzettsége, helye és szerepe alapvetően eltér a Magyar Honvédség gyakorlatától. A végső konklúzió az volt, hogy ki kell alakítani egy korszerű
tiszthelyettes képző intézményt a megfelelő jogi és anyagi háttérrel.
A másik tényező, amely a főiskola sorsát befolyásolta, az 1993-as felsőoktatási törvény, amely szerint egyetem csak
az alapképzést folytató intézmény lehet. Mindehhez társult a honvédelmi kiadások és a hadsereg tiszti szükségletének
drasztikus csökkentése. A vizsgálat eredményeként 1996 szeptemberében a szentendrei bázison megalakul az önálló
tiszthelyettes iskola. Ezzel együtt a tisztképző intézményt összevonták a ZMNE-vel, annak főiskolai karaként működött
tovább. Ezekkel a változásokkal együtt indult az egyszakos képzés.
A főiskola szervezete is döntően átalakult. Megszűnt a Tagozat, a tiszti fegyvernemi századok az újonnan megalakult Kollégium alárendeltségébe kerültek. A Kollégium vezetése a 4. épületbe költözött, a tiszthelyettes szakképző iskola
maradt az 1. épületben. Decemberben Szirony György ezredes nyugdíjba vonult és a Kollégium vezetője Deák István
alezredes lett. Kidolgozták a szervezési és működési szabályzatot, amely igyekezett összeegyeztetni a katonás fegyelemre nevelést a kor demokratikus előírásaival, a kollégiumi rendtartással. A különböző törvények és utasítások alapján
a főiskola teljes anyagi készlete, járműparkja átkerült a tiszthelyettes iskola alárendeltségébe, a tisztképző intézmény
ellátás és kiszolgálás szempontjából tiszthelyettes iskolához utalt alakulattá vált.
A tanszék életében döntő változás állt be, mert 1996 augusztusában Dr. Bánki Imre ezredes elköszönt a tanszéktől
és nyugdíjba vonult. Az akkori szabályzók szerint pályázat útján a főiskola tanács döntése alapján Dr. Füzesi Ottó alezredes került a tanszékvezetői székbe. A főiskola új helyzete, a tanári óraszámok drasztikus csökkenése miatt az új szervezet kialakításakor Rózsa István őrnagy átkerült a tiszthelyettes iskolára, a rendőrség állományába kérte magát Rápolti
Bálint százados és leszerelt Kovács László százados.
A tanszék folyamatosan dolgozta ki az új képzéshez szükséges dokumentumokat, folytatta az oktató-nevelő munkát,
de állandó feszültség volt a bizonytalan helyzet és a sűrűn felröppenő, átalakulást sejtető hírek miatt.
1997. szeptember 1-én ismét változott a tisztképző intézmény státusa, mert megszűnt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola, még egyetemi karként sem működött, hanem beolvadt az egyetem Hadtudományi Karába. A párhuzamos szerveket összevonták, a hadtudományi kar új vezetést kapott és a teljes állománynak pályáznia kellett az állománytáblában
lévő helyekre.
Az új helyzet a tanszék számára azt eredményezte, hogy a ZMNE Felderítő Tanszéke egyesült a szentendrei szervezettel. Így került a tanszékre Dr. Drótos Béla ezredes és Vasas László őrnagy. A többiek távoztak az egyetemi tanszékről. 1997 őszén megtörtént a két szervezet konkrét egyesülése és a tanszék a két bázison végezte a hallgatók felkészítését.
Szentendrén tovább folyt az új helyek keresése. A bizonytalan helyzet mindenkit aggasztott. Ezekben a hónapokban
Erki Kázmér alezredes, Horváth Sándor őrnagy, majd 1998-ban Molnár Attila százados bekerült a vezérkar Felderítő
Osztályára, Lipták Béla és Szabó Ferenc alezredes nyugdíjba vonult. A budapesti telephelyről szintén kérte nyugdíjazását Dr. Drótos Béla ezredes.
Megkezdődött a pályázatok elbírálása, a tanszéken levő státusokra Dr. Füzesi Ottó, Madács János, Holndonner
Hermann, Nagy György, Lopocsi István, Vasas László került és a későbbiekben a tanszékre érkezett Fábián János és
Kerezsi Norbert.
A meglévő tanszék már, egyetemi tanszékként folytatta a felderítő hallgatók felkészítését, az egyetemi osztályokban
a szaktantárgyak oktatását. Az új szervezet a továbbiakban többször átalakult, a személyek változtak, de napjainkban is
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folyik az alapfokú felderítő tisztképzést amely megőrizte a Kossuth Lajos Katonai Főiskola Felderítő Szaktanszékének,
szellemiségét és oktatási hagyományát.

60. kép:
Akik még a KLKF-n kezdtek és a Hadtudományi Kar által kiállított oklevelet kapták.

BEFEJEZÉS
1967-től 1997-ig 30 év telt el. A Csapatfelderítő (Felderítő) Szaktanszék teljesítette hivatását. Minden időszakban maximálisan törekedett a legjobb felderítő tiszteket kibocsátani, akik, szakmailag, emberileg és felkészültségük alapján több
évtizeden keresztül képesek voltak megfelelni a velük szemben támasztott követelményeknek. A tanárok folyamatosan
oktatták a felderítő szakma csínját-bínját és nagy energiákat mozgósítva igyekeztek időt, fáradságot nem kímélve kialakítani a hallgatókban a helyes parancsnoki és pozitív emberi tulajdonságokat.
A tanszék életében voltak hullámvölgyek, nehéz időszakok, de a 30 év nagy részében a szervezet jó közösséget alkotva, baráti, kollegiális légkörben tette a dolgát. A felderítő szolgálat különböző beosztásainak betöltésére az iskola
mindenkor magasan képzett tiszteket bocsátott ki. A felderítő tisztek többsége folyamatosan emelkedett a ranglétrán,
egyre magasabb beosztásokban dolgozott és az általuk elért sikerek bizonyították a tanáraik, a tanszék eredményes
munkáját. Ezek a tisztek hivatásos pályájuk során magukkal vitték a szentendrei Alma Mater légkörét.
Az első időszakban az útkeresés és az ETI hagyományainak felhasználása képezte a tanszék fő feladatát. A megalakuláskor 4 fő alkotta a tanszék állományát, majd az évfolyamoknak megfelelően növekedett a létszám. Sok áthelyezés vezetőváltás mellett lassan kialakult a tanszék optimális összetétele. 1975-től döntő változások álltak be a tanszék
életében. Új szervezet alakult, új tanárok és új vezető került az iskolára. A felkészítés egyre magasabb szinten folyt.
Ebben az időszakban mindenképpen Zaják András alezredes munkája és vezetési stílusa hatott a legjobban. A 80-as
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években a homogén csak felderítő tisztekből álló szervezetbe mérnök-tisztek is bekerültek sőt speciális mélységi felderítő képzettségű oktatók is csatlakoztak a közösséghez. Megszilárdult a tanszék és a század helyzete, egyre gördülékenyebb munka folyt. A tanszék létszáma meghaladta a 10-12 főt. Mindenki tudta a dolgát az oktatásban a tervezésben a
főiskola napi életében.
A Felderítő Szaktanszék a 90-es években is sikeresen teljesítette a feladatát. Bánki Imre ezredes új lendületet hozott az iskolára, ötletei, meglátásai és tevékenysége jól illeszkedett a rendszerváltás által kialakult helyzethez a tanári kar
követte őt a munkában. Bár a század nem tartozott a tanszék alárendeltségébe, ebben az időszakban érte el a tanszék
a maximális létszámot, hiszen nagyon sok hallgatói csoport tanult a szentendrei bázison. Jól megoldották a tanárok az új
képzési struktúra bevezetését és az oktatás színvonalának megtartását.
A 90-es évek utolsó harmadában a főiskola szerepének csökkenésével a tanszék létszáma és oktatási keretei negatív irányban változtak, majd beleolvadt az egyetem szervezetébe.
A felderítő szakmai képzés az első évtől az iskola megszűnéséig azonos struktúrában folyt. Kezdetben minden hallgató megismerkedett a felderítés alapelveivel, törvényszerűségeivel elsajátította a gyakorlati fogásokat. Ezután a raj-,
szakasz- és a századparancsnoki felkészítés folyt. A felderítő ismeretekkel párhuzamosan megtanulták a tisztjelöltek az
összes saját fegyvernemhez tartozó eszköz alkalmazását. Természetesen az évek során az egyes képzési időszakok
belső tartalma és prioritása a kor követelményeinek megfelelően változott. 1984-ig a szakmai ismereteket nagyon jól
támogatták a pedagógiai diploma megszerzéséhez tartozó tantárgyak.
1981-ben bevezetett üzemmérnöki diploma megszerzése nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Bár a tananyag
felépítése és megszerkesztése messze megelőzte a korát, de a parancsnoki szakon végzett fiatal tisztek nem tudták a
technikai eszközök kiszolgálását a csapatoknál tökéletesíteni, ugyanakkor oktató-módszertani ismereteik hiányosak
voltak. A felderítő szakmát magas szinten művelték a felderítő technikai eszközöket jól alkalmazták ezért beosztásukban
megállták a helyüket. Sajnos sok negatívumot hozott a hároméves képzés.
A mérnök-tanár diploma igyekezett az előző rendszerek pozitív tulajdonságait egyesíteni. A felderítő képzés főleg a
speciális felkészítés (ejtőernyős kiképzés, hegyi- vízi tábor) nagyon hasznosnak és eredményesnek bizonyult a rendszerváltás után, emellett nagy előnyre tettek szert a fiatal tisztek között a felderítők a nyugati nyelvtudással.
A képzés az első időben még az ETI-től örökölt kezdetleges eszközökkel folyt. Nagy nehézséget okozott a szentendrei bázis átalakításakor és a Zách utcai objektumban a kiképzés elhelyezés anyagellátás. Nemcsak a laktanya szűkös
mérete hanem a gyakorlóterek távolsága is sok problémát okozott.
A szentendrei iskola átadása után új időszámítás kezdődött hiszen a KLKF Közép-Európa legmodernebb főiskolája
lett. Ez megmutatkozott a tantermek, kabinetek felszereltségében az korszerű elhelyezésben és a szinte tökéletes kiszolgálásban. Újonnan épített gyakorlótér és elektromos lőtér várta a hallgatókat emellett vezetési pálya, akadálypálya,
folyópart is a rendelkezésre állt. A főiskola felszereltsége a 80-as években folyamatosan korszerűsödött kiképzési és
fegyverzettechnikai eszközei harcjárművei kellő számban álltak a hallgatók rendelkezésére. Sajnos a rendszerváltás
után a pénzhiány és az új struktúra sok nehézséget és súrlódást okozott, majd a főiskola megszűnéséhez vezetett.
A 30 év alatt 31 szakaszban 459 felderítő tiszt végzett, 15-en érték el a kiváló diplomát és a vele járó főhadnagyi
rendfokozatot. 69-en lettek mélységi felderítő tisztek.
A tanszéken 38 tiszt, 1 tiszthelyettes szolgált, 8 tanszékvezető, 4 felderítő századparancsnok dolgozott, 4 alegységparancsnok a tagozat állományában nevelte a felderítőket. Összesen 7 tiszt töltötte be a századparancsnok-helyettesi
beosztást, 5 szolgálatvezető biztosította a hallgatók ellátását, 15 polgári dolgozó segítette a tanszék munkáját.
A Felderítő Tanszék a Kossuth Lajos Katonai Főiskola megalakulásától az iskola megszűnéséig működött és mindvégig azzal a céllal dolgozott, hogy magasan képzett felderítő tisztek szolgáljanak a hadseregben.
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