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KOVÁCS TÍMEA1 

A Zalka Máté/Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola története 
(1967–1996) 

I. rész 

The History of the Zalka Máté/Bolyai János Military Technical 
College (1967–1996) 

Part I. 

Absztrakt 

A Zalka Máté/Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola megalapításának 50. évfor-

dulóját jövőre ünnepeljük. A cikksorozat az Egyesített Tiszti Iskola (ETI) megszű-

nésétől a katonai főiskolák megalapításán át, a Bolyai János Katonai Műszaki 

Főiskola megszűnéséig terjedő időszakot öleli át. Bemutatja a főiskolai képzés 

történetét, fejlődését, változását; a fegyvernemi szakok létrejöttét, az oktatókkal 

és hallgatókkal szembeni követelmények változásainak történetét. Az első rész-

ben megismerhetik a katonai főiskolák megalakulásának nemzetközi és hazai 

történelmi hátterét. Itt kaphat egy rövid tájékoztatást az olvasó az ETI megalaku-

lásáról és megszűnéséről, valamint a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 

(ZMKMF) első pár hónapjáról. 

Kulcsszavak: Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, képzés, változás, főiskolai 

oktatás, történelmi és politikai háttér 

Abstract 

We celebrate the 50th anniversary of the foundation of the Zalka Máté/Bolyai Já-

nos Military Technical College next year. This series of articles chronicles the 

period from the cessation of the ETI, through the establishing of the  Military Coll-

eges to closing of the Bolyai János Military Technical College. It depicts the 

history, development, and change of the college education. The establishing of 
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the arm scourse, the history of the changing expectations that students and tutors 

faced. In the first part, you will get to know history of the foundation of the soldiers' 

college, both from a domestic and a foreign perspective. We provide brief 

information on the establishing of the ETI and its cessation, as well as the first 

months of the Zalka Máté Military Technical College (ZMMTC).  

Key words: Zalka Máté Military Technical College, tuition, change, college 

education, historical and political background 

TÖRTÉNELMI ELŐZMÉNYEK 

Ahhoz, hogy az 1967 őszén létrehozott három katonai főiskola, köztük a Bolyai jogelődje, a 

Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola létrehozásának szükségességét megértsük, elen-

gedhetetlenül szükséges az említett időszak legjelentősebb nemzetközi és hazai politikai 

viszonyainak áttekintése. 

A NEMZETKÖZI POLITIKAI HELYZET2 

A vizsgált ötven év alatt, a nemzetközi politikai helyzetet a hullámhegyek és hullámvölgyek, 

az enyhülésre való törekvés és a hidegháború szele jellemezte. „A ’60-as évek második, 

illetve a ’70-es évtized első felét elsősorban a közeledés, a megbékélés eseményei jelle-

mezték.”
3
 Ekkor tett látogatást Charles de Gaulle francia köztársasági elnök a Szovjetunió-

ban, Lyndon B. Johnson amerikai elnök bejelentette a Vietnami Demokratikus Köztársaság 

(VDK) elleni bombázások beszüntetését. Ennek a folyamatnak megkerülhetetlen része, az 

amerikai-kínai és az amerikai-szovjet viszony rendezése is. 

Itt kell említést tenni az amerikaiak vietnami agressziójának befejezéséről, amelyet 

1973-ban a Párizsi Békeszerződés zárt le. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy a béke-

szerződés betartását – mint a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság (NEFB)  

tagjai –, magyar hivatásos katonák és külügyes dolgozók ellenőrizték a lengyel, a kanadai 

és az indonéz delegációval közösen.  

Ugyanakkor Európában is megindult az enyhülési folyamat, amely 1975-re jutott a 

csúcspontjára. Később fokozatosan „leült” és újabb negatív események kerültek előtérbe, 

amelyek a békefolyamatokat lelassították, illetve gátolták. Ilyennek kell tekintenünk a 

Csehszlovákia elleni fegyveres intervenciót (amelyben a magyar csapatok is részt vettek). 

Kína súlyosan provokálta a Szovjetuniót az Usszuri folyónál, felerősödtek a hidegháborús 

események, amely a világ több pontján fegyveres összeütközésekhez vezettek. 1976-ban 

                                                 
2
 Világtörténelmi kisenciklopédia. Szerkesztette és jegyzetekkel kiegészítette: Szuhay-Havas Ervin. 

Kossuth Könyvkiadó, 1973. 
3
 Kézirat: M. Szabó Miklós: A Kossuth Lajos Katonai Főiskola története (1967–1996) Zrínyi Kiadónál 

kiadás alatt. 
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kubai offenzíva indul Angolában, vietnami intervenció Kambodzsa ellen, és ebben az év-

ben szállták meg a szovjet csapatok Afganisztánt. Ugyanakkor a tömegpusztító fegyverek 

tömeges elterjedése és azok esetleges alkalmazása során várható hatásának felismerése, 

mindkét szuperhatalmat arra kényszerítette, hogy addigi öngyilkos stratégiájukon változ-

tassanak. Mindezek ellenére az 1980-as évek első felében ismét felerősödtek a hideghá-

ború „hangjai”. Ennek illusztrálására néhány adat: 1979-ben kínai-vietnami háború, vagy 

ugyanebben az évben a Szovjetunió afganisztáni agressziója. 

Az enyhülés éveit Mihail Gorbacsovnak, a Szovjetunió Kommunista Pártjának első tit-

kárává történő megválasztása nyitotta meg 1985-ben. Belpolitikáját a nyilvánosság (glasz-

noszty) és a reformok véghezvitelének igénye jellemezte, ami természetesen kihatott a 

szövetségeseire és az ellenfeleire is. Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan többször talá l-

koztak és talán a legjelentősebb az első találkozásuk volt Genfben, ahol mindketten egye-

tértettek abban, hogy az atomháborút sohasem szabad kirobbantani, mert annak nem lehet 

győztese. 

Kiemelkedő „világpolitikai eseménynek” kell tekintenünk Helmuth Kohl kancellár és 

Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter tárgyalásait Gorbacsov főtitkárral, aki szabad utat 

nyitott a német újraegyesítésnek. Ennek eredményeként 1990 júliusában a Német Szövet-

ségi Köztársaság (NSZK), a Német Demokratikus Köztársaság (NDK) és Berlin egyesült, 

így a két német állam kettéosztottsága megszűnt. A történelem viharai nem kímélték a 

többi szocialista országot sem: Bulgáriában leváltották Todor Zsivkovot, Csehszlovákiában 

elnökké választották Václav Havelt, Romániában pedig kivégezték Nicolae Ceauşescu-t és 

feleségét. 

Az évtized minden bizonnyal legjelentősebb eseménye a Szovjetunió megszűnése 

(1991. december 31.) volt, „s helyébe az orosz dominanciájú Független Államok Közössé-

ge (FÁK – Sz. M.) lépett. Ezzel formálisan is megszűnt az a bipoláris világhatalmi képlet, 

mely az amerikai-szovjet rivalizálás keretében döntő módon meghatározta a II. világháború 

utáni nemzetközi kapcsolatok kialakulását.”
4
 

BELPOLITIKAI HELYZET
5
 

A magyar belpolitikai helyzetre jelentős hatással volt az 1968-ban bevezetett „Új gazdasági 

mechanizmus”. Annak ellenére, hogy dinamikusan fejlődött a magyar gazdaság, ellenzői a 

moszkvai vezetéssel karöltve mindenáron megakadályozták a további reformokat, sőt a 

korábbi gazdasági rendszer konzerválására törekedtek. Átmeneti „sikereik” után (felmentet-

ték Nyers Rezsőt, Fock Jenőt és Fehér Lajost) a 70-es évek második felében a korábbiak-

nál is radikálisabb reformokat vezettek be. Ebben az évtizedben a reformok hatására szá-

mottevően fejlődött a mezőgazdaság. „A 70-es évek másik >>sikerágazata<< – a mező-

gazdaság mellett – minden bizonnyal a magyar külpolitika volt. Ennek első, nagy visszhan-

                                                 
4
 Kézirat: M. Szabó: A Kossuth… i. m.  

5
 Romsics Ignác: Magyarország – története – a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 2001, vala-

mint Gergely Jenő – Izsák Lajos: A huszadik század története. Pannonica Kiadó, 2000. 
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got kiváltó lépése volt a Szentszékkel 1971-ben kötött megállapodás, a >>Mindszenty-

kérdés<< megoldása. E szerint az Elnöki Tanács 1971-ben kegyelemben részesítette a 

bíborost, VI. Pál pápa viszont megígérte, hogy 1972-ben mindenképpen megszűnik az 

esztergomi prímási szék.”
6
 Nagy nemzetközi elismerést váltott ki Kádár Jánosnak a Helsin-

ki konferencián elmondott beszéde is. Jelentős esemény volt Kádár János vatikáni látoga-

tása (1977), valamint a Szent Korona és a koronázási ékszerek hazahozatala. A rossz 

gazdasági döntések következtében az ország egyre nagyobb mértékben eladósodott. Az 

ez ellen tett intézkedések – bár kisebb-nagyobb eredményt hoztak – nem voltak képesek 

megállítani a folyamatot. A jelzett gondok azonban elősegítették a demokratizálódás kibon-

takozódását.  

Ennek „eredményeként” 1987 őszén, Lakitelken megalakult a Magyar Demokrata Fó-

rum (MDF), 1988 március30-án pedig a Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ). Az 1988. 

májusi pártértekezleten Kádár János helyett Grósz Károlyt választották a Magyar Szocialis-

ta Munkáspárt (MSZMP) főtitkárává. Ugyanakkor, a Politikai Bizottságba nem választották 

újra az addig meghatározó szerepet betöltő politikusokat (Kádár János, Gáspár Sándor, 

Aczél György). Az évtized jelentős belpolitikai eseményei közt kell megemlítenünk Nagy 

Imre és mártírtársainak újra temetését, Kádár János halálát, az ellenzéki kerekasztal meg-

alakulását és tárgyalásait, az úgynevezett „sarkalatos” törvények elfogadását, az MSZMP 

megszűnését, és a Magyar Köztársaság kikiáltását. E folyamat befejező és egyben az új 

kezdő szakaszának „eredményeként” a köztársasági elnök Göncz Árpád, a miniszterelnök 

Antall József lett. 

A ZALKA MÁTÉ KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA MEGALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI 

A Szovjetunióban alkalmazott tisztképzés mintájára, fegyvernemi tiszti iskolákat hoztak 

létre a II. Világháborút követően. „Felállításukról a HM 35.000/eln. HVK 5. a. 1949. sz. 

rendeletével intézkedett… Miután tiszthiány volt, még nem távolíthattak el minden régi 

tisztet. A tömeges tisztképzés érdekében1949. július 01-vel létrehoztak nyolc fegyvernemi 

tiszti iskolát, ahonnan rövidített képzési idő alatt bocsátották ki a fiatal tiszteket. Így érték el, 

hogy 1949. év végére már 6008 tiszt szolgált a hadseregben.”
7
  

A létrehozott tiszti iskolák listája a következő (Eredeti helyesírás szerint – K. T.): 

„Bem Légvédelmi Tüzér Tiszti Iskola (1949. X. 1. ) Budapest, parancsnoka: Ferencfalvi 

Antal alezredes; Dózsa Lövész Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Pécs, parancsnoka: Matékovits 

Endre ezredes; Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Szolnok, parancs-

noka: Brassói Tibor ezredes; Kossuth Tüzér Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Budapest, parancs-

noka: Koltai Vilmos ezredes; Petőfi Politikai Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Budapest, parancs-

noka: Pesti Endre ezredes; Rákosi Páncélos Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Tata, parancsnoka: 

Váradi Gyula ezredes; Táncsics Műszaki Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Szentendre, parancs-

                                                 
6
 Kézirat: M. Szabó: A Kossuth… i. m. 

7
 Csendes László – Gellért Tibor: Kronológia a honvédség történetéből 1945–1990. HVK Tudományos 

Munkaszervezési Osztály Kiadó, Budapest, 1993. 87. és 75–76. o.  
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noka: Szabó József alezredes/ezredes; Vasvári Repülő Műszaki Iskola (1949. X. 1.) Buda-

örs; Zalka Máté Híradó Tiszti Iskola (1949. X. 1.) Budapest; Ságvári Hadtáp Tiszti Iskola 

(1949. X. 1.) Budapest, parancsnoka: Fábián Zoltán alezredes; Sporttiszti Iskola (1950. XI. 

1.) Budapest; Gépkocsi és Traktor Tiszti Iskola (1950. V. 1.) Budapest; Egészségügyi Tiszti 

Iskola (1950. X. 15.) Budapest; Tolmács Tiszti Tanfolyam (1950. XI. 1.) Budapest; Gábor 

Áron Tüzér Technikus Tiszti Iskola (1951. IX. 15.) Budapest; Térképész Tiszti Iskola (1951. 

IX. 15.) Budapest.”
8
 (Az irat nem minden parancsnok nevét tartalmazza – K. T.)  

Ezeket a számukban túlméretezett, széttagolt fegyvernemi iskolákat, „1957. március 

21-vel felszámolták.”
9
 csupán három fegyvernemi tiszti iskola maradt. Ezek, a budapesti 

Kossuth Tüzér és Tüzértechnikus Tiszti Iskola, a szentendrei Zalka Híradó- és Műszaki 

Tiszti Iskola, valaminta a szolnoki Kilián György Repülő Hajózó Tiszti Iskola. A politika 

viharában azonban ezek az iskolák sem maradhattak önállóak. Ennek legfőbb oka az volt, 

hogy az összevonások miatt a tanulói létszám 704 fővel csökkent, és hogy a Miniszterta-

nács augusztus 1-jével elrendelte a Néphadsereg 15 000 fővel való csökkentését. Így, 

1957. március 1-jével a felső katonai szervek akaratának megfelelően, a MN vezérkari 

főnöke, 1957. február 5-én kiadott HM 0025/VK. Szerv. és M. Csf-ség 1957. sz. intézkedé-

se alapján, megalakult az Egyesített Fegyvernemi Tiszti Iskola, ami 1957 őszétől, Egyesí-

tett Tiszti Iskola (ETI) néven, tíz évig képezte a tiszteket. „Parancsnoka Köteles Jenő ve-

zérőrnagy, aki részt vett a demokratikus hadsereg és a határvédelem megszervezésében, 

majd a Honvéd Kossuth Akadémia ezredparancsnoka lett. Szigorú katona tulajdonságaival 

és a legnemesebb emberi jellemvonásokkal rendelkezett, derűs, közvetlen, kiváló kiképző 

volt. További parancsnokok: -1961-től Bakonyi Sándor ezredes, -1964-től Pesti Endre ve-

zérőrnagy, -1966-tól Kazai Barna ezredes.”
10

 

Ez a tíz év, két nagy egységre bontható. Az első periódus 1957-1961-ig tartott. Mi is jel-

lemezte ezt az időszakot? Azon oktatási anyagok, módszerek, kiképzési tematikák és 

anyagi feltételek, amik az előző fegyvernemi tiszti iskolákban is léteztek. „Az ETI fegyver-

nemi parancsnokai, a tiszti-tanári állománynak 90%-a, a fegyvernemi tiszti iskolák állomá-

nyából tevődött össze.”
11

 Az idő múlásával, és a technika fejlődésével, valamint az új veze-

tési elveknek köszönhetően a módszerek, kiképzési feladatok is változtak a kor követelmé-

nyeihez igazodva. Ezek az események vezettek el a Tiszti Iskola második periódusához, 

ami 1962-1967-ig tartott. A korszerű technika valamint a hozzá kapcsolódó új módszerek, 

és a megújult kiképzési anyagok megjelenése, magával hozta a változásokat, a tisztképzés 

korszerűsödését. Fokozott figyelmet fordítottak a tiszti-tanári állomány továbbképzésére. 

                                                 
8
 Gál István – Dr. Benedek Gyula: A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola története 1949–1984. Zrínyi 

Katonai Kiadó, Budapest, 1984. 7. o. 
9
 Csendes-Gellért: Kronológia… i. m. 213. o.  

10
 Benkő Péter – Bényei Emil – Lászay János – Lengyel László – Major Norbert – Susa István: A 

Katonai Műszaki Főiskola története. Budapest, 1997. 27. o. 
11

 Dr. Oroszi Antal: Az Egyesített Tiszti Iskola története (1957–1967) II. kötet. Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Kiadó, Budapest, 2005. 276. o. 
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Gyarapodott azon oktatók száma, akik egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkeztek. A 

technikusképzésben tanítók, többségének már mérnöki diplomája volt.  

A növendékeket szakaszokba osztották, élükön a szakaszparancsnokok álltak. Ők irá-

nyították, felügyelték, ellenőrizték a növendékek életét. Egy szakaszba ugyanazon fegy-

vernemhez, évfolyamhoz és szakirányhoz tartozó hallgatók tartoztak. Az 1961/62. tanév-

ben jelentősen emelkedett az oktatás szakmai színvonala. Megkezdődött a felsőfokú tech-

nikusképzés és elkezdődött az egyszakos tanári képzés is. A tisztképzés ideje háromról 

négy évre emelkedett. A négyéves képzési periódus  kezdete a következő volt: „A tiszti 

iskolára sikeres felvételi vizsgát tett növendékek első évüket sorkatonaként a csapatoknál, 

a kijelölt ezredek tisztes iskoláin az összkövetelményi programban meghatározott kikép-

zésben részesültek, és általában őrvezetői rendfokozattal fejezték be a sorkatonai szolgá-

latot.”
12

 Ők, így gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve kezdték meg az elméleti képzést a 

Tiszti Iskolán.  

 „A tisztképzést az első időben 6 tagozat (lövész, páncélos, tüzér, híradó, műszaki és 

hadtáp) valamint 2 önálló tanszék (Társadalomtudományi, Általános) végezte. A tagozaton 

belül 13 tanszék végezte közvetlenül a növendékek oktatását. Ez a szervezeti felállás a 

későbbiekben több módosuláson, átszervezésen esett át.”
13

 Az Iskolában tanuló növendé-

kek száma rohamosan nőtt. A felvételt nyertek létszáma megháromszorozódott, a tanszé-

kek, szakok száma megduplázódott. Egy telephely már nem volt elegendő a megnöveke-

dett létszámú növendékek képzésére, ezért egy időben három-négy kiképzőhelyen is zaj-

lott az oktatás. Ennek legnagyobb hátránya, a bázisok egymástól való – viszonylag – nagy 

földrajzi távolsága volt.  

„Az iskola a 60-as évek közepén már 6 tanári, 7 technikus, összesen 13 polgári szakot 

oktatott. 22 katonai fegyvernem illetve szakág részére képeztek tiszteket.”
14

 Mindezt, egy 

parancsnokság alatt, amit egyre nehezebb volt irányítani, felügyelni, ellenőrizni, 

számonkérni. A tagozatparancsnokok és a tanszékvezetők felismerték felelősségüket saját 

fegyvernemük leendő tisztjeinek képzésében, ezért nem volt elegendő csak a szakmai 

tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, hanem ennél jóval többre volt szükségük a növen-

dékeik életének teljes megismerésére, segítésére, a csapatszolgálatra való minél tökélete-

sebb felkészítés érdekében. Ezt csak úgy valósíthatták meg, ha a tagozatok, tanszékeik 

alárendeltségébe kerültek. Ez 1963-ban kísérleti jelleggel megvalósult. Nem minden fegy-

vernemnél, de például a Híradó Tagozat alárendeltségébe került a híradószázad. A vára-

kozásoknak megfelelően, a kedvező hatás eredményeként 1964-ben változás következett 

be. „Megszűnt a növendéki ezred és a növendéki zászlóalj. Minden növendéki alegység a 

fegyvernemi tagozatok, önálló fegyvernemi tanszékek alárendeltségébe került.”
15

 1965-ben 

kidolgozták az iskola nevelési tervét, melyet a tagozatok, tanszékek által kidolgozott neve-

                                                 
12

 Dr. Oroszi: Az Egyesített… i. m. II. kötet 278. o. 
13

 Dr. Oroszi: Az Egyesített… i. m. I. kötet, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kiadó, Budapest, 
2005. 9. o. 
14

 Dr. Oroszi: Az Egyesített… i. m. II. kötet 279. o. 
15

 Dr. Oroszi: Az Egyesített… i. m. II. kötet 280. o. 
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lési tervek követtek. Ezek egészen 1967. augusztus végéig maradtak érvényben, mikor is 

az ETI megszűnt, és helyette új főiskolák alakultak. 

 

A ZALKA MÁTÉ KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA MEGALAKULÁSA 

 

1967. szeptember 1-jén az „Egyesített Tiszti Iskola bázisán a NET 13/1967. sz. rende-

letével létrehozott „Zalka Máté” Katonai Műszaki Főiskola, az 1967/68. kiképzési év beindí-

tásával, rendeltetésének megfelelően, új magasabb követelmények teljesítésére felkészül-

ve, a többi katonai főiskolával együtt megkezdte a főiskolai szintű hivatásos tisztképzé-

sét.”
16

 „Első parancsnokává Horváth János mérnök ezredest nevezték ki. Helyettesével Dr. 

Halász András mérnök ezredessel hajtotta végre a főiskolai képzésre való átállást. Őt kö-

vette Varga László ezredes (1974-1978), akinek korai halála kevés lehetőséget biztosított 

terveinek megvalósítására. 1978-ban Paál György ezredes/vezérőrnagyot nevezték ki a 

főiskola parancsnokává, aki 11 évig irányította a mérnöktiszt-képzést. Őt Dr. Szabó Miklós 

ezredes/vezérőrnagy követte a Zalka fennállásának utolsó két évében.”
17

 (Eredeti írás-

móddal – K. T.) A Főiskola legfőbb rendeltetése a műszaki tiszti utánpótlás biztosítása volt. 

„A Magyar Néphadsereg Kiképzési Főcsoportfőnök 067. számú intézkedése alapján, az 

1967/68. évre a főiskola-parancsnok, az alábbi feladatokat határozta meg: A vezetés le-

gyen célirányos, összekovácsolt, önálló, támasszon egységes követelményt, biztosítsa a 

feladatok végrehajtását, a követelményeket ismerje meg és differenciáltan dolgozza fel, 

emelje az oktatás-nevelés színvonalát, továbbá, korszerűsítse az anyagi-technikai bá-

zist.”
18

 

A tanszéki oktatók-nevelők: maradéktalanul valósítsák meg az „Összkövetelmények
”19

-

ben foglaltakat, a „Szervi Határozvány és Működési Szabályzat”
20

 alapján értelmezzék a 

tanszék feladatát és dolgozzák ki a működési rendjét; határozzák meg a követelmények 

teljesítésének módját; állapítsák meg a beosztottak felelősségét; növeljék az oktató-nevelő 

munka hatékonyságát; dolgozzák ki fegyvernemenként a tantárgyprogramokat; valamint 

készüljenek fel a tudományos kutatómunkára. 

A társadalomtudományi tanszékek: a kor politikai nézeteit minden növendék a magáé-

nak ismerje el; biztosítsák a hivatásos tisztek képzését; segítsék a „Kossuth Lajos” Katonai 

és a „Kilián György” Repülő Műszaki Főiskola társadalomtudományi tanszékeit. 

                                                 
16

 Hadtörténelmi Levéltár Magyar Néphadsereg (HL MN) 1968/T-182. doboz (d.) 654. őrzési egység 
(ő. e.) 
17

Lászay János – Kerényi József – Susa István – Balatoni Béla – Dr. Mosoni József – Estók János – 
Dr. Koczka Ferenc – Dr. Sándor Miklós – Dr. Rajnai Zoltán: A magyar híradótiszt-képzés története 
(1931–2008). Készült a ZMNE nyomdájában,a ZMNE Híradó tanszék gondozásában, a Puskás Tiva-
dar Híradó Bajtársi Egyesület közreműködésével. Budapest, 2008. 60. o. 
18

 HL MN 1968/T–182. (d.) 654. ő. e. A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Parancsnokának 
(ZMKMF PK) 01. számú parancsa (sz. pcs-a)  
19

 Honvédelmi Minisztérium MN. Kiképzési Főcsoportfőnökség: ÖSSZKÖVETELMÉNYEK a ’’Zalka 
Máté’’ Katonai Műszaki Főiskola növendéki kiképzéséhez Budapest, 1967. november hó 23. 
20

 HL MN 1968/T–182. (d.) 654. ő. e.  
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A szakmai tanszékek: irányítsák a növendéki alegységeket; a tanszékvezetők konkrét 

feladatállítással, illetve beszámoltatással segítsék az alparancsnoki állományt; a szaktan-

székek vezetői biztosítsák a kiképzés végrehajtását; a tematikák elkészítéséhez vegyék 

figyelembe az „Összkövetelmény program” követelményeit; tartsák szem előtt a szakmai 

képzés minőségét; tervezzék meg a növendékek csapatgyakorlatát; fordítsanak nagy 

hangsúlyt a végzősök csapatbeosztására való felkészülésére; a növendékekkel folytatott 

személyes munkával készítsék fel őket a hivatástudatra, önálló munkára, áldozatkészség-

re, és dolgozzák ki az „ M” kiképzési programot. 

A technikai alapozó tanszékek: ismerjék meg a szakalapozó tantárgyakat; biztosítsák a 

differenciált képzést; teremtsék meg a szakalapozó és a szaktantárgyak összhangját, va-

lamint biztosítsák az oktatáshoz szükséges tananyagot (ez lehet más felsőfokú iskola jegy-

zete, illetve új saját tansegédlet). Az általános alapozó tanszékek: fordítsanak kellő gon-

dosságot a növendékek általános ismereteire; fokozzák az idegennyelv-ismeretüket; növel-

jék a fizikai állóképességüket, illetve ismertessék meg az elsőéves növendékekkel, az 

öthónapos csapatképzés elméleti és gyakorlati feladatait. Mindezeken túl – elöljárói döntés 

alapján – a nappali tagozatos (növendéki) képzés mellett, tiszti továbbképző tanfolyam 

(1498/66. sz. kiképzési program) és kétéves felsőfokú technikus tanfolyam (612/66. sz. 

tanfolyami program) indul. „A tiszti tanfolyamok célja, miszerint az itt végzett hallgatók 

legyenek képesek arra, hogy magasabb beosztást el tudjanak látni.”
21

 Ehhez nélkülözhe-

tetlen, a tanszékeken folyó munka minőségének emelése, illetve a hallgatók irányában 

támasztott követelmények fokozása. A tanszékeknek el kell érniük, hogy a tiszti hallgatók 

például szolgáljanak a növendékeknek, mind fegyelmezettségükkel, megjelenésükkel és 

magatartásukkal. 

Ahhoz, hogy a minőségi oktatás színvonala emelkedjen, nélkülözhetetlen más főis-

kolákkal, egyetemekkel és szervezetekkel való együttműködés. Ez csak úgy valósulhat 

meg, ha a követelményszintek kialakításában, a tudományos és módszertani munka 

javításában, valaminta főiskolai képzés színvonalának emelésében összehangolt, egymást 

segítő, támogató kapcsolat alakul ki. Ez nem csupán vezetői szintű akarat, hanem a 

tanszékek is kapcsolatot alakítanak ki más polgári főiskolák azonos tanszékeivel. Ennek 

felelőse a főiskola tanulmányi és tudományos helyettese.  

A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola (ZMKMF) Tanulmányi és tudományos kutató 

osztálya szervezi, koordinálja a „Honvédelmi miniszter és a Művelődésügyi miniszter 

1/1967. számú utasítása szerint”
22

 a főiskola oktató-nevelő és tudományos munkáját. Ezt 

segíti két szabályzat: a „Szervi Határozvány” és a „Működési Szabályzat”. „A tanmenet 

alapját az alábbi okmányok képezik: a ZMKMF „Összkövetelményei”, szakonként és 

ágazatonként differenciált részletes tantárgyprogramok tematikák, a 2., 3. és 4. éves 

                                                 
21

 Uo. 
22

 Honvédségi Közlöny:1/1967. (H. K. 7. ) HM-MM együttes utasítás. A „Kossuth Lajos” Katonai Főis-
kolán a „ Zalka Máté’’ Katonai Műszaki Főiskolán és a „Kilián György’’ Repülő Műszaki Főiskolán 
szervezett szaktechnikus-képzésről és általános iskolai tanárképzésről 
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növendékek átmeneti kiképzési programjai, a főiskola éves naptári terve, a tanulmányi 

folyamat idő és óraelosztási terve, a főiskola távlati és évi tudományos kutatómunka terve, 

a főiskola módszertani munka évi terve, a kiképzés anyagi-technikai bázisának évi 

fejlesztési terve és költségvetése, időszakos munka és ellenőrzési tervek, időszakos 

tanórarendek, Főiskolai Tanács évi munkaterve, a törzs tanári állomány to-

vábbképzésiterve.”
23

 

A Tanulmányi és tudományos kutató osztály a tanszékekkel összehangolva, a tervezési 

ciklusokban elkészíti ezen iratokat, amellyel biztosítja a munka tervszerűségét, kiszámítha-

tóságát. Ellenőrzi az okmányokban foglaltak végrehajtását. Emellett megszervezi az újon-

nan létrehozott központi könyvtár felállítását. A tanszékek igényeit figyelembe véve végzi a 

korszerű oktatási anyagok beszerzését. Vezetője elkészíti a főiskolára vonatkozó kutatási 

témák részfeladatokra bontását, koordinálja és ellenőrzi a kutatómunkát. Segíti a Hadtu-

dományi (haditechnikai) Állandó Bizottság munkáját. Elősegíti a publikációra javasolt mun-

kák közlését, hogy az 1967/68. évben kétszer, majd negyedévenként megjelenő „Katonai 

Műszaki Főiskola Közlemények’’ című folyóiratban megjelenjen. „A folyóirat Szerkesztő 

bizottságának összetétele: Tanulmányi és tudományos kutató osztályról egy fő, Hadtudo-

mányi bizottságból egy fő, Pedagógiai és módszertani Bizottságból egy fő, Tanszékek, 

csoportok és szaktanszékekről egy-egy fő.”
24

 

Az anyagi alosztály alárendeltségébe tartoznak a tanműhelyek, a lőterek, valamint az 

audiovizuális oktatási eszközök, amelyeknek mindig az oktatás rendelkezésére kell állniuk, 

ahol a növendékek ismereteiket bővíteni, készségeit kialakítani tudják. A tanműhelyek nem 

csak a gyakorlati foglalkozások levezetésére szolgálnak, hanem az eszközök tervszerű 

kivitelezésére is. Az audiovizuális oktatás rendelkezésére álló eszközök (diafilmek, oktató-

filmek) elősegítik az oktatás hatékonyságának növelését. 

„Az oktatás szervei: 

Az oktató-nevelő munka alapját a tanszékek teszik ki. Feladatuk, az oktató–nevelő 

munka, a tudományszak művelése, az oktatási módszerek korszerűsítése, a kiképzés 

anyagi feltételeinek biztosítása, és az összekovácsolt tanszéki munka megteremtése.”
25

 

Ehhez – mint fent láttuk – a következő dokumentumok szükségesek: az „Összkövetelmé-

nyek” alapján a szakonkénti és ágazatonkénti részletes tantárgyprogramok és tematikák, a 

2., 3. és 4. éves növendékek átmeneti kiképzési programjai, a főiskola tanulmányi és 

időelosztási terve, a tanszéki módszertani munka évi terve, a tanszéki kiképzésianyagi 

technikai bázis évi fejlesztési terve, a tanszéki ellenőrzési tervek, a tanszéki tanórarendek, 

továbbá a tanszék tanári állományának továbbképzési terve. 

                                                 
23

 HL MN 1968/T–182. (d.) 654. ő. e. A ZMKMF PK  Tanulmányi és Tudományos helyettesének (TTH) 
010. számú utasítása (sz. u-a) 
24

 Uo. 
 
25

 HL MN 1968/T–182. (d.) 654. ő. e. 
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A „Részletes tantárgy-programot”
26

 az általános irányelvet figyelembe véve kell elké-

szíteni. Ezek a következők: a részletes tantárgyprogramok tartalma, felépítése, szerkezete; 

a tantárgyprogramok oktatási célkitűzése; a tantárgyak kapcsolódása; az egyes tantárgyak 

módszertani utasítása, valamint a tantárgyakon belül az elméleti előadások és a gyakorlati 

foglalkozások tartalma és aránya. A kidolgozott „Részletes tantárgy-programokat” a 

tanszékek együttműködésével megvitatják egy tudományos értekezlet keretében. 

Ezeket a terveket és okmányokat a tanszékvezetőknek a főiskola 01/1967. sz. 

parancsa alapján a „Tanszék évi munkaterve” címen a Tanulmányi és tudományos kutató 

osztályon keresztül kell felterjeszteni. A tanszékeknek nem csak az alapképzésében kell 

részt venniük, hanem a kétéves Felsőfokú Technikum képzésében és a levelező tanfoly-

amok lebonyolításában is. A szaktanszékeknek biztosítaniuk kell az oktatáshoz a had-

itechnikai eszközöket és berendezéseket, a szaklaboratóriumokhoz való hozzáférést és a 

szakfegyvernemi főnökség haditechnikával kapcsolatos igényeit is. A levelező tanfolyamok 

számára módszertani útmutatókat szükséges összeállítaniuk, konzultációs lehetőségeket 

kell biztosítaniuk, valamint a beszámoltatásra és vizsgáztatásra időpontokat kell kijelölniük. 

Emellett a szaktanszékek által kidolgozandó a 2. és 3. éves növendékek egyhónapos 

csapatgyakorlatának részletes programja. „A tanszékeknek leltárt kell készíteni arról mi 

>>van<< és mi >>kell<<. Tervet kell készíteni a katonai főiskolák és polgári tanintézetek 

egymással való együttműködés rendjéről, ami nem csak a tudományos és módszertani 

kapcsolatot jelenti, hanem az anyagi együttműködést is.”
27
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