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Bdthy Sóndor, Gazda Pót, Turcsónyi l(órolyl

A Zrínl Miklós Katonai Akadémia az 7992-93 . íanévben a tórzsti§z-
ti képás keretében többek között ery hadtáp, egy haditechnikai, egy
gazdálkodási szakos törz§tiszti osztályt indított,Z A felsorolt törzstiszti
szakok képzési éljai természetesen különbözók voltak, azonban ezek
összessége az anyagi-technikai biztosítás - sok irányu és mélységú - béke
és háborús feladatait szolgálta. Mindhárom szak az új honvédelmi elvek-
ből levezetett hadászati, hadműveleti (harcászati) elképzelések megva-
lósítását szolgáló , atzal egenszilárd anyagi-technikai biztosítás funkció-
tartományába tartozó oktatási tananyagok elsajátítását és alkotó módon
történő feldolgozását végezte el. A tananyagok alkotó módon tórténő
elsajátítását különö§en fontosnak tekintettük. Ez es/részt a dolog belső

ryak<rrlati igényéból, ennek sokváltozójú lehetőségéből, másrészt a gyö-

keresen megváltozott külső gazÁasági környezetből vezethető le. (Az
utóbbi vonatkozásban a hadsereg működési lehetősége más mozgástér-
be, más lehetőségek közé került.)

Ajelzett szakokközött 1993-a§ tan év végén a gazdá|kodási tórzstisz-
tek mrásodik osztályának kibocsájtására került sor, ígl a több tapasztalat
alapján az összehason|íthatóságra is naryobb lehctőség volt.

D!8áthy sándor dézíede§, a hadtudomány kandidátu§a, zMxA Hadláp tan§zék, taí§zékvezetó
egyetemi do€ens, Dí. cazda Pál mk, ezíede§, a hadludomány kandiűlu§a, ZMKA védelemgaz-
d8§á8,tan tan§zék, tan5zékvezetó e8yetemi doc€n§, Dr. Turc§ányi Ká.oty mk. ezred€§, á hadtudo-
mány kandidátusa, zMt(A Hadii€chnikai ta$zék, ]anszékvezetó e8y€temi docens

Az aíya8,i-technikai (ö6§áaderónemi) fakuttá§hoz raíbzó ll8dtáp-, Haditechnikai,- és véde-
lemBazda§á8tan iaíszékek §zakmai i.ányításável.
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l.) Haditechnikai törz§íiszíi tanfolyam

Az elsó haditechnikai töíz§ti§zti tanfolyamra az 1992_93_as oktatási
évben került sor. A tanfolyam elózményének részben a három éves aka_
démiai képzÉs, részben pedig a hat hónapos tanfolyam rendszerű képzés
fegrverzeti és technikai szakiránya tekinthető.

A tanfolyan cé|ia, hogr felkáwítse a szakterület tisztjeit ezred, dan-
dár haditechnikai fónöki, magasabb törzsekben haditechnikai szakterü-
leten beosztott tiszti, haditechnikai végrehajtó szervezetekben fótisái,
illetve tiszti beosztá§ok eíedményes ellátására. Célja u5lanakkor előké_
szíteni a hallgatókat arra, hogl tanulmányaikat közvetlenül vary néhány
év csapatszolgálat után sikeresen folytathassák a két éves anyagi-techni-
kai (összhaderónemi) képzés keretei közótt.

A haditechnikai törz§tisztek felkészítésének különösen sokrétű
igényrendszert kellkielégíteni. Ezek közüI kiemelést érdemelnek az aláb-
biak

- hallgatóinknakmindbékeidőszakban,mindharctevékenységek
idószakában eglre magasabb szinten kell alkalmassá válniuk a
megnevezett és azoknak megfelelő szakbeosztások eredményes
b€töltéséíe;

- képzésünknek a haditechnikai szotgálat valamennyi ágazata
(fegyverzettechnikai, pánélos- és gépjármútechnikai, repülő
műszaki, műszaki technikai, veryivédelmi technikai, elektronikai
és méréstechnikai) részére hasznos - köryetlenül, illetve adaptá-
lás útján - felhasználható ismereteket kell nyujtania, jártasságo-
kat és készségeket kell fej|esztenie;

- a képzés tartalmának meghatároásánál figelembe kell venni,
hogy a haditechnikai szolgálatoknak mind anyagi, mind technikai
biztosítási feladatokat azonos, va§/ hasonló mélpégben el kell
látni;

- hallgatóinkat eryidejúleg fel kell készíteni bonyolult szakmai
ismereteket igénylő szakterületek köápszintű irányítrására,
ugyanakkor különbözó technikai területek tevékenpégének
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koordinálására és beintegrálására az anyagi-technikai biztosítás
egrségesülő rendszerébe;

- mindkét haderónem (sárazföldi illewe légvédelmi-repülő) ha_

ditechnikai és alkatmaaási sajátosságainak tüközódnie kell a
felké§zítés tartalmában és jellegében.

Vajon meg lehet-e oldani mindezt egt egÉves taníolyam keretein belül?

Az elsó haditechnikai törzsti§zti tanfolyamra 14 fó került beiskolá-
zásra. Kózülük 6 fó a Szárazföldi C-sapatok Parancsnokága alárendelt-
jeinél, 4 fó a I-égvédelmi Parancsnolság csapatainál, 4 fő pedig központi
izerveknél teljesít szolgálatot. A hatlgatók szakmai összetétele ha§onló-
anváltozatos képet mutatott. A katonai főiskolákon páncélos- és gépjár-

mű szakon (5 fő), fe§Nerzettechnikai szakon (5 fő), rakétatechnikai sza-

kon (3 fő), iltetve híradó szakon (1 fő) végzett,

A képzés temstiksi progranJónak összeállításánál a hangúlyt a
harcászati ismeretek, a harctevékenységek haditechnikai biztosítiása, il-
letve a haditechnikai szakismeretek oktatására helyeztük. Meghatároá
tantár5lak (tantárs/csoportok, tantárgnészek) és azok óraszámai a &ö-

vetklzók voltak

Harcászat és harcbiztosítás
Haditechnikai biztosítá§
Törzsszolgálati ismeretek
szakismeretek

110 óra
236 6ra
58 óra

378 6ta

További tantárgtak és tantárgrrészek - kisebb órasámokkal - az ál-
tatános műveltség emelését, a társadalomtudománf ismeretek rend-
szerez&ét, a gazdálkodási szemlétet elmélyítését, a vezető,szeweói iát-
tasságok és készségek formálását és a fizikai állapot, edzettség javítását
szándékoztak bizto§ítani. Ezek a tematikai programok kialakításának
központilag (kötelezően) meghatározott rését alkották

A haditechnikai biztosítá§ integráló ismeretköreként 20 órában
anyagi+echnikai biztosítás tantár5nészt oktattunk.

A hadltechnlkal blztmítós az alapkérdésck soróbon közeI azonos
mély§égben tartalmaaa az anyagi bizto§ítils (rakétabiztosítás, l&zercllá-
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tás, műszaki_ és ve5rivédelmi harcanyagellátrás, fenntartási anyagellátás)
és a technikai biztosítás (üzemeltetés szakmai felügyelete, üzemeltetés,
technikai kiszolgálás, helyreállítás) ismeretanyagát.

A harctevékenpégi fajták (védelem, támadás) oktatásánál a hadi-
technikai biztosítás anyagi és technikai biztosítási vetületei együtt, az
anyagi-technikai biztosítás keretében jelentek meg,

A hallgatók két harcászati teljes feladat megfelelő témáit dolgozták
fel. A ryakorló foglalkozások meghatározóan dandár haditechnikai fő-
nöki szerepkörben folytak és a haditechnikai biztosítási feladatok meg-
szervezésére, azanyagi-technikai főnökjelentéséhezjavaslat összeállítá-
sára, illewe a haditechnikai szolgálat alapvető háborús számvetéseinek
elkészítésére irányultak. A felkészülés eredményességét bizonyítja, hogy
a három éves képzés végzós hallgatóinak záró5lakorlatán sikeresen vet-
tek részt, jól bekapcsolódtak a törzsek tervező-szervező munkájába.

A szakismeretek keretében oktatott tantúWészek az alúbbiak vol-
talc

- Haditechnikai szakismeretek alapjai
- Rendszertechnikaiismeretek

20 óra
148 óra

- Haditechnikaieszközökrendszerben-
tartása 270 őra

A haditechnikai szakismeretek alapjai a haditechnikai eszközök
rendszerbentartása tantárgyak oktatását egnéges rendszerben, a hadi-
technikai szolgálat egészére vonatkozóan végeztük. Az ágazati sajátos-
ságokat csak lényeges eltérés esetén ismertettük. Ennek Óka részben a
szűk órakeretekben, részben a tanszéki oktatóállomány szakmai össze-
tételében (eryes szakmák hiányában) gyökerezik.

A haditechnikai szakismeretek alapjai eryrészt a terotechnológiai
körfolyamat általános kérdéseit mutatta be, másrészt megismertette a
hallgatókkal a haditechnikai vezető és végrehajtó szervezétek felépíté-
sét, feladataikat, a meghatározó beosztásokhoz kapcsolódó hatás- ésjog-
köíöket.

A haditechnikai eszközök rendszerbentartása - fő vonalát illetően -
a technikai biztosítás folyamatait tárryalta. A technikai folyamatok mel_
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lettjelentős helyet kaptak a haditechnikai szolgálatok vezetéséhez szük-
séges ismeretkörök. Az oktatiási év során a hallgatók a tantárry kereté-
ben két jelentősebb tervezési feladatot dolgoztak ki és több ellátó és ja-
vító szervezetet (bázist) tekintettek meg,

A rendszertechnikai ismeretek a haditechnikai eszközök átfogó be-
mutatását é§ elsajátíttatását tűzték éluL A tárgalásmód kettós - rend-
szertani és típusismereti volt. Eryik tárgyalásmód sem törekedhetett a
teljességre, mégis a hallgatók részere talán a legtöbb nehézséget ennek
az ismeretkörnek az elsajátítá§a jelentette.

A hallgatók - a követelményeknek megfelelően - áródolgozatot ké-
szítettek, amelyet a záróüzsga keretében védtek meg. A záródolgozatok
többsége kellő önállóságról és alkotókésxégről tanúskodott. Mindezek
ellenére úry ítélem meg, hory ebben a képzési formában záródolgozat
készítése igen nag5l erőfeszítést igényel a hallgatóktól.

Az oktatás során §zerzett tapasztalatok óviden a következőkben
összegezhetók:

Kedvező tapasztalatok

- hallgatóink komoly tanulmánf munkát végeztek és a béke és
háborús haditechnikai bizto§ítás alapkérdéseít, a célul kitűzött
beosztásoknak megfelelő mé|ytégben sajátították el;

_ képesekké váltak kapcsolódni a parancsnoki munkához, anyagi-
technikai biztosítás más szakterületeihez;

- szakmai szókincsük, kifejezó és rendszerező készségük érzékel-
hetóen fejlódött.

Felismert nehézségek

- a szakágai_ szakmai ismeretek elmélyítésére, a haditechnikai
szolgálatok ágazati főnöki feladatkörei gyakorlására csak igen
szűkösen, felszínesen van lehetőségünk;
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- a tudományos munkába való bekapcsolódáshoz, az idegen nyelv-
ismeret megszerzés éhez az eg értes képzes szinte semrni esélyt
nem ad;

- az alaptanterembe legalább egy sámítógép (AT 386) biztosítása
nélkül, alig lehetséges a hallgatók felkészítése az anyagi biztosí,-
tás alapvetó kérdéseire.

A haditechnikai törzstiszti képzést úgy lehet jellemezni, hogl nagl
energiával felkészültünk egy új oktatási formára, amelyet sok ered-
ménnyel és talán még több kérdőjel kirajzolódásávat zártunk le el§ő al-
kalommal 1993. júIiusában.

A megoldásra váró kérdések eg5r résút - még az 7993D4. éxn tötzs-
tiszti tanfolyam tervezésének időszakában - korrekciókkal "megválaszol-
ru/c'. Másik részük azonban súlyosabb annál, hogr korrigálni lehessen.l
folyóirat adta lehetőséget kihasinálva, áxzervezű javaűfunkat az alúb-
bial<ban tesszük meg:

1.) Szakterületünkön időtartamában kevésnek ítéljük az ery éves
tórzstiszti képzést. Ennek okát _ a szakmai tartalom jelentós volumenén
túl - abban látjuk, hory a törzstiszti képzésnek szakképzéssel egi<iejúleg
vezetőképzésnek is kell lennie.

Ehhez a élhoz jobban illeszkedne a két éves törzsti§zti és egy éves
anyagi_technikai képzés.

2) Célszerűnek látjuk a haditechnikai törzstiszti képzés haderőne-
menkénti profilírozását, azazszítazföldi haditechnikai törzstiszti és lég-
védeImi-repüló haditechnikai törzstiszti képzés indítását.

. . 
3.) §zükségesnek ítéljük, ho§r az állományáblákban konkrétan je-

lenjen meg, mely liaditechnikai beosztások kdvetelik meg a törzstis;ti
tanfolyam elvégzését.

2.) Hadtáp törz§tisai nnfolyam

Hadtáp törzstiszti képzés is az 1992-93. tanévben első alkalommal
indult azzal a meghatározott céllal és feladattat, hory alapvetően dandár
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hadtápf6nöki beosztás ellátására készítse fel a hallgatókat. Már a beis-
kolázás első akadémiai aktusánál kiderült, hogl a kezd6 hallgatók (15 fó)
közül csak ery fó számíthat perspektíükusan a célként kitúzótt alapbe_

osztás ellátáiára. A hallgatók előképzettsége és néhány éves munkata-
pasztalata egt olyan veryes tanulmányi közösség (osztály) kialakítását
iette lehetővé, amely egnészt elősegítette a tananyag elsajátítá§át, több_

oldalú megközelítést téve lehetővé, másrészt megnehezítette az oktatók
munkáját, mivel egyes kérdéseket a hallgatók minimális ryakorlati ta-

pasztalátának hiányában a kelleténél részletesebben kellett elmaryaráz-
ni.

A hallgatók jelentős megosztása életkor, eredeti beosztás, szakmai
e|óképzetúég és ismereti szint szempontjából es/aránt, minden fárado-
zásunk ellenére a tanulmánf munka kezdetén nehézségeket okozott. A
későbbiek során azonban ez a probléma megnyugtatóan rendeződótt,
amiben szerepe volt annak is, hogy a ha|lgatók és a tanszék jó oktatási
légkört hozoti létre a tanárok és a felkészültebb hallgatók segítették a
kávesebb szakmai előképzettséggel rendelkezóket. Mindezek a körül-
mények igazolták azt a gondos előkészítő munkát, amit a törzstiszti kép-
zés cél és követelményrendszerének, tantár§/i §truktúrájának, az egyes

tantárgyak ismeretan}agának és az oktatáshoz szűkséges időkeretek
meghatározása terén a tanszékek tervező állománya a Hadtáp Csoport,
főnökséggel együttműködve végzett.

Alapvető célunk volt ennek megfelelően, hory a törzsti§ztek terve-

zett beoiztásához és valós beosztásához szükéges szilárd elméleti isme-
reteket és aIapvető jártasságot biztosítsunk, igazodva a hallgatók össze-

tételéhez. A hallgatói állomány összetételénél külön említést érdemel,
hogy szakunk iránt a honvédségen kívülről is van érdeklődés, íry az in-
dulás évében is a 15 hallgatóból 3 határór volt.

A tematikai programot az oktatott óraszámok tükében célszerű
vizsgálni. Az általános katonai tantárglakat (biztonságpolitika és honvé-
delern, hadtörténelem, szakcsapatok alkalmazása, a harc mindenoldalú
biztosítása, idegenbadseregismeret, katonai földrajz, határőrség) össze-

sen 70 óra keretében dolgozták fel a hallgatók.

Nagy hangsúlyt fektettünk az összfegyvernemi harcás zatía (174 óía)
és a szakharcászatra (128 óra), valamint ezekhez kapcsolódóan a ryakor-
ló feladatokra (76 óra). Szintén magas óraszámban oktattuk a törzsszol-
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gálati ismereteket (102 óra). Hasznos alapozó tantár5mak bizonyult az
informatika és dönté§elóké§zíté§i ismeretek (80 óra). Köteleóen előírt
tantárgrak voltak a tá§adalomtudománl ismeretek (82 óra) és a testne-
velés (52 óra). A fó hangsúly termé§zetesen szakismereti tantárgyakon
volt; (üzemgazdaságtan, munka és űzenszewezÉs, közlekedés és szállí-
trás, hadtápvezetés), amire 400 órát fordítottunk

A hallgatók évkózi munkájának ellenőrzését szolgálta a három be-
sámoló és a két glakorlati jegy, ami biztosította a folyamatos tanulásra
való <hztönzésüket.

A haditechnikai osztályhoz hasonlóan osztályunk is eredményesen
részt vett a hallgatói záró5rakorlaton, ami hasznos és sikeres volt. A har-
madéves hallgatók árógrakorlatához kapcsolódva a dandártörzsekben
igen értékes munkát végeztek a törxtiszti hallgatók is. A gyakorlaweze_
tőség úry értékelte, ho5l ajobban feltöltött törzsek szervezettebb mun-
kát és eredményesebb feladatmegoldást tettek lehetővé és sikeresen já_
rultak hozzá, úry a harmadéves, mint a törzstiszti hallgatók felkészítésé-
hez.

Ahallgatói állomány az év során jó hozzáállással, megnyugtató mun-
kavégzessel, az órai munkában való aktív részvétellel az előítt képzesi
celokat teuesítettq íry a képzés összességében sikeresnek mondható.
E,zt igazolja a zfuffizsgán elért 4,2 átlageredmény is.

]

Külön célszerú elemezni a áródolgozatoklt, amire a hallgatók nagy
energiát fordítottak és legtöbb esetben többet §z€rettekvolna bemutatni
vele mint erre egl éve§ tanulmányaikból indokolt lett volna. Legtöbben
tanulmány kidolgozását választották témául és a beosztásuknak megfe-
lelő terület problémáit dotgozták fel. Erre aszolgálati elöljárótól legtóbb
esetben"klsztetésr" is kaptak Az elkészült dolgozatok §zinte kivétel nél-
kül jó és közepes színvonalúak voltak és óhatatlanul felvetik annak kö-
vetelményét, hory a jövóben az oktatott anyaghoz közelebb álló témák
feldolgoását írjuk eló a hallgatóknak.

ÁtaHban elmondható, hory a képzés erós oldalát képviselte a há-
ború§ téma ATB szemléletű oktatása és a képzés számítógépes támoga-
tása. A k€pzes 5renge oldala az összfegruememi ismeretek elsajátítáiá-
nak az elvártnál ryengébb foka.
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A tapasztalatok alapján célszerűnek látszik az összferyvernemi fog-
lalkozások nagyobb részarányát terepen megtartani, mert ez a tananyag
megértését elősegítené. Kevésnek tűnik a vezetési ismeretek elsajátítá-
sára fordított óraszám is. Elengedhetetlen a gyakorlatias képzés súlyának
növelése, hadüáték, törzsgyakorlások beállításával, csapatláiogatások
szervezésével. Növelni szükéges a békegazdálkodással kapcsolatos tan-

tárgyak óraszámát, például több ismeretre lenne szük§égük a hallgatók-
nak a kettős kön}witellel., az űj gazÁálkodási módszerekkel, a menedzser
stílusú vezetési ismeretekkel kapcsolatban. A tananyag újszerűségének
elősegítése érdekében gyakrabban kell felkérni kúlső előadókat a külön-
bözó vezetőszervektól, csapatoktól. A hallgatók módszertani, pedagó-

giai ismereteinek fejlesztése céljából jobban be kell őket vonni a foglal-
kozások levezetésébe nagyobb lehetőséget adni nekik a szereplésre, vé-
leményeik kifejtésére. Minden kedvezőbb feltételek megteremtáséhez
jó alapot biztosítanak a meghatározó szabályzatok es utasítások bázisán
kiadott új jegyzetek és oktatási segédanyagok.

3.) Gazdálkodá§i íörz§íi§zti tanfolyam

A tanfolyam alapvető célja az anyagi-technikai biztosítás békegaz-
dálkodásának hatékonyabbá tétele érdekében olyan gazdálkodási törzs-
tisztek képzése, akik megtelelő szakértelemmel felruházva az anyagí-
technikai iönökök legfontosabb tanácsadói lehetnek. Olyan gazdasági
szakemberek képzése, akik rendelkeznek a szükséges harcásza ti-hadmű-
veleti és más általános katonai ismeretekkel, részletesen ismerik az anya-
gi-technikaibiztosítás folyamatait és elemeit, gazdálkodási szakmai isme-
reteik alapján képesek a csapatok gazdasági folyamatainak komplex át-
tekintésére, a gazdálkodá.s vezetésével összefüggó temező, elemző, ér,
tékeló. ellenőrző tevékenységek önálló végzesére.

A két osztály tapasztalatai alapján ilyen jellegű képzés szükégessé-
gót eg5rre többen ismerik fel, amit az is mutai, hogy igen szerteágazó te-
rületekről érkeztek a hallgatók. Eg5rrészüket nem gazdálkodási tiszti be-
osztásból vezényelték a tanfolyamra, hanem olyan egyéb beosztásokból,
amelyek ellátásához a gazdálkodási ismeretekre szükég van, A tanfo-
l5,am növekvó népszerűségét mutatja az a tény is, ho§l 1993-94-es tanév-
re a korábbiakhoz képest lényegesen többen jelentkeztek, közittük hár-
man a BMHatárőrségtól is. Agyakorlat tehát bizonyította a gazdálkodási
törz§tiszti képzés szükségességét és jelentőségét. A§/akorlati tapasztalat
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mutatja azt is, ho§/ ATB területén beosztást ellátóknak általában is szük-
ségük van alapos gazdálkodrási ismeretekre, ezért bővíteni lenne célszerű
az ATB szakokra beiskolázott hallgatók ilyen irányu képzését.

A gazdálkodási törzstiszti tanfolyam tematikája a kisebb korrekciós
igényektől eltekintve helyesnek bizonyult, a tantárryi struktúra jól szol-
gálja az oktatási cél te|esítését, és megfelelő alapot biztosít a kétéves
ATB képzésre történő beiskolázásra is.

Az 7997-92. tanévben a tanszéken még nem voltak meg teljesen a
képzés feltételei. A hat új szaktantárry oktatását ezért küliő előadók
végezték, külsó szakemberek - általában a tantárgy oktatói - készítették
el a megfelelő oktatási anyagokat is. Az l992-93-as tanév legnagyobb
eredménye az volt, hory a tanszék teljes egészeben átvette a kiilső előa-
dóktól a szaktantárgak oktatását. Ez a feladat az oktatói állomány spe-
cializálódását is naga után vonta, ma már nem lehetett elvárni egyokla-
tótól, hogy minden részterülethez eg5rformán értsen. A tanári állomány
lelkiismeretesen felkészült, íry az oktatás színvonala az előző éihezké-
pest nem esett vissza.

_ Az oktatás során a fő hangsúlyt a szakismereti tantárryakra helyez-
tük statisztika, számvitel, folyamat§zervezés, értékelemzés és racioÁaü-
zil§: k9§9cve!é§i pénzügek, gazdaságjogi ismeretek, nemzetgazdaság
védelmi felkészítése, katonai gazda§ágtan és katonai gazdaságtan esetta-
nulmányok. EzÉ,k a tantárgak tették ki a képzési idő mintegy 50 Vo-át,
közel 600 tanórát.

_. . 
Astatisztika tantárry oktatása során hallgatók üszonylag ryenge el-

óképzettsége miatt sok e§etben nem csupáni tematikáb;n;;repló té-
makört, hanem annak alapjait is meg kellett ismertetni, emiatt a gyakor-
latoka a tervezettnél kevesebb idő jutott.

A számütel tantárgy oktatá§a során nehézséget okozott és a tan-
anyag folyamatos pontosítását tette §zük§égessé a MH számüteli rend_
szerének zökkenókkel terhelt leve zetése, azidőközben jelenkező ellent-
mondásai, ryakorlati problémái. A számvitel eryik neuralgikus pontja a
ryakorlatban is az analítikus könyvelés, aminek ádataira a Úolgáiati ágak
is alapvetően támaszkodnak. A jövőben az oktatásban is ezt á terülúet
kell erősíteni. A számütelnél használt számítógépes programok megis-
mertetésére is több órát kell biztosítani.
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A költségvetési pénzügyek iantárg5mál az alapvetó probléma az h,
Iamháztartási tv. végrehajtá§i rendeletének hiánya, ami azMH szintú sza-
bályozás elhúzódrÁsát is eredményezi. A hallgatók fokozott érdeklódést
tanú§ítottak az illetményrendszer és az őket közvetlenül érintő pénzüryi
kérdések iránt (különbözó pótlékok utazási költségtérítés stb.) ezert él-
szerűnek láSzik a tematikába is beépíteni ezeket a témaköröket.

A folyamatszervezés a legnehezebb tantárgak egyike, mind az ok_

tató, mind a hallgatók szemszögéből. Keresni kell azokat az oktatiási for-
mákat, amelyek könnyebben érthetővé teszik, közelebb üszik a tantár-
gyat a hallgatókhoz.

A gazdaságjogi ismeretek az eg.el|en szaktantárry, melyet nem a
tanszék oktat. A tantár§/ oktatá§a §orán a hallgatók fokozott érdeklődést
tanúsítottak a kártérítéssel kapcsolatos kérdések iránt, így a tematikát is
ennek megfelelően korrigáltuk.

Az értékelemús és racionalizálás tantárg5l oktatását nehezíti az a
tény, hory a MH-nél ezen módszerek alkalmazására az MH IITI néhány
esetétől eltekintve még nem került sor, íg]/ konkrét alkalmazói példákat
a honvódség területéról nem tudunk felmutatni. Ezen módszerek ered-
ményes alkalmazása szempontjából kedvezőtlen az is, hogl a pénzforgal-
mi szemléIetű számüteli rendszerünk a ráfordítások kimutatására csak
korlátozottan alkalmas. A gnkorlati alkalmaási lehetóségeket tovább
kell kutatni, az oktatás mód§zerét is ennek megfelelően kell korrigálni.

A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és a katonai gazdaságtan
tantárryaknál a tanárok szakterületek szerinti kijelölésével az elóző éü-
től eltéró oktatási módot vezettünk be. Atapasztalatok szerint ez a mód-
szer hatékonyabban képes szolgálni a hallgatók felkészíté§ét.

A katonai gezdaságtan esettanulmányok tantárry keretében első6or-
ban a hallgatók glakorlati ismereteit iglekeztünk bóűteni, Külső elóa-
dók adtak tájékoztatást a gazdálkodás aktuális kérdéseiról, illetve a hall-
gatók érdeklódésének megfeleló témákól, valaminl csapatlátogatásokat
szerveztúnk. A hallgatóknak ezen túlmenóen meg kellett 'védeniüx^ a
záródolgozatukat a tanár, illetve társaik elótt.

A tanszék által oktatott tantárgyak tananyaggal való ellátott§ági §zín-
vonala jó, a ZMKA átlaga felett van. A korábbi evben neves külső szer-
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zők által megíít 7 jegyzet mellett aZ idén a tanszék oktatói elkészítették
a védelemgazdasági témákat tartalmazó füzeteket, íry összességében
korszerű oktatási anyag áll a hallgatók rendelkezésére. A harc ászafta, a
katonai szakmai tárryakra fordított óraszám és a témák összetétele meg-
felelően szolgálta a szakharcászati ismeretek (ATB) megalapozását. A
hallgatók az ATB leglényegesebb mozzanatait és ősszefüggéseit jó szin-
ten sajátították el. A harcászati, szakharcászati képzés terén összességé-
ben sikerült teuesíteni a célkitűzéseket, íry a hallgatók képesek bekap-
cso|ódni a kétéves ATB alapképzésbe.

A társadalomtudományi tantárgyak közül, több óraszámot kellene
biztosítani néhány további közgazdasági ismeret elsajátítására, A megol-
dást csak a társadalomtudományi tantárgyak közötti átc§oportosítás je-
lenthetné. A hallgatók általában 5-10 éves grakorlati ismeretekkel ér-
keztek a tanfolyamra. Előképzettségük tóbbnyire technikai jellegű.
Többnlre központi gazdálkodó szervektől kerüItek beiskolázásra. Er_
deklődésük, aktivitásukjó volt, a gyakorlati problémák felvetésével igye_
keztek beosztásukhoz kapcsolódó szakmai ismereteiket elmélyíteni. A
záróvingán 4,35 tanulmányi átlageredményt értek el.

A záródolgozatok kidolgozása során jól alkalmazták az elméletben
tanultakat, bár érezhetó volt, hory az önállóság, az alkotókészség, az in-
nonatív gondolkodás nem az erós oldaluk. Általában is igaz, hogy ery
gazdálkodási probléma megoldásánál általában nem a megszerzett szak-
mai ismeretekre, a logikus gondolkodásra támaszkcrdnak, hanem keresik
a részletes szabályokat, előírásokat. Ez az oktatással szembeni elvárása-
ikból is kitűnt. A gazdálkodási törzstiszti tanfolyamon a hallgatókkal
szemben a többi törzstiszti tanfolyamhoz viszonyítva megemelt követel-
ménpzintet támasztottunk, ami a vixgák számából is kitűnik.

4.) Az oktatás néhány általános tapa§ztalata

_ _ 
A hallgatók körében a folyó törzstiszti képzé§i forma kedvelt. A je-

lenlegi bizonytalan helyzetben ugyanis kedvező számukra, hogy vezé-
nyelt állományban voltak. Tehát biztos beosztást tudhattak a háiuk mö-
gött. Azonban sokukat visszatartott a két éves alapképzésre vaIó jelenr
kezéstől, hory jelenlegi beosztásukat elvesztik, előfordulhat, hory az is-
kola elvégzése után máshelyőrségbe kell költözniük, esetleg még álacso-
nyabb beosztásba is kerülhetnek. Általános az az igény, hogy akidémiai
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alapképzést levelezó úton is el lehessen végezni, mert akkor az említett
hátrányok nem sújthatják annyira a pályázőkat.

A hallgatók szeretnék azt, hory kaphassanak a polgári óletben is el-
ismert oklevelet. Ez különösen a gazdálkodási szakon merült fel, mert az
ottani szakismerti tárgyak megfelelnek az üzemgazdászi képzés követel-
ményeinek, sőt eryes tantárglak ennél magasabb szintet is képviselhet-
nek.

A törzstiszti képzés gyenge pontja a nyelvoktatás. A nyelvismeretnek
eg3ne nagyobb szerepevan, a felvételi követelmények között is szerepel,
a képzési időn belül mégsincs biztosítva óraszám a nyelvoktatásra. A dél-
utáni fakultáció nem igazánjó megoldás, nem is akadt olyan hallgató, aki
valamilyen szintű nyelwizsgára jelentkeztt volla, ez a képzés ósszessé-

gében nem mondható eredményesnek.

Az oktatást nehe zítí az a tény,hogy tapasztalataink szerint még min_
dig elég nehézkesen jut el az új információ az akadémiára. Célszerű len-
ne, ha az elöljáró szewek az"elosztói&" összeállításánál jobban figyelem-
bevennék, hogy az akadémia nemcsak egl katonai szervezet a sok közül,
hanem oktatási intézmény is, ahol az új intézkedéseket, utasításokat az
oktatás korszerűsége érdekében a tematikába be kell építeni.

Összességében a leírt törzstiszti képzési tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy az elért eredmények eg5nészt biztatók, sikerült olyan tisz-
teket a hadsereg részére képeznünk, akik a hadseregben újonnan meg-
fogalmazódó követelményeket jobban, szakzerűbben fogják végezni,
másrészt a szóban forgó törzstiszti képzésben résztvevő tanszékeknek a
fe|íáít "ne4attv előjelű" tapasztalatok a képzés módszertanában továbbí
feladatokat jelentenek (ielenthetnek). Megfontolásra érdemes lehet, a
képzés §truktúrájának átalakítása két éves törzsti§zti és egl éves hadmű-
veleti (anyagi-technikai) képzósre, vagy teljesen előremutatóan az új

Felsóoktatási Törvény szellemében, azza| egenszi + -Járd oktatási stuk-
túra kialakítása, ahol a törzstiszti képzés helyét újólag meg kell fogalmaz-
ni, egy folyamatos, eglrmásra épűlő, legalább nég5l év időtartamú képzes
rendszerében.
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