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A.század anyla; a század mindenese a század életének szervezője,

e|látója nem más, mint a század szolgáIatvezető. A századparancsnok
jobb keze, segítője, egyes esetekben hilyettesítóje, a század sorállomá-
nyának szolgálati elöljárója, fontos összekötó kapócs a szemé$ állomány
és a parancsnok között. Lehetne még hosszan sorolni a funÉciókat, jel'-
zőket, melyekkel illetni lehet a jól tevékenykedó szo ígálawezetőt. Aiért,
hogy_az utóbbi években egne kevesebb jói lehet halúni a szolgálatveze-
tőkól, ezért nem csak ők a hibásak. u§lánis ezen beosztrások n*ary részét
fegvernemi alegységekhez á szakcsipatokhoz kiképzett sorálÉmányi
katonák, drága pénzen kiképzett feryvérnemi szakti§;thelyette§ek látjak
el. hadtáp szakon képzett tiszthelyette§ek helyett.

Míg az 1970-es 80-as években a hivatásos hadtáp szakos tiszthelyet-
tes-képzés a fiontosságának megfeleló keretek köóti funkconáIt, éóte
több hadtáp szaktiszthelyettes kerülta csapatokhoz. Ezek közül is kieme-
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1 s,za1! szolgálawezetői és az ellátó szakaszparancsnoki beosztás
ellátására képzett általános hadtáp szakos tiszthel}etteseket. 1977-ig el-
képze.lhetetlen volt a hadtáp tiszthetyette§-képzes általános hadtáp Ízak
nélkül. ekkor azon_ban megszűnt a beiskolázás és 1979-ben az utok8 ilyen
szakos osztály is elhaglta a Hadtáp Kiképzó Központ falait. Így csaÉ az
élelmezási, ruházati és üzemanyag szakoj tiszthel}ettes-képzés-folytató-
dott, ami szép fokozatosan meg ii szrint a Haü{p Kiké|z8 icizponttat
e§rütt.

Vajon a szak-tiszthelyettesek felvehetik-e a versenvt az általános
hadtáp képzésben részt vett század sznlgálaLvezetőkkel? Úg érzem,
hory nem. Attól, ho§l szakmai ismereteiliet jó szinten elsajátiiották, jó
üzemanyag, élelmezé§i, ruházati raktárvezetók vag főszakácsok lettei,

l Bajzák lánx ómag5l, Eótysiráío§ Kato[ai Mlbzald Fói§kola Hadtáp é§ rÉnáI8],i tanszék
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nem képesek arr a, hog eg száz főt számláló alegnég minden gondj át-
baját magukaveryék és megoldják. Alegséggazdálkodási ismereteik hi-
ányosak, vagy egyáltalán nincsenek, ami elengedhetetlen a század szol-
gálatvezetónek. Szolgá|atvezető ismeret címen 70-20 őrás tananyagot
kaptak, de ezen elméleti ismeret nem került megerósítésre 5akorlati
feladat valós végrehajtásával. A személyi állomány mozgatásával, kis ki-
helyezések, harcászati ryakorlatok ellátásával kapcsolatos ismereteik,
még számos szolgálatvezetői feladat végrehajtrására alkalmassá tevó is-
mereteik nincsenek, vary hiányosak.

AKossuth Lajos Katonai Műszaki Főiskolán folyik feryvernemi ala-
pokon nyugvó 2 éves szolgálatvezetői képzés. A fegivernemi sajátossá-
goka, a feryvernemi harcászatra épített szolgálatvezetó-képzés óra- és
üzsgatervét nézve, fegyvernem centrikusak a szolgálatvezetói tevékeny-
séghez szükséges ismeretek rovására.

Véleményem szerint nem célszerű aszolgál.afuezető képzést aláren-
delni eryik feg5ivernem vary szolgálati ág sajátosságainak, mert a szolgá-
latvezető tevékenysége széles látókört és univerzális embert igényel.

Ezek után tekintsük át, tulajdonképpen mi a feladata a jól funkcio-
náló szolgáIatvezetőnek a békeállapot idószakában2 A század szolgálat-
vezető legfontosabb feladatai lcózé tattozik:

- a századtól szolgálatba lépők felkészítése,

- alerység üryeleti szo|gálat szervezése, irányítása,

- a kiképzéshez szükséges anyagok biztosítása,

- a század belrendjének fenntartása,

- a század anyaggazdálkodásának szervezése,

- a század anyagainak tárolása, kiadása, személyhez kötése,
nyilvántartása, levétele,

- feleslegessé vált anyagi-technikai eszközök leadása,

- személyi állomány fürdetésének, fehérnemű cseréjének
szervezése, a személf higiéniáilához szükéges feltételek
biztosítása,

- fegyverszoba, gazdasági szoba kezelése, fenntartása,

- kárfelvételieljárásoklefolytatása,
- a személyi állomány mozgatásával járó anyagi-pénzüryi

okmányolás intézése, stb.
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Ezt a felsorolást a teljesség igénye nélkül tettem, de e z is szerteágazó
és nagy mennyiségű feladatot takar. A napirend, a személl állomány
anyagainak ellenőrzése, a különböző feladatokra, rendezvényekre való
mozgósítás, az elöIjárótóI kapott egyéb " azonnal"je|zesű feladatokra való
reagálás teszi teljessé a szolgálatvezetői beosztás feladatait.

csak akkor lehetne számonkérni ezeket az ismereteket, ha a tiszt-
helyettes képzés során megfelelő óraszámban oktattákvolna, és ryakorló
foglalkozásokon, illetve csapatgyakorlaton ryakorolták volna ezen fel-
adatok végrehajtását.

Az előzőekben említett általános hadtáp tiszthelyettes-képzésben a
hallgatók 160 óra alegységgazdálkodási ismereteket, 360 óra harcászatot
és_120 óra szolgálatvezetői ismeretetet kaptak, melynek 60 Vo-a a gyak-
rolati foglalkozásokra lett fordítva. iry a hallgatók nem csak elméletben
tanulták meg az anyaggazdálkodást, hanem ryakorlatban azt végre is haj-
tották é§ el§ajátították. A terepfoglalkozásokon tovább bővíthették is-
mereteiket, mert megtanulták és gyakorolták mindazt, amit egy ellátó
alegység parancsnokának vagy egy század szolgálatvezetőnek tudnia kell
ahhoz, hogy az alegységét képessé tegye feladatai végrehajtására, mind-
azon anyagi és egyéb feltételek biztosítására, amelyek a harc megvívásá-
hoz, a napi élet tbll,amttos ellátásához szükségesek.

A jelenlegi helyzeter figyelembe véve, a létszámhiányból adódóan és
a szolgálatvezetői beosztások ellátásának színvonalát tekintve meg kell
állapítani, hogy a hadtáp+iszthelyettes ezen belül is az általáno§ hadtáp
tiszthelyettes képzést újra a fontosságának megfelelóen kellene kezelni.

,+ hadtáp tiszthelyette§ képzé§t önállóaD szervezett és iíányított ki-
képző központban lenne éIszerű végrehajtani, nem "albérletbe" adva a
szaktisztképzést végző főiskolának. A szaktisztképzés árnyékában ilyen
fontos feladatot nem lehet végezni, illetve végeztetni, mert a legiobb
szándék ellenére is fő firyelem a tisztképzésre összpontosul, így a tiszt-
helyettes_képzé§ másodlagossá válik Ez az eryik ok. A másik ok, hory a
tisztképzés élja a magas színvonalon képzett jó harcvezetói, terveiői,
szervezói késxégekkel, képességekkel felruházott tisztek kibocsátása.

A tíszthelyettes-képzrs celjának az elméleti képzésen túl a szakmai
t'eladatok végrehajtására (végrahajtatására) sokoldalúan felkészített, a
feladatok végrehajtásában jártasságot, készséget nyert ti§zthelyettesek
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kibocsátását tartom. Leegyszerúsíwe, a tisztképzés vezető, parancsnok
képzés, míg a ti§zthelyettes képzés egy adott feladatkör végrehajtására
készít fel. A harmadik ok, ismerve a tisztképzés személyi helyzetét, a túl-
terhelt oktatói-állományt, nem lehet elvárni az oktatóktól, hory az első
két órában tisztjelölteknek, a második két órában tiszthelyettes hallga-
tóknak, a hátra|évő két órában tartalékos tisztjelölteknek tartsanak órát,
a megértés olyan szintjén, amely az adott osztályban a leghatékonyabban
biztosítja az elsajátítást. Ugyanis a módszerek mások, és az átál|ásra az

órák közötti tíz perc nagyon kevés.

A hadtáp tiszthelyettes-képzés önállóságán nem csak a szervezeti és

hell önállóságot értem, hanem a tanterv önállóságát is. A fegyvernemi
és szakági tiszthelyettes képzést tekintve a hadtáp tiszthelyettes képzes
a legösszetettebb. Ide tartozik az élelmezési raktárvezető, fószakács,
élelmezési anyagb eszerző, a tuházati raktárvezető, az űzemanyag raktár-
vezető és az általános hadtápképzesen belül az ellátó-kiszolgáló szakasz-
parancsnok és a szolgálar"vezető képzás. A hadtáp tiszthelyettes képzés
égisze alatt (figyelembe véve a szakharcászati feladatok végrehajtásában
való közös tevékeny§éget) elképzelhetónek tartom a gk.szállító szakasz-
parancsnok és a zászlóalj segélyhelyparancsnok képzést is.

Az ilyen volumenű és szakmailag sz erteágazó képzést nem lehet má-
sodlagos feladatként kezelni. Ez adja az őnáIlóság reális alapját.

Egy szervezett, összefogott, szakmacentrikus tantestület mellett -
amely nary gondot fordít a gyakorlati képzés magasszínvonalon történő
végrehajtására - a hadtáp tiszthelyettes képza az azt megillető helyre
kerülhetI

A tantervek kidolgozásánál elsődlegességet kellene élveznie a gya-
korlati oktatás és a gyakorló csapatszolgálat, valamint az arra való felké-
szülés feladatai megfogalmazásának. A ryakorló foglalkozások tervezé-
sénél, szervezésénél és a végrehajtásánál szem elótt kellene tartani az
életre, a csapatoknál végzendő munkára való felkészítés. Biztosítani kel-
lene a hallgatók részére a közvetlen tapasztalást és az abból fakadó sike-
rélmény lehetőségét.

Az életközeli gyakorlati képzés nem zárhatja ki a hallgatók ma-
gasszintú elméleti képzését. A kétéves kiképzés 24ffi óráját éves, féléves
komplex blokkokra osztva (id6, tartalom, cél összefüggésben) a logikai
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kapcsolódások szigoní betartásával el lehet érni, hogy az átfedésektől
mentes, rugalmasan alakítható (komplex blokkok belüli súlypont áthe-
lyezés) a szakmai változásokra érzékenyen reagáló tanterv készüljön.

A bázisképzés idószakában az elmélet- és a gyakorlat egységét az
elméletben megalapozott és a ryakorlatban e|sajátított ok-okozat ösz-
szefüggésen alapuló és munkálkodó ismeret adja.

A ryakorlati képzés megszerlezésével az intézet a csapat saját had-
táp szolgálata, illetve a környező csapatok hadtáp szolgálatának bázisait
kell figyelembe venni. Ehhez megfelelő kapcsolatokat kell kiépíteni és
az eryüttműködést megszervezni, a kölcsönös előnyök alapján. Gyako-
roltatás eszközeként el tudom képzelni azt is, hogy a végzÁs hallgatók
saját századuk szolgálatvezetői leryenek. Tudom ehhez az kellene, hogy
az első év után, az adott beosztásra való alkalmasság szerint kellene be-
sorolni a második éwe a hallgatókat, ahol a szakmai ismeretek tűlnyomó
részét, a szakmai feladatok lényegi felkészítését kapják úgy elméletben,
mint gyakorlatban. (I.sz. táblázat)

Irhetóséget kell biztosítani a tiszthelyettes hallgatóknak a íapasz-
ta|ás lehetőségére életközeli körülmények között is a csapatoknál, éló
egységeknél, alegységeknél, mert csak így tud szakmailag magabiztossá
válni, ami elengedhetetlen feltétele a jó színvonalú munkának,

A gyakorló csapat szolgálaton a tiszthelyettes hallgatót első esetben
mint ellátó-kiszolgáló alerység beo§ztott rajparancsnok lehetne gyako-
roltatni, míg a második illetve harmadik alkalommaI leendő beosztásának
megfelelő szswezeíi keretek között. A célszerűség azt kívánná, hogy a
harmadik gyakorló csapatszolgálatát a hallgató abban a beosztásban tölt-
se, amelyet a sikeres államüxga után át fog venni. Igy a hallgatónak az
új beosztása átvételekor már lenne munkatársi és helyismerete. Ez meg-
növelné a magabiztosságát, határozottságát.

VéIeményem szerint a hadtáp ti§zthelyettes-képzés ilyen formában
való megszervezése és beindítása lényegesen jobb, a követelményeknek
mégjobban megfelelő hadtáp tiszthelyette§eket tudna biztosítani a hon-
védségnek.

A gnkorlati életre í5, felkészített szolgálatvezetó tisztességgel, be_
csülettel ellátott, a szakmai felkészültséget tükröZő szolgálatvezetői te-
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véken}§ég eredményeként, az anyagi feryelem megszilárdulásához a ta-

karékos alegséggazdálkodáshoz és a személf állomány ellátási színvo-
nalának emelkedéséhez fog vezetni.

Ez év szeptemberében a MH Szárazföldi és Kiképzési fószemléló
16211993. sz. intézkedése alapján a ht. tts, képzés idejét - ezen belül a

ruházati szakos hadátp tiszthelyettes képzés idejét is - kettő éwól egl
éwe módosították, a na5rmérvű tiszthelyettesi hiányra való hivatkozás-
sat. A hadtáp tiszthelyettes-képzésben szerzett tapasztalatom (1973.
szeptembere óta foglalkozom kiképzéssel) és a szakma szeretete alapján
fogalmazódtak meg bennem ezek a kérdések. Erdemes-e a mennyiség
kedvéért a minőséget feláldozni? Garancia-e az érettségi bizonyíWány
arra, hogy az eg év elegendó a tananyag elsajátítására? Számoltak-e a

hallgatók túlzott leterheléséból fakadó problémákkal? Az oktató állo_

mány leierheltségével? SaJát véleményem szerint nem!

Igaz az említett Szf-i és kik-i fószemlélói intézkedés meghatátozza,
hogy "amennyiben szalonailag indokolt - az egléves Mpzésben végzetettek

részére a katonai főiskolák közremúlödéséve| vagl csapatbázisokon szer-

vezzenek 3-ó hónapos első beoutúsra felkészítő tanfolyamot a hivatásos
óIlomány tanfolyamrendszen7 tov óbbképzéséról szóló (9ó l 1 987. HK
111988.) HM utasítás frgekrnbe vételével"

A továbbképzésről szóló HM utasítiás 5. paragrafus l.bek. b. pontja
és a 2.bek.a. pontjaiban határozza meg a tanfolyamok formáját. Mivel ez
a tanfolyam nem magasabb beosztásba és rendfokozatba történő előlép-
tetésre irányul, így a 12. paragrafus 1.bek.b. pontban foglaltak lennének
a mérvadók, miszerint 'Az egéb tanfolyamokon kilépzési idő ó,8 %o-át

akuális túrsadalompolitikai, további ó-8 Vo-ót óltalános kltonai, mintegl
84-88 Vo-át szaknai felkészftésre kell fordttanL"

Ha a hathónapos tanfolyamot veszem alapul az összóraszámból (720
óra) a szakmai továbbképzésre 605 va5r 634 óra jut. Ez nem kevés, de
hol és ki fogja ezeket az órákat levezetni? A ti§zthelyettes-képzést végz6
fóiskola, vag5l a kijelölt csapat? Kik tartják a foglalkozásokat? Avolt osz-
tályfőnök, szaktanár, az adott katonai s?rlre7r't hadtáp szolgálatiág fő-
nökei, vary az alegrég parancsnokok? Milyen formáb an? Az egész osz,
tálynak erytlen, vagy kiscsoportos formában, va5t egyéni foglalkoztatás-
sal?
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. , Sorolhatnám még a kérdéseket, de nem célom, hogy akadékoskod-
jak, inkább aztszeretném kifejteni, hogyhoryan lehetneÉt véleményem
szerint jobban megoldani. Addig míge képzési forma szerint follk a tiszt-
helyettes-képzés addig az első beosztásra való felkészítést javailom a le-
endó beosztási helyen, a leendő parancsnok vezetésével végrehajtani.

Iry az őrmester (törm.) úr szembesül a vele szemben támasztott kö-
vetelményekkel, megismerkedik a napi feladatok végrehajtásának lehe-
tőségeivel, módszereivel ő a helyi sajátosságokkal. Ez lehetővé teszi,
hogl ókkenőmentes legyen a beosztás áwétéle,

I5l megvédhetők a fiatal tiszthelyettesek az elsó beos ztás á*ételével
és a beilleszkedéssel járó nagyobb megterheléstől.
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