KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS
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rövórp e NnuzprvÉnnnn EGyETEMEN
Hayas TIbor|

A katonatársadalomban széles körben ismert, hogy 1991. szeptember l-jétől megrnáltozott a Zúnyi Miklós Katonai Akadémia képzési rendszere, olíatiási és szervezeti strulíúrája. Dr. Csűrös lános mémök ezredes
a Katonai Logisztika 1993. 1. számóban ezt aváltoz^t az anyagi-techni
kai szakterüet tisztjei felkészítésevonatkoziásában már értelmezte. Én
ennek az eltelt, immáron több mint öt évnek a tapasztalatait Kvánom
megosztani a ti§ztelt olvasókkal. Teszem ezt úgy, minf ggy anyagi-lgc|_
nikai szakos két éves alapképzésben résztvevő végzős osztály osztóIyfönöke.

Ugyanakkor az is eléggéköásmert, hory akadémiánk a nemzeti felsőoktatás integáns része, az €s/€temek
te|iesjogú tagia ldván lenni. Ezért
a felsóoktatásról sóló 1993. évi LXXX törvénynek való teljes megfelelés
érdekében már több, mint két éve mélyreható változtatások előkészítése
folyik, amely a Honvédelrni Miniszter 41 l 1995. számúltasításának kiadá-

sával felgyorsult. A katonai felsőolaatás átalakításóval kapcsolatos fels bmne az anya§+echnikli szakos képzés elképzeh jövőPól
szintén tájékoztatni Wónom a téma iránt érdeklődőket.

adatainbó|

L Tapasáalataim az"1,993, sze.pember l-jén kezdődötí anyagitechnikai szakos kétsévesalapképzésről

A Honvédelmi Miniszter 5lI91. (VII.2a.)

sz, rendelete, s az azt
módosító rl§93. (L7 .) sz. rendelete a katonai felsóoktatrási intéznények_
ben a képesítésfeltételeiről és a Magyar HonvédségParancsnokának

68/1991. számú intézkedéseaZrínyMiHós Katonai Akadémi új képési
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rendszerének bevezetéséíőlaz akadémiai alapképzéstkét eglmásra épülö

formában:
a.)

üirz§tiszti képzés(képzésiidőtartam: egy év)

b.) akadémiai alapképzés(képzésiidótartam: két év) rendeli el.

A Magyar Honvédség Parancsnoka fenti intézkedésében rögzíti: "az
alapképzéstká e&ltnásra épülő vezetőképzó fokozat keretébe4 az egtes
fokozatok közöfti meghatározox időtartamú csapatszolEílattal kell végrehajtanL"
Tapasztalataim szerint zavart okozott az elnevezé§ek használata. Egyíésztazéíí,mert az oktatásügyben dolgozók, az oktatásszervezéssel foglalkozók alapképzésen - a katonai felsőoktatásban is - a katonai főiskolai
képzéstértelmezték.Az akadémián a korábbi, 1991. szeptember 1. előtti
képzéstis kiegészítő-, szakirányú tovább-, esetleg katonai közép- és felsőszintú vezetőképzésnek nevezték.

Másrészt alapképzésneknevezte az intézkedés - mint képzái rendszert - az egymásra épüló két formát az eg éves törzstiszti képzéstés a
két éves akadémiai alapképzést,
Harmadszor akadémiai alapkópzés lett a neve, a tórzstiszti tanfolyamra csapattagozatban eltöltött szolgálat után ráépülő két éves képzésnek is.

Az új képzésirendszer körüli fogalomzavaíok, értelmezési problé-

mák a bevezetést követő kéthárom év után is tettenérhetők voltak a
Magyar Honvédség különböző szervezeteinél,

sz,

Az akadémiai két éves alapképzáre való beiskolázá§ feltétel eia6817997.
intézkedés szerint a követkeák:
törzstiszti végzett§ég;

zászlíalj- (osztály-) szintű, dandártörzstiszti vag;l ezekkel
azonos beosztásban eltöltött eredményes csapatszolgálat;
magasabb beosztás ellátására való alkalmasság;
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-

legalább egy idegen nyelvből középfohi állami nyelwizsga;
sikeres felvételi üz§ga;
egészségialkalmasság;
legfeljebb 35 éves életkor.

A felvételi keretszámokat a Honvéd Vezérkar főnöke adja ki évente,
illetve pályázatban hírdeti meg az adott tanulmánf évben induló képzési
szakokat és a jelentkezés módját.

Az akadémián

elkészítette a szak felvételi követelményeit, Az anyagi-technikai alapképzésre jelentkezóknél a felvételi követelményeket befolyásolta,hog nég szakirónyból jöhetnek a potencíális páIyázók:

-

a fakultások, így az anyagi-technikai fakultás i§

haditechnika;
hadtáp;
gazdálkodási;

közlekedéslszállításiszakirányból.

Ezért a felvétel követelménvei szakmai ismeretekbő| a kóvetkezőképp e n került ek me gfogalm az

á s

Ű

:

- Az anyagi-technikai biztosítási rendszer fogalma, élja, tartalma,
összetevői, területei és alapvető kategóriá. A biztosítási ágak körébe tartozó fó feladatok célja, tartalma és rendszere békeállapotban, valamint
a háború időszakában. Az anyagi-technikai biztosítással összefüggő rövidítések és egyezményes jelek ábrázolása, jelentéstartalma.
- Az anyagi-technikai szolgálat szervezeti felépítése,központi és csapatszintú szervei, valamint e szervek rendeltetése, felépítéseés fő feladatai békeállapotban, illetve a háború idószakában.

2

ldézet a felvételi eljáíás rendje
7 3 4 l 2 57

és követelményei

a

zdnyi Mikló§ lGtonai Akadémia címúanyag,

ból. Nyl,szema:
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- A gl. (hk.) dandárok és légvédelmi haderőnemi csapatok alapvető
haditechnikai eszközeinek csoportosítása, rendeltetése, fóbb jellemzői,
harcászati_technikai adatai és besorolási kategóriái. A csapatok HKSZ-e
és "M"-i készsége anyagi-technikai biztosítiási rendszerének fogalma, célja, tartalma, összetevói és alapvetó kategóriái.
- A csapatgazdálkodás fogalma, célja, tár§/a, tartalma, területei, feltételei, fóbb követelményei, helye és szerepe a katonai gazdálkodás rendszerében.

- A csapatszintű anyagitechnikai szolgálat anyag- és eszközgazdálkodásának rendszere, fó folyamatai, alapvetó szabályai, objektumai és
azok működési rendje. Az anyagi-technikai szolgálat ellátási és fenntar_
tási rendszere, az ellátás, üzemeltetés és fenntartrás tervezése, szewezése
irányítása a csapatoknál.
- Az anyagi_technikai, a haditechnikai- és a hadtápfőnökök
hatásköjogosultságai
re,
és kötelezettségei az alárendelt szolgrálati ágak vezetése
terén.

Az anyagi-technikai fakultáson az első két éves alapképzésben résztvevő osztály 1993_ban 10 fóvel indult, s 1995-ben 9-en tettek eredményes
zát ffizs gát, kerültek kibocsáj trásra.

A második osztály - melynek osztályfőnöke varyok - a Honvéd Vezerkar főnókének 1994 márciusában kihirdetett pályázati felhívrására történő jelentkezés és felvételi eljárás alapján lett beiskolázva.

Az 1997. szeptember l-jevel indult haditechnikai, hadtáp, k<izlekedési és gazdálkodrási kirzstiszti képásben 1994 tavuzűgrész*lett és ezért
továbbtanulásnál anyagi-terchnikai szakon számításbavehetó 76 fóból a
két-évesa|apképzesre 22 íő jelentkezett.

Az a tény, hogl kevesebb, mint eryharmada jelentkezett a törzstiszti
tanfolyamot elvégzett tiszteknek az egetemi végzettségetadó anyagi_
technikai szak elvégzesére, az l990-e.s értek közepen is jellemzó egzisztenciális bizonytalansággal is összefügg. Míg a törxtiszti tanfolyamot beosztásuk megtart ása mellett vezényléssel végezhették el, addig a két-éves
alapképzes idején a beosztásből órténő felmen éJía végze§t kovető bizonytalan§ágot sok jó képességűtiszt nem vállalta.
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Apályáző 22íő a következó §zakterii|etekról érkezett:

-

8 fő

haditechnikai (2 fő feg5nlerzettechnikai, 5 fó páncélos-

és gépjárműtechnikai, 1 fó műszaki-technikai);
10 fő gazdálkodási
4 fő

(ebból3 fó határór);

közlekedési.

Tizennyolc fó a töíz§tiszti tanfolyam befejezése után azonnal jelentkez.ett, míg 4 fó a törzstiszti tanfolyam befejezese után egy évet töltött

csapatnál, s azutáí pályázoít. Aszakmai felvételi albizottságot az Anyagi-technikai Fakultásparancsnok helyettesevezette, tagiai a Haditechnikai, a Hadtáp- és közlekedési, valamint a Védelemgazdasági tanszékek

kijelölt oktatói voltak.
A szakmai fehételi vizsgrán legeredményesebben a haditechnikai töíz§tiszti tanfolyamot vegzett tisztek szerepeltelg de elméleti kérdésekben a
gazdálkodási törzstiszti tanfolyamok hallgatói is elismerésre méltó módon tájékozottak vo|tak. Külön kiemelést érdemel a három fő határőrúsn hozzáállása, felkészültsége.
Felvételre végül 17 fő került.

A elutasított 5 fó közül 2 fó túlkoros vo|t, 1 tisztet alakulatánál alkalmatlannak találtak magasabb beosztásra, 2 fő semmilyen idegennyelvből nyelwizsgával nem rendelkezett.
A beiskolázott 17 fó közűl tiszli alapképz€sben szerzett elapszakmáját tekintve:

volt

-

pánélos- és gépjárműtechnikai szakos

-

fegyverzettechnikai

-

kózlekedési

2íő
2íő

-

határórparancsnoki szakos

1fó

-

összfegyvernemi

2íő

- hadtápszakos

6 fó

4fő

99

Egy fó került felvételre azon 4 tiszt közül, akik a tórzstiszti tanfolyam
után ery évet szolgálatban töltöttek. A felvett hallgatók közül a legidósebb 35 éves, a legfiatalabb 26 éves volt.

A

17 fós hallgatói osztály számonkéréseinek átlaga 3 szemeszter lehallgatása után 4,32 volt. A szakmai tantárs.ak közül a harc- és hadmű-

veleti tevékenpégek anyagi-technikai biztosítása című tantárgyból a szigorlat átlaga 4,18, míg az ágazati izemszervezés átlaga 4,35 volt. Hárman
mindenből jeles érdemjegyet kaptak, s fél éwel a tanulmányaik befejezése előtt is esélyiik van kiválóan, kitüntetéses oklevéllel végezni.

A tanulmányi összidóalapból az anyagi{echnikai biztosításra 308 tanóta, az ágazati izemszervezés és gazdaságtanra 128, míg az anyags-íechnikai üzemszervezés és gazdaságtanra biztosított 164 tanóra adja meg a
lehetőségét annak, hogy a vegzett tisztek a képzéseredményeként képesek lesznek mindkét hadeűnemnél es/sógparancsnokanyagi_technikai

helyettesi, magasabb eglsqeknél haditechnikai és hadtápfőnöki,
ponti szervelimél osztályvezetői beosztások ellátására.

köz_

A szakmai képzésbena tanulmánf tevéken},§ég megtervezése, megszervezése, s bizonyos mértékigaz oktatá§ folytatásának koordinálása
nehézségekbe ütközik. Nincs ery olyan autonóm oktatási egység (tanszék, szakcsoport, ... stb.) amely ezt a tevékenységet"főáIlásban" aszúkséges és elégséges szemé$i és tárgyi feltételekkel felelősen végezhetné.
Felváltva két tanszék (a haditechnikai, és a hadtáp- és közlekedési) kapja
"másodállásban" az anyagi-technikai szakos képzés tanulmányi terveó
munkájának patronálását, levezénylését.Az oktatásban alapvetően érintett két tanszék között nincs összehangolt műhelynunka, csakjóakaratú
egyéni oktatói próbálkozások vannak. Tudomásul kell vennünk, hog5l az
anyagi-technikai biztosítá§ a Magyar Honvédség szervezeíeiíÉlaz alapszakmák integrálásával létrejött, ezért a tisztképzésben i§ kikövetelt új
szaknak minósíthető. Ezért kell oktatásának is önálló szakmai műhelyt
szervezni halaszthatatlanul.
Afegyveres küzdelem anyagi-technikai biztosítá§átoktató kollegáim
véleménye szerint ís, a Hvónatosnál kevesebb az összfegwememi és fegvememi témák feldolgozósára fordítható tanórák szóm4 de í§I is alapot
biztosítanak a háborús anyagi-techniaki biztosítás rendszerének felépítésére.Az anyagi-technikai szaktisztekszolgálatitanékenységétsegítjük,
ha elfogadtatjuk é§ tudatosítjuk bennük, hory az összfegyvernemi pa-
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rancsnokok (alkalmazók) és az anyagi{echnikai szakemberek (biztosítók-kiszolgálók) ahhoz, hogy egy nyelven beszéljenek, nekik kcII alkalmazkodniuk

A két-eves anyagi{echnikai alapképzés a Maglar Honvédségbennapjainkban reálisan jelentkezó szakember igénl kíván kielégíteni.A legmagasabb szintú kiegészítőképzéstadja, mely az áEazali hovatartozástól
függetlenül magába foglalja, sántetiziálja az integrált anyagi-technikai szolgálatok ismeretanyagát. A jövó l€sztikai tiszti állományának elvárható felkészültsége azonban az oktatás újragondolását is jelentheti.
tr.

Elgondolás

a

logi§ztikai íisztek képzásére a Nemzetvédelmi
Egyetemen

A Zrínl Miklós Katonai Akadémia, mint állani egletem, a nemzeti
felsőoktatás többi oktatási intézményévelegyütt, 1998-ban akkreditációra kerül, Ekkor dől el, hogy megfelel e az 1993. éü LXXX (felsőoktatási) törvény előírásainak, az egyetemekkel szemben táma§ztott kritérium rendszernek. Egy mélyreható helrzetelemzés alapján,kiderült, hory
az oktatá§i struktúrát, s vele párhuzamosan a szervezeti struktúrát is, át
kell alakítani a képzesi idót pedig 5 éwe emelni.

A Honvédelmi Minisztérium vezetése döntést hozott, hory az akadémia bázisán kell kialakítani eg5l nemzetvffelmi e§retemet. Az egyete_
men két kar, a hadtudományi és a vezetés- és szervezéstudományi kar
működne, é§ két kihelyezett fői§kolai kara lenne, eg1 katonai főiskolai
kar és egy repülő- és légvédelmifőiskolai kar.
A nenzetvédelmi eryetem a katonai felsőoktatás területén az 1993.
évi LXXX felsőoktatási törvény alapján múködő egletemi és fóiskolai
alap, valamint különbözó időtartamú kiegészító és posztgraduális képzexífolytatő, avédelmi és a polgári szektoí számáíahadudományi, ilktve
vezetés, és ueryezéstud,ományi képzeuségűszakembereket biztosító felsőolaatási intézménnyéHván vállli.

A logisztikai (anyagi-technikai) szakemberképás az egyetem vezetés- és szervezéstudományi karának logisztikai szalcón történne.
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A nemzetvédelmi e§rctem vezetés_ és szervezéstudománf kara az
eryetem szakmailag önálló karaként, együttmúködé§ben a hadtudománf karral és a főiskolai karokkal, valamint külső oktatási és kutatóintézetekkel - megkülönböztetett fi§Ielemmel a Bolyai János Katonai Műszaki Fóisko|ával - tewezi indítani a logisztikai, a katonai reál erőfonás,
va|amint a katonai humán erőforr ás menedaer szalal<on a Maglar Hon_
védség és a polgá Á sztéra rqzére az egyetemi szintű alap- és posagradu_
ális képzé§t. A kar képzésea dékán felel6ssége mellett tiirténne. A három
szakon a képzésfelü§/eletét a tanszékvezetők közül választott déklinhelyettesek végeznék
A logisztilrai

szakon nég szakirónyon folyna egetemi alap (5 éves)

képzésés kiegésdtő egetemi (2 éves) Mpzés:

-

anyagi-technikaibiztosítrási (általánoslogisztikai);

anyagi(ellátási-elosztásilogisztikai);
haditechnikai(üzemfenntartásilogisztikai);

katonaiközlekedési (közlekedésilogisáikai).

Az oktatá§i stíuktúra a|apján az egetemi alap (5 éves) képzéselső

szemesáereiben kari szintú e5réges katonai alapképzés, további 2-3 szemeszterben szakonként erységes szakalapoó kópzés, majd 4-6 szemeszteíen keíesztül a szakirányí alapképzésvan tervezve,

Á kiegévítőegetemi (2 éves) alaplépzés első szernevterében sintrehozó
felkészítés,majd 3 szemeszteren keresztijl a szakirányl képzés történne.

Az elgondolás szerint az anyagi-technikai biztositási (tiltalános ka_
tonai logisztilrai) szaHrányon a lépzésélja o$an hivatásos tisztek eg5re_
temi képzése,akik magas szintű általános múveltségés katonai képzettség birtokában képesek lesznek a Maryar Honvédség, a Határónég és
más fegyveres testületek szervezeteinek és intézeteinek logisztikai támogatását megtervezrli, megsz,ewezni és vezetni békébenés háborús viszonyok között egyaránt.
Ugyanakkor szükéges lesz azort követelményeket is beépíteniaz
a tervezett NATO csatlakozás bekövetkezése esetén

oktatásba, amelyek
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biztosítják a logisztikai szaktiszti állomány eryüttmúködési képességéta
NATO logisztikai rendszerében a tagállamok szakállományával.
Tekintettel arra, hory az 1998-as ak&reditáció idején a megváltoztatott képzésirendszerben folytatott oktatási tapasztalatolíól véleményt
formál az akkreditációs bizottság, az 196-97-es tanévben indítani kell a
vezetés- és szervezéstudományi kar logisztikai szakán legalább eg5r szakirányon a képzést.Tervek szprint ez az óltalános (katonat) logisztikai
§zakitÉny le§z.

Miután a Honvédelmi Minisztérium vezetése döntött,bog aZrtnyi
Miklós Katonai Akadémia nemzetvédelmi egretemként folytatja működését,az átalakítást }íséró hosszu ideje megláó bizonytalanság megszűnt,
s az események felgotslltak A vezető és olaaó Úllománya azonban még
emberfeletti munka vár úg az olctaűs-szervezésében, mint a tantórg/prog,
a szel,
ramoh a tanulmányi folyamatterveN a tananyagok ellészítésébe4
rendel,
Áz
al<ked.itácóig
infrastuktirólis
kmi és
íeltételekkialakításában
kczésre álló idő mindössze kettő év. Ezt kll úg kihasznllni, hog a megtljuló l<zpzés eredmalyeklnt kil<erüló tiúek l<onzeni szalonai és vezetői ismeraek bitutrában elisrnert és ftEgfusii]t n§ aivó vá§anak űnadalmunlouk
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