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Huminger Gyulal

Hazánkban idén lesz 30 éve, hogy megindult a hidsereg számára a
hadtáp-gazdálkodási ti§ztek fóiskolai szintú képzése.2

Ez a jubileum üsszatekintésre is ad okot. Ha számba vesszűk az el-
múlt harminc év és sokszor kitérőket is megért főiskolai gazdálkodói ok-
tatását, az eredmények között értékelhetjülc

- A főiskolát az elmúlt harminc esztendőben elvégzettek adják ma
az anyagltechnikai biztosítás területén dolgozó vezetők zómét, akik
szerzett ismereteiket továbbfejlesztve értek el jelentős pozíciókat;

- Jelentős az az eredmény, amelyet a hadtáp-gazdálkodói főiskolai
képzés a katonai-szakmai képzés terüetén elért. Itt kiemelkedő a hall-
gatók harcászati, illetve a szakmaibiztosítási feladatoka történő felké-
szülése;

- A képzés sikerét biztosította az a szemléleí és gyakorlat, amely a
polgári gazdasági felsóoktatáshoz történő lehetséges közelítát élozta.

A felkészítésben a legnagyobb vált ozást az 19!]9-ben megkezdődött
és a hadseregben aóta is folyamatosan tartó rendszervált,ás jelentett,
amely főbb ö§§zetevóit értókelve az alábbiakat jelenti a gazdáIkodói
tisztképzést illetóen:

- Átalakult (és napjainkban is további átalakulásban van) a teljes
Magyar Honvédség - feladatait, szervezeteit é§ ellátási rendszerét illető-
en;

Dr. HautziD8er Gluta ezíedes, Bí<MF Hadtáp és Pénzii8yi tanszékvezetó

A §zerzó együe az - akkof megreformát hadtáP tiszképzés - elsók köziitt fóiskoláa felvételt
nyerteknék.
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- A lemzetgazdaságban bekövetkezett változások, a gazd,aság sza-
bályozórendszerének, működésének szinte teljes megváltozá§a döntó
hatással bír a felk észítésre:

. - Nem elhanyagolható az aváltozás, amely a felsőoktatásban ezen
belül a katonai felsóoktatásban ment végbe és tart jelenleg is.

Mindezek figyelembe vételével szülséges a gazdálkodói tiszti felké-
szítést folytatni oly módon, hog5l eredményesen továbbörökíthetók le-
gyenek a három évtized alatt elért eredmények és uryanakkor a képzés
feleljen meg a megváltozott hadsereg és gazdálkodás kórülményeinek.
Ebben a képletben eddig is, ezután is meghatározó a hallgató rázvétele.
A fóiskolára jelentkezők mennfségi és minóségi ö§szetételében is - ér-
tékelve az elmúlt 5 év felvételi statisztikáit - pozitív elmozdulás érzékel-
hető. Az országban, "divatosnak" mondható közgazdasági képzés siker-
számaihoz hasonlóan ó-8-szoros a felvételrejelentkezők száma és a pol-
gári felsőoktatásban i§ tekintélye§ 100-110 közötti pontsámú a felvé-
telt nyertek zöme.

Ez jó lehetőséget ad a tanszék minőségében is továbblépó tanári
állományának a korábbiaknál magasabb szintű képzés megvalósítására.

Igaz ez a kitétel akkor is, ha a hallgatók összetételét üzsgálva to-
vábbra is fellelhetók azok a jelenségek, amelyek az elmúlt harminc esz-

tendőben is megtalálhatók voltak mint:

- Továbbra semváltozott jelentősen a pályára jelentkezők társadalmi
összetétele, ugyanakkor érzékelhetőbbé vált a szerényebb anyagi körül-
mények között éló családok gyermekeinek jelentkezése;

- A jelentkezők nary része továbbra is üdéki és ebből is jelentős a

községekből a főiskolára kerülők száma;

- Jellemzó motiváció, hogy a hallgatók mintegy 2/3-a eredetileg más
prályára készült.

A képzés másik oldalát, a tanári kart tekintve szintén esfajta ket-
tósség figyelhető meg.
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7992-97 közöfti öt évet megfigyelve korábban softas em látott flulau-
ációt mutat a tanszék állandó állománya.5 Eltávozott a tanszék korábbi
yezetője, két helyettese, 13 fő tanár és részben adminisztratív dolgozó.
Ugyanakkor a megmaradtak és újonnan jöttek között korábban nem ta-
pasztalt továbbtanulási vágy firyelhető meg. Két íő eg/etemi dohorátust
szenett, öten íejezték be közgazdasá§ eg/etemi tanulmányaiknt, néglen
vettek részt egleves intenzív nyelvtanfolyamon és szereztek középfolrt1
nyelwizsgát és még további három fő szenett munka mellett középfokt1
nyelwizsgát. Jelentős a száma a különböző (elsősorban gazdasági jellegú)
posztgraduális képzésben folyamatosan résztvevőknek.

A változások a tanári kar összetéte!ében is több tényezőre vezethetők
vissza:

- A jobb kereset és szolgálati előmenetel lehetősége;

- A szervezeti változások kényszere;

- A hadseregben és a főiskolai képzésben folyamatosan meglévő bi_
zonytalanságok megléte;

- Személyes okok.

Mindezek mellett a főiskolai képzésben a változások ellenére is ész-
revehetó volt a folyamatosság. A képzés eredményességét negatívan be-

folyá s oló tényező a képzé s anya§ feltéteánek íolyamatos romlós a, amelyet
csak részben enyhít a kiilönbözó szintekől kapott anyagi segítség, amely
jórészt csak a képzésben az elmúlt esaendőben meghatározó helyet ka-
pott számítástechnikai oktatás táíryi oldalán volt érzékelhetó. Ebben az
ellentmondásos helyzetben is folyamatosan érvényesül az a felelősség
amely elsősorban a hallgatók felé irányul, amelynek lényege, hog5l a fo-
lyamatos változások és bizonytalanságok ellenére is meghatározó, hogy
végzett hallgatóink használható képesítést kapjanak. Második alapvetó

3 A cilk szerzójejelen cikkírásáná felha§znáta a témábaí l995-ben süeíes€n megvédett e8ye-
temi doktori értékezésre voíratkozó íészeit.
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felelősségünk, hogy a megrendelő, azaz a Magyar Honvédség igényeit
mind meghatároó és alapvető szakmai igényeket teljesítsük.

Ezt a felelósséget hallgatóink irányában a mind magasabb szintű, a
polgári képesítésnek is megfelelő közgazdasági felkészítésben látjuk tel-
jesíthetónek, míg a hadsereg igényének kielégítését, elsősorban az anya-
gi-ellátó területekre való felkészítésben, amelyet jelenleg is a hadtáp-
gazdálkodói területekre való elsődleges képzés megvalósításában lát-
jrrk.o

A közgazdasági felkészítést illetóen könnyebbséget jelent számunk-
ra, hory fóiskolánk 1992 december óta tagja a hazai közgazdasági felső-
oktatást reprezentáló Közgazdasági Vezetői Kollegiumnak, így közvet-
lenül válnak ismertté a számunkra is alkalmazandó változások. Képzé-
sünk filozófiájából adódik, hogy a polgári ismeretek oktatását ma a köz-
gazdasági felsőoktatrásra kötelező 417996, sz. kormányrendelet alapján
valósítjuk meg. Igy biztosítjuk a kettős diploma fenti rendelet szerinti
megadását.

Akeftős diploma íelfogisunk szeint továbbra is alapvető jelmtőségel
áír a katonai főiskola, íry a mi képzésünkben is:

- Társadalmi realitás, hory a korábbi évtizedekhez üszonyítva ma is
meghatározó vonzerót jelent hallgatóink számára, hory képesítésük a
társadalom számára is kellően artikulált, elfogadható;

- A képzést szewezők számára könnyítést jelent, hogy az oktatás
megszervezőénél, a tanterv ö§§zeá||ítá!sánáú az idézett kormányrendelet
figyelembe vételével igazoltan teljesíthetők az abban előírtak

Akepzés ugyanakkor a polgári felkészítés és a katonai szakmai isme-
retek megadásával kellően integrák, amely elválaszthatatlanul magába
foglalja a polgári és katonai szakmai ismeret€ket, amelynek eredménye
maga a szakember, a szaktiszt megjelenése.

4 A fóiskola gazdáIkodói képzési profiljába tartozó pénzü8yi tiszti felké§ltés más elvek é§ 8yakor-
lat alapján valósul meg.
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Itt jelenik meg a képzést illető másik, hallgatóinkkal szemben érzett
felelősségünk mellett a megrendelő, a hadsereg irányába teljesítendő fel_
adatunk.

Ezt a feladatot ma talán nehezebb telje§íteni mint a hazai egysége-
sülő közgazdasági oktatásból eredő kötelezettségeket. Ez elsósorban a
m& ídézelt, a hadsereg és annak gazdálkodási vállozásaira vezethető
vissza.

A változásokat értékelve megállapítható, ltogy a jövó gaztlálkod.ási
tisztje a koíábbi oktatási koncepcióval ellentétben elsősorban nem pénz-
ügyi folyamatokkal fog találkozni, sokkal inkább a naturális gazdrálko-
dáshoz tartoó feladatokkal. Bár továbbra is lényegesnek ítélem meg bár-
mely gazdálkodói felké§zítesben a pénzüryi ismeretek oktatrását, azonban
ez nem jelentheti annak dominanciáját.

A gazdálkodói tis ztképza vá|tozását illetően tehát szülrségszerűnek
ítélem meg a képzés hazai gazdasági felsőoldatásba történő további integ-
ráIását,' ugyanakkor a hadsereg igényeinek megfelelő speciíikumnak
megbatározésát, sót a naturális gazdálkodásra történő éltudatosabb fel_
készítéssel annak további hangsúlyozását. Ez a katonai-szakmai felkészí-
tés is integrált, miszerint egymásra épülésével magába olvasztja az ún.
'pokan', illetve katonai szakmai ismereteket, amelynek eredménye ma_
ga a szakember, a szaktiszt megjelenése. Ugyanakkor a szakmai képzés
(alap, szak, specializáció) i§ integráltan és differenciált szakmai törzs-
anyag, illetve a katonai tananyag közvetítésével valósul meg. Végezetül
ajövő szakmai felkészitése szakit az ágazat-cen&ikus szemlélette! amely-
nek eredményeként olyan, az anyagbizaositá§ (ellátás) kérdéseiben já_
ratos szakembereket képzünk akik alkalmasakelső tiszti beosztásuk sok_
rétű betöltésére. A katonai szakmai felkészítés hangsúlyozása csak lát-
szólag mond ellent a polgári felsőoktatásban történó integrálódás igé-
nyével és szrikségszeniségével. Mi sem bizonyítja jobban állításomat, mint
az a tény, hogy a korábbi korlátok ledöntésével a hadsereg béke gazdál-

5 A BJKMF-n töfténó 8azdálkodó felkészűés konkét eíedményei közé taíozik, hogy a BKE, a
Miskoici E§retem é§ jövóben a GATE növekvó számban ve§z át vé8zelt hallgatóka! az egyelem
4. é!.folyamára.

95



kodása is mindjobban része a nemzetgazdaságna\ íp a felkészítésből
adódó azonosságok is természetesek.

Ugyanakkor a hadsereg ellátási, gazdálkodási változásából eredó kö-
vetelményeknek is eleget kell tenni. Fokozottabban kell érvényesülni
ennek, ha figyelembe vesszük azokat a változásokat is amelyeket a fejlett
társadalmak hadseregeinek ún. |ogisztikai biztosííásához való közelítés
feladatai jelentenek számunkra napjainkban és a jövőben, különösen a
rendkívüli állapot keretei között.

A fentiekből következően a hadseregfejlesztés elméletének várható
fejlődési irányaibol pmposztizálható, bog a Weljöuő hadseregének biz-
tosítási taTozdta rendelkezni fog olyan alrendszerrel, amely a jelen ellá-
ási tagozathoz hasonlóan magába foglalhatja:

- A jelenlegi hadtápellátási és esetlegesen más anyagijellegű felada-
tokat (pl. egésxégügyi anyag ellátás);

- Anyagi jellegű szolgáltatási szrállításokat;

- Egyéb szolgáltatásokat (döntés esetén akár a létesítmények üze-
meltetésével kapcsolatos feladatokat is).

Az ellátási alrendszer elem€it t€kintve bővíthető vagt szűkííhető a
honvedseg-fejlesztési koncepció fiiggvényében. Abban az esetben ha szú-
kebb (ajelenlegihez hasonló) alrendszer fog továbbra is múködni, akkor
a felsorolt elemeknek továbbra is működniük kell.

Nem tartom feladatomnak a hazai katonai |ogisztikai jelenkor sok
helyütt vitákkal tarkított fejlódésében állást foglalni, ugyanakkor a kép-
zés fejlesztése érdekében a képzésre vonatkoztatva két lényeges terüle-
ten tovább kell lépnünk Ez eg5nészről az anyagi jellegű szállítások okía-
tásának kérdése, másrészről lovábbi más anyagok ellátására való felké-
szítés szerepe, amelyet a megrendelő igénye esetén kiegészíthet más szol-
gáltatá§okra történő felkészítés igénye is.

Összegezve a várható fejlődés irányait és a logisztikai kutatások ered-
ményeinek felhasználásával megállapítható, hory továbbra is szülrséges
a hadsereg végrehajtó (csapat) tagozatában olyan felkészültséggel ren-
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d€lkező tiszt aki alkalmas valamennf ellátási anyag felhasználásával
kapcsolatos tevékenység végzésére, valamint a szállítások tervezésére,

A továbbfejlesztés szükségessége érdekében a főiskola szintű képzés
eredményes folytatásához az alábbi vegkövetkeztetést vonom le:

- A hadtáp-gazdálkodói képzés további fejlesztáe szükségszerú és
a hazai egyetemi és katonai felsőoktatás jelenleg dinamikus fejlódési sza-
kaszában időszerű feladat;

- A katonai főiskola szakmaiképzésből átörókithető mindaz, amely
az elmúlt harminc éves képzés fejlődésében értékálló és maradandó;

- Felhasználandóak a katonai gazdálkodás fejlesztés jelenleg ösz-
szefoglalható elméleti és gyakorlati ertdményei, amely szerint várhatóan
a jövőben is szükséges olyan alapvetően a gazdálkodás mikro (csapat)
szintjén meglévó feladatok végzésére felkeszített szakember, aki röüd
beválási idő után alkalmassá válik:

- A csapatszintű gazdálkodás elsősorban anyagi (naturális) folyama-
tainak tervezésére, szervezését e, irányítására;

- Ismeri az ellátás során az anyagok fóbb jellemzőit, különböző tech-
nológiai folyamatok lefolyásának menetét, szabályait;

- Alapvető szervezési ismeretekkel rendelkezik az anyagi eszközök
rendeltetési helyszínére való juttatásban (anyagmozgatás-szállítás).

- Biztosítania kell a gazdasági főiskolák korszerűsödő tananyag bá-
zisával a felsőoktatási törvényből és a kormányrendeletből eredó köve-
telményekkel való megegyezőséget, amely alkalmassá teszi az oktatott
anyagot a törvény szerianti akkreditációra;

- A főiskolai képzés során nyíjtott ismeretek továbbtanulás esetén
(katonai, polgári, egyetemi, külföldi tanintézeti) megfelelőségeí és kel|ő
alapot kell, hogJ/ biztosítson magasabb képzési struktúrába történő be-
csatlakozásra-

A felsószintú oktatáson túl, amely meggyőződésem szerint a 2000,
éven túl is meghatároó kell, hory leglen a jövő hadseregének értelmi_

9"l



ségi szintú tisztképzésében, feltétlenül szólnom kell a szaknai tiszthe-
lyettesi oktatás helyéről, szerepéről. Ebben a kérdésben nllatkozni
azért is merek mivel az elmúlt néhány esztendőben a hadtáp ü§zthelyettes
képzés tarszékemhez tartozott. Megítélhetően a fiatalok munkanélküli-
ségtől való félelme és a főiskolára később történő felvétel íeménye az
oka, hogy éwől-évre szinte 100 Vo-ban érettségizettekkel sikerült a meg-
határozótt létszámkereteket feltölteni. IÍretíségizett tiszthelyettes vala-
hol a jövó álma, üryanakkor a nyugaúi hadseregek példáját is tekintve
ajövő szükségszerűsége is, hogyjól képzett emberileg, szakmailag fel-
ké§zült ti§zthelyettesi kar végezze magas szinten szakmai-ellátó felada-
trát. Anyugati példákon túl erre mutat irányt a hazai felsőfokú szakképzés
változá§a, amely eleve mutatja a megoldást és adja a lehetőséget a felsó-
oktatás intézményrendszerének, hogy az ún. "posztszekundel' rend-
szerben befogadják a felsőfokú szakképzést. Ennek a lehetóségnek a
megragadása ajövő érdekében a szükséges intézményi lehetőség bóvíté-
sével, megítélésem szerint napjaink sürgető feladata.

Nem lenne teljes a fóiskolai képzésról szólnom, ha nem ejtenék szót
a kapcsolódó posztgraduális jellegű képzésről is. Ez egyrészről a befe-
jezeit nappali oktátást kovetó tánfolya mrendszerű Úvóbbképzések6
rendszere, illetve a hadsereg mint megrendelő által igényelt átképzések
kérdése, amely konkét igények alapján vár el valamely a gazdálkodói
felkészítéshez igazodó eredményt. Ugyancsak a posztgraduális képzés-
hez íaríoz|k a tartalékos tiszti felkészítés, amelyet eEy hajlsereg sem nél-
kűlözhet. Ezen a területen is vannak tapasztalataink Altalános követ-
keztetés, hogy a kö zgazlaságivagy az ellátáshoz kapcsolódó főiskolákon,
egyetemeken diplomát szerzett fiata|okkönrrym sajátítják el a hadsereg
ellátással kapcsolatos specifikumait.

Iényeges szempont, hogy a csökkenő képzési idóben valóban csak
a legszúkségesebb szakmai ismereteket nyújtsuk továbbra is a jövő tar-
talékos tisztjeinek.

6 Koí*rét példa erre a három éves képzésb€n 1993-i8 íészwettek l óve§ (2 szemeszteres) tovább-
képzé§e a Pénzü8yi sámviteli Fóbkolával kózösen, amelynek eíedményeként a végzeltek me8-
kaPhatták a köz8,azdasá8i vé8ze$éget.
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Ajövőben ugyancsak rnegoldásra váró kérdés az önhibájukon Kvül
korábban a nappali felsóoktatásban részt nem vettek felkészítése. Ezt a
kérdést a következó években rendezni kell, mivel különösen aZ érettsé-
gizett, fiatalabb korosztályhoz tartoá szakmai tiszthelyettesek részéről
várható olyan jogos igény, hos/ kvaliúísaik alapján tisztté válhassanak

Erre a pozitív, addigi szakmai életút mérlegelésére - mint kivá|asz-
tási lehetőségre - megs/őződésem szerint a hadseregnek is szüksége van,

A képzá megoldására adódik a hazai közgazdasági telsőoktatásban
jelenleg formálód6 távoktatási programokhoz történő csatlakazás, amely -

ben az általános közgazdasági ismereteket a képzésben résztvevő meg-
szerezheiné akár más gazdasági főiskolán is, míg a katonai szakmai-el-
nóleti felkészítést a katonai főiskolán kaphatná meg.

Végezetül napjaink eseményeit is tekintve kikerüIhetetlenül vető-
dik fel a kérdés, milyen intózményrendszerben képzelhető eI az alap-
§zintű gazdálkodói tisztképzés?

Úgy gon<lolom, hogy az eddig leírtakkal a képzés sokrétű cél és fel-
adatrendszerének leírásával választ is adtam erre a kérdésre. Nemütatva
a katonai egyetemi képzés helyet és szerepét meggyőzódéssel vallom,
hog a gazdólkodói jelleg,l glakorlatias feladatola,a való felkészítést a fel-
sorolt és röviden jellemzett képzési formákkal eg)ütt összességében csak egl
fóiskolai típusti képzés adja igazán eredményesen teljesíteni.

Apozitív változás amely különösen 1989 óta a katonai főiskolai ok-
tatástjellernzi, biztosíték arra, hogy az eddigfolytatott evolúciós fejlódési
úton haladva a képzés továbbra is biztosítja a hadsereg elsó szakmai tiszti
beosztásra töfténő felkészítését és a többi feladatot is képes megfelelő sze-
méIyi és anyagi feltéselek megléte esetén teljesíteni. Ezeket az érveket a
tiszti pályafutás további fejlódésében meghatározó katonai egyetemi
képzest folytatóknak is figyelembe kell venni. Ez az állításom kiindulva
a hazai realitásokból nem mond ellent alcár egl későbbi szenezeti integ-
rálódási folyamatnak sem, amelyben üszont nincs, nem lehet helye a
mindenféle reális alapot nélkülöző kílsérletezésnek, vagy akár a képzési
rendszerek kellő hatásfokú egyeztetése elmaradásának.

A képzési rendszerek kapcsolódásánál szükséges szót ejteni a jövő
küIföIdi képzési rendszer€kb€n történő részvéte|ről, Ennek jelen pilla-
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natban legnagyobb hátráltatója, hogy a nyelvi képzés átalakulásáig hall-
gatóink közül kevesen rendelkeznek olyan szintű nyr-rgati nyelüsmeret-
tel, amely biztosítéka lehet az eredményes felkészítésnek. A nyugati lo-
gisztikai képzési rendszereket tanulmányozva a fő feladat - azok eltérő
jel|egéből adódóan - az adott nyelYet beszélők részére a tap8§ztalatok
hazai összehasonlítása cóljáMl történő tanulmányoása, a hadsercg_
fejlesztés további időszakában egles átvetí technológiák helyszínen tör_

ténó me$smerése lehet, A szakmai alaptisztképzést (amely a korábbi
azonos ryökerű szövetségi rendszerben sem fo\t egyes speciális üzem-
anyagos szakember felkészítésen kívül) éppen azok eltérő rend§zeréből
adódóan külföldi bázison (egyes csapatgyakoílatok vagy 1-1 félév letöl-
tésén túl) nem ajánlom. IJglanakkor tá8 lehetősé?et vélek a kíilönböző
közös feladatokta történő későbbi , NATO tagság elnyerése utáni , lo4isz-

ikai felkszítésre, valamint a logisztikai felsőszintű, elsősorban hadműve-

Iei-hadúszati felké szítés körébe t artozó külfóldi tov ábbképzé selae.
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