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Turcsónyi Károlyl "Hogtne kellene megbüntetrri az olyan
embefi, aki a hadművés&tet megtanul-
ni nem akarja és mégis arra ü)reks7ik,
hogt vezér ne k v á las szók''

Xenophón

A katonai vezetőket képezni kell, vallja a mottóként válasáoft idézeG
ben Xenophón2 kr.e. 400 körül. A görög hadvezér azóta többszörösen iga-
zolt és többek által megerősített nyomdokait követve látja el ezt a fela-
datot ma a katonai felsőoktatás. A hadművészet, a katonai vezetői isme-
retek e|sajátításának szerepe semmit nem változott azazóta eltelt közel két
és fél évezred alatt. Változtak viszont azok a feltételek és körülmények,
amelyek meghaározák a fe|készités irányai! területeit, tartalmát és jelle-
gét. A tudás növekedése, az ismeretek differenciálódása miatt mára a fel-
készítés igen sokszínűvé vált. Ezt a katonai felsőoktatás változatos képzési
formái és tartalma tiikrözik vissza.

A gépi hadviselés tömeges elterjedésével, különösen a XX. század
végére a hadseregek jellemzőjévé válik a korszeni haditechnikai arzenál,
amely a haditechnikai-hadmémöki felkészültséggel szemben is egyre össze-
tettebb követelményeket üímaszt. A siker egyre kevésbé csak a top-manage-
ment felkészültségétól, elkötelezettségétól fiigg. Tényezői között előkelő he-
lyet foglalnak el olyan új elemek, mint a haditechnika és technológia, a
koncentralt logisáika, az összhaderőnemi és multinacionális műveletek a
maguk kommunikációs, informatikai, kompatibilitási és interoperabilitási
követelményeivel.

l. Prof,.Dr, Turcsányi Károly mk, ezíedes, a hadtudomáíy kandidáfusa, ZMNE tanszékv€zető
€gyelemi tanár, dékánh€lyettes.
2. x€nophón (kre. 434-355 k) göíög államféífi, hadvcz€r és lóítén€tiíó. A göíög-p€rzsa háboíuk több
hadjfualában vett résá, nevéhez fúzödik tízezer görög haícos mintegy 4-o0o'Ú+s siker€s vissza-
vonulfuának megszeívezese ellenséges ierület€n kere§zml, a kunaxai v;r€ség (kr. 40l ) után, Ííásainák
egyikjelentós kétdésg a súaté8ia és a talcika (harcfuzat) viszonya. xenophón mai szóhasználattal élve
a hadvezéri felkészité§nek stJatégiai jel€ntöséget tulajdonított

l34



Korszerű haderő képessségek és küldetések
(Iladerő 2013 koncepció)

HADERó 20t3: rÉpsssÉcex És xüLDETÉSEK

Elrettenés, b€ke idején

Ponto§ í.ladal-vigrchljtis

Ösá.d.óo.mi l5 multi...ionili3

Teljes skálájú védelem

KoníIiklüs megelózése és
k€zelé§€

stsatégiai szintű L{madás
elh]iriá§ában való részvétel

Á leglfontosabb haderő képesség a harcképesség, amelyet hárcm alap-
vető tényező halároz nug:

. A biztonságpolitikából következő nemzeti katonai doktrina, ab-

ban a veszélyeztetettségek és a lehetőségek összhangja (figye-
lembe véve a szövetségi rendszerbe tartozásból következő lehe-
tőségeket is);

o Az igénybe vehetó rendelkezésre álló - erők, eszközök és forrá-

sok, azaz a harci erő;

. A morális tényező, amely egy sajátos, de fontosságában mindig
is elismert belső erőforrás.

A harci erő taítAlrnazza, azokaí az elemeket is, amelyek rámutatnak a
haditechnika és a haditechnikai menedzsment szerepére a haderő képes-
ségek meghatározásában. Elenei köu laftoznak:

. A humán erőfonás;

. A haditechnika;

' A katonai logisztika;
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. A kiképzés, felkészítés és

. A harckészüItség.

. A hadiíechnika szerrrpontjdbóI eg,le inkibb etkütöniil egnaístól a
katonai csúcsvezeíő a eg,§zerralyi össdeg,vernemi vagl ösúaderőne-
mi parancsnoh haditechnikai ismeretének kOvetelrnényiiintj e, a tervez&
konstruktőr hadmérnök szükséges tudristartalma és a haditechnikai be-
szerzést, hadfelszerelést és rendszerben tartást t€rvező, szervezö és irányí-
tő haditechnikai menedamenfrííl elv átt felkészültség. Nagyvonalú analó-
giával megfelelteüető ez annak, ahory a termelőes zkia gyűő, azt felhasz-
náló termeló és a karbantartó viszonylanak erymáshoi. az eltérést elég
jellemezni azokkal a sajátosságokkal, amelyekói a katonai szabványok, az
elkülönült katonai besállítói kör, a biaonsági okokbóI elváLrt és megkö-
vetelt titoktartás igen szigoru követelményei mutatnak. A NATo csatla-
kozás folyamaüában _ amely a működési mechanizmusok szempontjából
több éves időszakot isjelenthet - ebben a kapcsolatrendszerben is változá-
sokra lehet sámítani.

Az eryszemélyi katonai vezetó elsósorban abban érdekeIt, hogy a harci,
hadműveleti és hadászati feladatai megoldásához szükséges had-itechnikai
eszközök rendelkezésére áIljanak és ezek képessógeinek (harci lehető_
ségek) a hatékony felhasználásával sikert érheisen el. A katonai termino-
lógia szerint a katonai vezető az alkalmazó, a felhasznáIó. Bonyolult fela-
datr9ndl9re megkívánj4 hogy a hadfelszerelési és a logisaikaitámogatás
- mint feltét€lrendszerek - igényei szerinti mennyisélben, minőségben,
helyben és időben rendelkezésére álljon.

A fegyvertervező (konstruktőr) hadmérnök az alkalmazó és a rend-
szerbentartó Jogisztikus, harcászati_műszaki követelményeinek fi gyelem-
bevételével, annak megvalósíüísára törekedve fejlesai ki a haditechnikai
eszköá. A fegyvertervezó hadmémökök felkészítése meghatározóan a pol-
gári müszaki felsőoktatrásban lehetséges és szükséges. e-megkívánt, néikti-
löáetetlen katonai ismereteket számuka uugy 

"},.t".i áulmányaikba
beépítve, vagy pályakezdésük idöszakáUan, a tatoű retőoktaüá§ és kutaüís
szakembereinek közreműködésével lehetséges bizosítani. Egyetemi tanul-
mányaik időszakában kapnak például haditichnikai törzstisii felkészítést,
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mintegy 600 óra idótartamban, a Gödöllői Agnírtudományi Egyetemen
tanuló mezőgazdasági gépészmémök-mémöktiszt hallgatók. Ennek a kép-
zési formá,rrak a Zfinyi Miklós Nemzetvédelrni Egyetem lladitechnikai
tanszéke a szervezője.

A hadsereg haditechnikai beszerzésifejlesztési és üzemfenntartási
területeinek haditechnikai vezetói (menedzserei) a haditechnikai fejlesz-
tési és korszerűsítési projektek kidolgoói, vezetői, a beszerzések koordi-
nálói, az üzemfenntartás szervezői és irányítói feladatokat látják el, Vetük
szemben mindenekelőtt követelmény a menedzseri fe|készültség, amely az
alapvető és integrált vezetői, szervezői, műszaki, gazdálkodói, katonai és
jogi tudástartalom megszerzésével érhető el. Erre a funkciótartományra
készít fel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen a hadi-technikai
nenedzserképzés, amely l999-ben bocsátotta ki az egyetemi kiegészítő kép-
zésben végzett első évfolyamát.

A hadítechnikai menedzsment lehű a hadsereg katonai (eselenként
polgáti) vezetőinek az a kbe, akik:

. Szervezik és inányítj{ík a katonai egységek, harcriszati-hadmüveleti

magasabbegységek és a Honvéd Vezérkar szintjén az iizemfenn-
tartó (avító, tároló, ellenórző, bevizsgáó, technikai kiszolgáló)
szervez€teket, az adott kalonai szerv€z€t íizemeltetésének tewezé-
sét, szervezesét és szakmai felügyeletét;

. Ellátják a hadfelszerelés (fegyverzet és technika) fejlesnésével, kor-
szerűsítésével (modernizálásával) kapcsolatos rendszertervező és -
szervezó feladatokat;

. Vezetik és koordinálják a haditechnikai fejlesztési, beszerzési és

korszerűsítési projekteket;

. Meghatrározó szereplói a haditechnikai kutaüís, fejlesztés, ryártrás
területein az ál|amígazgatísi és a tárcaszintű vezető szervek, vala_
mint a csapatok hadfelszerelési és rendszerben tartási együttmű-
ködésének;

' Jelen vannak a katonai felsőoktatásban és a haditechnikához kap-
csolódó minőségbiztosítasi és biztonságtechnikai menedzsment
rendszerek létrehozísában és működtetésében.
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A NATO elvrirásoknak és szemléletnek megfelelően a haditechnikaí
menedamenl gondolkoddsmódjának közeppontjűan a gazdaságosság, a
hatékonyság és az élettartam (életpálya) szemlélet áll, amely a szükseg-
letek megfogalm azásátől a recyclinggel beárólag a teljes folyamatót
átfogó gondolkodásmódot és tevékenységet vár el. Ennek megfelelően a
korszeríi haditechnikai menedzsmenttőI elvárt a rendszerszemlélet, amely
közös ügyet szolgálóknak tekinti munkája során a harcászati_műszaki
követelmények megfogalmazóit, a fejlesztőket-terv ezőkeí, a Eyártókat, a
beszerzőke! a száltítókat, az ellátókat, a szolgáltatókat, az alkalmazőkat, a
kivonás és a recycling közreműkö'dőit.

A hadílechnikai menedz§menl huttuín erőforrds szükségletét nu?-
hotáfouí részében a truír említett haditechnikai menedaerképzés bizto-
§tja Ez aképzes az innováció, a modemizáció szellemében születetett és
a Magyar Honvédség műszaki szakértelműsógével szemben megjelenő új
igényeknek kíván megfelelni. Elgondolásaink szerint az itt végzettek fo-
lyamatosan biztosíthatják az utanpót|ást és a képzés rendszerének teljes
körű kiépítése pedig megoldhatj a a pályán a továbbképzést, a fejlőclést a
folyamatos innovációt.

A haditechnikai menedzserkópzés a példát a magyar műszaki felső_
oktatásból vette, ahol már a 90-es évek elején megkezdődtek a kutatások a
hagyományos mémökképzés mellett egy új, komplexebb menedzser jel-
Iegű egyetemi alapképzés bevezetésére. Magyarországon elsőként a Vesz-
prémi Egyetem l993 ószén indított okleveles műszaki menedzs erszak azt
tíizte célul, hogy a mémöki szemléletmód kibővítésével felkészítsen vál-
lalatok, illetve vállalkozások műszaki-gazdasági-szervezeti rendszerének
szervezésére, irányítására.

A mthzaki menedzserszak alapvető céljait a Veszprémi Eg)etemen
megísmertük. Képzésének struktúláját éS tartalnuit tanulmónvozhűítuk.
Sajál helyzetünkre irányuló meg[ontolásaink ezek alapjdn vileuek oda"
hogt a hadtudomónyi ismeretekkel és a katonai rentlszerismereftel és
módszertannal kiegészííeű hasontó képzésre nemcsak a haditechnikai
ágazatoknáI, a haditechnikai eszközök és eszköuendszerek ikembenlar-
tóinól, hanem a haditechnikai kutatdssal, fejlesztéssel és beszerzéssel
foglalkozók körében, sőt a hailiipar mtiszaki-gazdasági vezetői íeladat-
köreit ellátők meglehetősen széles körc eselében ís szükség lehel.



A fentiekből kiindulva és tekintettel a Zrínyi Miklós NemzeWédelmi
Egyetem általános, közös képzési céljaira, a haditechnikai menedzserszak
elé olyan sajátos célokat triáiink ki, amelyek elérése biaosíthatja a hon-
védség korszerű, magas harci képességekkel rendelkező eszközparkja
kialakíüísához szükséges szaknai hozzáértést, a haditechnika hatékony
alkalmazásához és optimális üzemfenntartásához nélkülözhetetlen modem
műszaki és haditechnikai szakmai műveltséget, a hadtudomanyi, a mened-
zseri és a gazdálkodói ismeretek, elemijártasságok és készségek megfelelő
ötvözetét. Így látjuk elérhetónek azt, hogy a NATo tagként elvárt haditech-
nikai képességek, az anyagi eröfonások biztosítása esetén megteremthetőek
és a béke, a válságkezelés és a haditevékenységek időszakában egyaránt fenn-
tarthatóak legyenek.

A képzés tartalma, ha egy cikkben nem i§ mutatható be, de ielle-
mezhetó ! tantárgyc§oportok néhány tipikus tantárgyának megadásá-
val.

l ) Az liltalános katonai és hadtudotruínyi |elkészítés jellemező, egtete-
mí közös tantdíg)ai: hadtudomány alapjai; idegen hadsereg- és hadszíntér
ismeret; sárazíiildi csapatok harca és hadművelete; nemzetközi hadijog stb,

| Ételmiségi felkeuíüs, egnemi hözös tanűrglai: fl|ozőfiai matema-

tika; pszichológia; hadtörténelem; közgazduágJan; szervezetszociológia stb.

3) Vezetőí, szervezői és gazdőIkodói ismeretek jellemző, karon közös
tantárgni: vezetés- és szervezéselmélet; szervezesmódszertan; folyamat-
szervezés; katonai gazdaságtan stb.

4.) Eaditechnikai menedzserszak szakkörös és jellemző szakiúnyú
ta tófg)ai: Magyar Közhírsaság kommunikációs infrastruktúrája; elekho-
nikai hadviselés; shatégiai és katonai műszaki menedzsment; rendszerbentartás
elmélete; haditechnikai kutatás és fejlesztés; haditechnikai beszerzés; műsza-
ki jog; biáonságtudomány; katonai minóségügy; logisztika elmélet stb.

A szakirányonként eltérő szaktanüirryak sáma 15-20, a fakulüíció-
ban válasáhatók köre, a szakon mintegy 30 tantárs/. (A képzés részlete-
sebb megismerésére a 28/199. (II.2.) Kormrinyrendelettel kiadott képe-
sítési követelmények adnak lehetőséget). Mindezek alapján úgy gondol-
juk, hogy a haditechnikai menedzsment humátrerőforrás szükségletének
biáosíüísában /rár sumponűól tneghatórozó fontosságú upé§, tertünk:
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. l,) A jövő szempontjából és a korszerű tartalmi igények meghatároá-
sár4 törekedve kívántuk az alapvető képzettségi, felkészültségi igények€t
kielégíteni.

2.) Előző alapján kialakítottuk, államigazgatási eljárás során elfogad-
üattuk és beindítottuk a haditechnikai menedzserszakon a képzést. A kép-
zés folyamata fog|a azt eredményemi, hogy új szemléletű, aiendszert ha-
tékonyabban működtetni képes haditechnikai menedzser szakállomrány
jöjjön létre.

A haditechnikai menedzsment humán erőfonás szükségletének biz-
to§ítása természetesen ezzel nem merül ki, a kérdéskör lényegesen bővebb.
A Magyar Honvédség egészét érintöen egy sor olyan fonios elemet tartal-
yaz" L:\ely csak egy egységes rendszerben működteth€tő és fejleszthető,
Ilyenek többek között a NATo csatlakozásból és a hadeó atauritrrsuot
következő változások, a humánpolitikai és szociálpolitikai koncepció ki_
alakíása, a pályaképre és a karriermodellre vonatkoió elgondolások. Haüí-
suk a haditechnikai menedzsmentre uglanúgy érvényes, Áint a haderő más
területeinek emberi erőforrás szükségletére,

. _A Zúnyi Miklós Nemzetvédelmi EgleUm lehelőségeínek és külde-
tésének körén belül maradva, azokra a7 életpáIyát ériniő kérdésekre kí-
vánunk még kitérni, amelynek feltéteteit a jövűen súnükozunk megte-
lerrrreni, illetve anallhe7 valamíIyen rmídon leheíségesnek és szükséges-
nek látj uk csatlakozás un kal

Első ezek között a továbbképzés rendszere. Ma még kidolgozott
rendszerünk nincs, csak elgondolásaink ana, hogy milyen igáyeknek kell
általában és a haditechnikai menedzsment esetébJn spec;ntún megretetni,
Minden éIetpályán igaz, hogy a megszeízÉtl tudrás egyre rövidüló idösza-
konként felfrissítendő, aá rendszeremi, megerősíteni és újakkal kiegész!
teni, ötvözni kell. A NATO csatlakozás következményeit igyelembe véve
úry gondolju\ hogy az áItalános haditechnikai menedzsműt továbbkép
zések időszakosságát először legalább 2-3, ká§őbb +5 évre lehet tenni.

1 I*:*:r9 néhány év lesz ugyanis az, amikor meg kell ismemi az új
haditechnikai szabvárryelőínísokat, a rendszerbe kerüló ujiszköóket, a NATO
haditechnikai_hadiipari egytittműködés formáit, eljrárásait. Ebben az idő_
szakban várható a régi eszközrendszer nehezüIő iizemfennüarhása mellett az
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újak rendszerbeállíása, az együttes alkalmazás mindenoldalú biaosítása.
Ennek célszerű formája a szakirányú továbbképzési szakok alapíása és
indíüísa lehet.

A haditechnika szakterületenként különböző és a hadsereg haditech-
nikai fejlesztésének prioriüísait is firyelembe vevó átalakulás igényli a szű-
kebb területekre irányuló, mélyebb szakmai tartalmat nyújtó, többnyire
egyedi felkészítési formák kidolgozását és ajánlását is. Ezekre példa lehet
a katonai minőségügy új követelményeire felkészítő, széles körre kit€rjedő
képzés vagy a beindulas előtt álló gépjármű program al,apján az üzemfenn-
tarLíst (csapatjavíást, fenntartási anyagelláást, technikai kiszolgálást stb.)
szervezők felkészítése.

A haditechnikai menedzsment és az ide tartozó szakterületek tudomá-
nyos igényű művelése is a humán erőforrás szükséglet biáosíásálrak kö-
rébe tartozik. Az egyetem doktori képzési programjai közül ene a lehetőséget

'|A kalonai bizlonság, a védelmi integróció és a |eglveres küzdelemtt
című program megfelelő alprogramja biaosí$a. Ennek ma már van l fö -

i999-ben Pro Sciencia díjat nyert - olyan doktorandusza, aki a haditech-
nikai menedzser szakol véEzeíl.

A katonai felsőoktatá§ tehát megtette a legalapvetőbb lépéseket
ahhoz, hogy betöltse a haditechnikai menedzsment humán erőforrás
szükségletének biztosításában tőle elvárható szerepet. Az ebben felvál-
lalt kötelezettséget akkor tekinthetjük igazín teljesítettnek, ha a }raditech-
nikai menedzserkópzés és -továbbképzés során folyamatosan olyan szak-
embereket leszünk képesek kibocsólani, akik:

' Megfelelő katonai alap- és szakmai ismeretekkel rendelkemek;

' Megismerték és elsajátítotrák a hadtudomány alapkérdéseit, a
haderőnemek és szakcsapartak feladatait és tevékenységük leg-
alapvetóbb kérdéseit békében, békefenntartó, {ámogató és harci
viszonyok köóft;

. A üírsadalmi beilleszkedést segítő, az értelmiségi funkció ellá-
üísát támogató társadalomtudományi képzésben részesültek;

. Természettudományi ismereteik kellő alapot biztosítanak sá-
mukra a szükséges mémöki-műszaki ismeretek elsajátit;ásáúloz;
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. Az e|őzö alapokra is ámaszkodó műszaki, informatikai, gazda_
sági, jogi és vezetöi ismeretekkel rendelkeznek;

e Kelló mélységű áttekintéssel rendelkeznek az anyagi és az irrány!
lái folyamatok műszaki-gazdasági hátteréröl;

o Alkalmassá válnak haditechnikai rendszerek, fejlesztési projektek
feladat-elókészítési, szervezési és irányítási funkcióinak ellátására;

. Képesek specialisák szaktevékenységét koordinálni;

. Alkalmasak a szervezetek humán rendszerekkénti működtetésére;

o Tevékenységüket a rendszerszemlélet, a biztonságkultúra szem-
lélete és a stratégiai gondolkodásra való alkalmasság jellemzi.

Ez a széles funkciótartomány a képzésben beláthatóan új megköze-
lítést igényel Sokkal inkább megkívánja a megfelelő személetmód kiala-
kítá§át, 8 team munkára való alkalmasság fejlesztését és a megfelelően
gazdag módszertani felkészültséget, mint részletes ismeretek hatalmas tö-
negének elsajátítását, illetve átadását

_ _ Reméljük gondolataink, okíejtésünk tükrözik aa, hogl a Zinyi Miktós
Nenaetvédelmi Egletem Eaditechnikai tans1éke felkészüIí és alhalmas
ezeknek a Jeladatoknak az elláltístíra, a maga részérőt a haditechnikai me-
nedamení humlinerőfonds szükségletének bizlosíttísóra.

FelhasznáIt irodalom:

Haderő 2013 koncepció.
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A képzés folyamata a haditechnikai menedzser szakon
heti óraszrim
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