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A HADERŐ LOGISZTIKAI TÁMOGATÁSÁVAL  
ÖSSZEFÜGGŐ KATONAI FELSŐOKTATÁS SZAK- ÉS 

SZAKIRÁNYREFERENSI FELADATOK 
 VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALT ELEMZÉSE ÉS A 

KORSZERŰSÍTÉSRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK1 

 (Előterjesztés a HM FLÜ Tudományos Tanácsa részére) 

Bencsik István2 

Előszó 

Annak érdekében, hogy a HM FLÜ a jelenleginél szabályozottabb 
körülmények között, eredményesebben tudja megoldani a katonai 
felsőoktatásban rá háruló szak- és szakirányreferensi feladatokat, 
szükségessé vált a kialakult helyzet áttekintése és a szükséges tennivalók 
összegzése. 

A feladat segítése céljából a HM FLÜ Tudományos Tanácsának 
elnöke elemző, javaslattevő tanulmányok megírására tett felhívást egy 
körlevelében3, melynek melléklete tartalmi követelmény (szinopszis) 
javaslatot is tartalmazott.  

A szinopszis tárgyköreinek tartalma rövidítve: 

1. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítés módszerei 2007. év előtt. 

                                                      
1 A jelentés és a tárgykörben beérkezett minden tanulmány, illetve mellékletei, 
megtalálhatók a HM-II hálózata (L) meghajtóján a HM FLÜ/Kat-Felsőoktatás 
nevű mappában. 
2 dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy, a hadtudomány kandidátusa, a HM 
Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség Tudományos Tanács tagja. 
3 Címzettek: Hazuga Károly vezérőrnagy MH ÖHP H, dr. Báthy Sándor a 
ZMNE Logisztikai Intézet vezetője, Dobó Péter a Magyar Katonai Logisztikai 
Egyesület Elnöke, HM FLÜ igazgatói.  
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2. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítésének alakulása 2007. év január l.-e utáni 
időszakban és helyzete napjainkban. 

3. A 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasításban meghatározott 
feladatok végrehajtásának szabályozottsága. 

4. Milyen további, a jelenleginél részletesebb, szabályozásokat tart 
indokoltnak, milyen feladatmegosztást és együttműködést 
javasol. 

5. A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport (FÁM) tevékenységének 
összehangolása logisztikai területen a 117/2008.HM utasítás 
intézkedéseivel. 

6. Milyen szükségét látja a jelenlegi katonai-szakmai tananyag 
témaköreinek frissítésére. Mi a frissítés előfeltétele, megoldási 
lehetősége.  

A könnyebb áttekintés érdekében a néhány tárgykör feldolgozását 
egybevonva, illetve sorrendjét felcserélve kerül bemutatásra. 

A beérkezett tanulmányok hasznosíthatósága4 

A tanulmányok elemzése5 alapján megállapítható, hogy azok 
összességében a javasolt szinopszisnak bár minden témakörére kitérnek, 
azonban a témakörök feldolgozottsága eltérő színvonalú és 
részletezettségű. A hiányosnak és vázlatosnak ítélt témaköröket saját 

                                                      
4 A beérkezett tanulmányokat elbírálta, szintetizálta, azok  lényeges 
megállapításait és javaslatait felhasználva összeállította, saját kutatási 
eredményeivel kiegészítette: dr. Bencsik István. 

5 Megtalálható: „A haderő logisztikai támogatásával összefüggő katonai 
felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladatok végrehajtásának 
korszerűsítése” című részletes összefoglalóban (lásd 1. lábjegyzetben utalást a 
meghajtóra.)  
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ismereteim és kutatásaim alapján kiegészítettem6. A tanulmányokban 
szereplő megállapítások, elemzések, a kiegészítésekkel együtt  alkalmas-
nak bizonyultak a HM FLÜ Tudományos Tanácsa részére készítendő 
összefoglaló, döntés-előkészítő javaslat összeállítására. 

Bevezetés 

A hadsereg eredményes működéséhez jól felkészült, magas szinten 
hozzáértő szakemberekre van szükség. 

Különös fontossággal bír a haderő alkalmazásához szükséges 
katonai képességek építése és a meglévő képességek fenntartása terén a 
logisztikai támogatással összefüggő ismeretek megszerzése, frissen 
tartása és azoknak a gyakorlati életben hozzáértő alkalmazása. Az 
eredményes képzés elengedhetetlen feltétele a katonai szervezet, mint a 
tanulmányaikat elvégzők leendő beosztásba helyező intézménye és az 
oktatási intézmény harmonikus kapcsolata.  

A képzéssel kapcsolatos követelmények meghatározása, a képzés 
felügyelete, segítése, a képzések igény szerinti végrehajtása, a beosztásba 
helyezettek működésével kapcsolatos tapasztalatok visszacsatolása csak 
akkor eredményes ha az egy egységes, jól szabályozott rendszerben van 
irányítva, vezetve és végrehajtva. 

A beérkezett tanulmányok azonos tárgykörre vonatkozó 
 megállapításainak kiegészített összegzése, szintézise 

1. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítés módszerei 2007. év előtt.  

Főbb megállapítások: 

A 2007. év előtti időszakban az e tárgykörben megnevezett feladat- 
és jogköröket az MH ÖLTP gyakorolta, a 29/2002 (HK 11) HM 

                                                      
6 A kiegészítéseknél –a ZMNE BSc, MSC, PhD képzései vonatkozásában– az 
egyetem honlapján megtalálható információkat, valamint a korábban megjelent 
publikációikat, továbbá a jogtár adatait lehetőségem volt felhasználni. 
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utasításban7, az alakulat SzMSz-ben, valamint az MH ÖLTP és a ZMNE 
közötti Együttműködési Megállapodásban meghatározottak szerint8.  

Az MH felkészítési-kiképzési rendszerében a legfelsőbb szintű 
szervezet a HM Oktatási és Tudományszervező Főosztály (HM OTF) 
volt. A képzések alapvető követelményei a katonai logisztikai 
szakállomány biztosítása érdekében humánpolitikai és szakmai elvek 
alapján kerültek megállapításra. 

Az MH ÖLTP-nél az oktatással, képzéssel és kiképzéssel 
kapcsolatos kérdéseket a parancsnok irányította. Közvetlen kidolgozó, 
koordináló szervezete a Hadműveleti és Kiképzési Osztály Kiképzési 
Blokkja volt, osztályvezető helyettes vezetésével. 

A MH ÖLTP felelőssége, hatásköre a logisztikai szakkiképzés 
tartalmáért és a követelményeinek meghatározásáért  röviden 
összefoglalva az alábbi volt: 

Az MH ÖLTP MH szinten gyakorolt szakmai irányító jogkört a 
logisztikai szakkiképzés területén: szervezte a hivatásos tisztek, 
tiszthelyettesek át- és továbbképzését, koordinálta a tanintézeti ágazati 
szaktiszti felkészítést, kamarai jogkörében eljárva felügyelte a tiszt- 
és tiszthelyettes képzést, továbbá az MH egészére kiterjedően 
irányította és koordinálta az őr, komendáns, forgalomszabályozó, 
logisztikai és kiképzés-technikai szakbeosztású katonák 
szakkiképzését, meghatározta a kiképzési követelményeket, irányította 
a szakkiképzési programkidolgozó tevékenységet, kiadta a szakki-
képzési programokat és az osztályba sorolási követelményeket.  

Az MH ÖLTP SzMSz-e alapján a parancsnok a feladatok 
végrehajtását és a jogköröket átruházta a parancsnokhelyettesekre, 
valamint a szolgálatfőnökök egy részére. A törzsfőnök feladatkörébe 
tartozott a szakági feladatok összehangolása. 

A kamarai jogkört a MH Haditechnikai Főnök, 
parancsnokhelyettes és a MH Hadtápfőnök, parancsnokhelyettes 
gyakorolták. Az MH Gazdasági Főnökség feladata a gazdálkodási 

                                                      
7 29/2002 (HK 11) HM utasítás a katonai felsőoktatás alapképzési szakjai 
szakirányairól. 
8 Legfontosabb tézisei a dr. Gáspár Tibor - Farkas Zoltán szerzőpáros 
tanulmányában megtalálhatók. 
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felsőoktatási területen szakirány referensi jogok gyakorlása volt. 

A szolgálatfőnökségeknél, a haditechnikai és a hadtáp szakágak 
egymástól némileg eltérő hatáskörrel rendelkeztek és a feladatok 
tényleges végrehajtását a tanintézetekkel történő együttműködést ők 
végezték a 29/2002 HM utasítás9 rendelkezései szerint, amely az egyes 
szakirányok esetében a szakreferensi feladatokat a szolgálatfőnökökre, a 
szak esetében az MH ÖLTP-re ruházta. A szolgálatfőnökségek képviselői 
az oktatási intézmények szakállományával együttműködve kidolgozták a 
képzési programokat, az előmeneteli és átképző tanfolyamok követelmé-
nyeit, lefolytatták a tanfolyamokat. A szükséges szakmai ismeretek 
átadásával hozzájárultak a tananyag naprakészen tartásához, 
vendégtanárként előadásokat tartottak, részt vettek a vizsgáztatásokon. 

Az MH ÖLTP Tudományos Tanács (TT) egyik fő feladata a 
katonai logisztika területén a képzés, utánpótlás és nevelés elősegítése 
volt. 

Az MH ÖLTP által működtetett logisztikai képzési rendszer pozitív 
jellemzője a rendezettség, a szabályozottság, az eredményes 
együttműködés volt.  

Az időszak legkomolyabb hiányosságának az tekinthető, hogy a 
honvédség állandósult szervezeti változásai folyamatos átmeneti 
helyzetet és bizonytalanságot eredményeztek. Több, jól felkészült, 
tapasztalt szakember vált ki a rendszerből. A szakterületek a saját tapasz-
talataik, elképzeléseik, terveik és legfőképpen lehetőségeik alapján 
igyekeztek megfelelni a folyamatosan változó elvárásoknak. Nem készült 
a képzés tartalmára hosszú távú koncepció, végrehajtható terv, vagy 
legalább iránymutatás. 

2. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítésének alakulása és szabályozottságának helyzete 
2007. év január l.-e utáni időszakban 

a) az időszak elejére vonatkozóan 

                                                      
9 29/2002 (HK 11) HM utasítás a katonai felsőoktatás alapképzési szakjai 
szakirányairól. 



 117 

A HM FLÜ első változatú SzMSz-e10 (2007. jan.) a költségvetési 
szerv állami feladatként ellátandó alaptevékenységei, valamint a HM 
FLÜ rendeltetése c. felsorolás végén az egyéb feladatok között említi a 
képzési és továbbképzési, illetve a kamarai jogkör gyakorlását. Konkrét 
feladat csak Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság (ATKI) 
részére került meghatározásra a tanintézetekben folyó szaktiszti és a 
speciális szakbeosztásokra felkészítő képzés követelményei kidol-
gozására.  

Az SzMSz nem veszi figyelembe, hogy a HM FLÜ-nél nem 
kezelhetők a tiszthelyettesi szakmai képzési követelmények és a 
szerződéses katonák át- és továbbképzési programjának kidolgozásával 
kapcsolatos feladatok.  

Az SzMSz – a katonai felsőoktatás szakterületére vonatkozóan–az 
FLÜ felső vezetésének és a többi igazgatóságának nem határoz meg 
feladatokat. 

Levonható az következtetés, hogy a HM FLÜ-n belül az ATKI-ra 
hárultak a volt HM ÖLTP törzsétől, a főnökségeitől és 
szolgálatfőnökségeitől a mintegy „átöröklött” képzési feladatok. A 
szakirányfelelősi feladatok ellátásáért a megalakult ügynökségen belül 
nem jött létre egy –a szakképzést felső szinten irányító és koordináló– 
szervezet. Az SzMSz-ben olyan hatáskörök és feladatok is szerepelnek, 
melyek a HM FLÜ-nél nem végezhetők el. 

Ez a helyzet annak tudható be, hogy erre a területre nem 
irányulhatott kellő figyelem és munka ráfordítás, hiszen ebben az idő-
szakban a legfontosabb feladat az integrált termelői logisztikai szervezet 
alaptevékenységének kialakítása, a katonai képességek fejlesztéséhez és 
fenntartásához szükséges összehangolt működés stabilizálása volt az 
elsődleges. 

 A ZMNE-n ebben az időszakban kezdődött el a bolognai11 

                                                      
10 A vonatkozó kivonatok megtalálhatók a jelen előterjesztés 2. sz. 
mellékletében. 

11 A bolognai folyamat: az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását célzó 
európai reform-folyamat: Könnyen áttekinthető és összehasonlítható 
végzettségek, háromciklusú rendszerbe (Bachelor/BSc-Master/MSc-PhD) 
szervezve + Az Európai Felsőoktatási Térség Minőségbiztosítási Sztenderdjeivel 
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folyamathoz történő csatlakozás. Az egyetemnek rendelkezésére állt a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnak (MAB) követelmény 
rendszere12, azonban hiányzott a szak- és szakirányreferensek részéről a 
katonai követelmények, elvárások megfogalmazására irányuló szervezett, 
hivatalos együttműködés. 

A honvédelmi miniszter 30/200713. HM utasítása alapján a Honvéd 
Vezérkar  főnöke a HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály vezetőjének 
felelősségi körében, a HM Személyzeti Főosztály (HM SZEF) 
koordinálásával, a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség, a HM 
Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség, valamint az MH Összhaderőnemi 
Parancsnokság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem bevonásával 
2007-ben a témakör vizsgálatára munkacsoportot hozott létre, mely 
megfogalmazta a tanintézeti képzésben résztvevő hallgatókkal szemben 
állítandó, az alapszakokra, a szakirányokra, specializációkra, valamint a 
mesterképzésre vonatkozó javaslatait.  

Mindezek figyelembe vételével a ZMNE had-és biztonságtechnikai 
mérnöki, valamint katonai gazdálkodási szakok szak-és szakirány-
felelősei kidolgozták a szakirányok (specializációk) képzési programjait, 
illetve az azokhoz kapcsolódó tanterveket. A kidolgozás a HM és az MH 
illetékes szakmai főnökségeivel folytatott többszöri egyeztetéssel történt, 
akiknek észrevételei bedolgozásra kerültek a tantervekbe.  

A 2007 év első félévében két alkalommal is történt egyeztető 
megbeszélés a HM FLÜ vezérigazgatója és az MH ÖHP pk. logisztikai 
helyettese között a tanintézeti feladatok megosztása érdekében, de erre a 
területre vonatkozóan írásos, hivatalos együttműködési megállapodás az 
MH ÖHP és a HM FLÜ között nem készült. 

                                                                                                                
és Irányelveivel összhangban álló minőségbiztosítás + A más országban szerzett 
végzettségek és egyéb, felsőoktatásban szerzett képesítések fair elismerése, az 
Európa Tanács/UNESCO (Lisszaboni) Elismerési Egyezményének megfelelően. 

12 2005.évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról:A felsőoktatási intézmények 
működésével kapcsolatos eljárások 106.§(1), 109. § (1): A Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság. 

13 30/2007. (HK 6.) HM utasítás a katonai felsőoktatás modern, 
gyakorlatorientált képzési követelményekhez illeszkedő struktúrájáról és a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elhelyezéséről. 
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A ZMNE és a HM FLÜ között, a katonai felsőoktatás témájában 
szintén nincs együttműködési megállapodás. 

A HM FLÜ SzMSz-e a feladatmegosztásokat, az együttműködési 
utalásokat nem tartalmazza, illetve nem is utal azokra, míg az MH ÖHP 
SzMSz-ében14, a saját szervezeteikre vonatkozóan, részletes 
meghatározások találhatók, melyek alapján Együttműködési 
Megállapodás született az MH ÖHPk és a ZMNE rektora között az 
oktatás-képzés és logisztikai feladatok végrehajtására15(2008. július). 

A kidolgozó munka elvégzésének megoldását az a szinte spontán 
kialakult kollegáris, a korábbi szolgálati ismeretségeket is felhasználó 
együttműködés adta, melynek során a ZMNE érintett szakfelelősei, az 
intézetek és tanszékek kidolgozó állománya személyes konzultációk 
keretében mérték fel a logisztikai szakterülettel kapcsolatos katonai 
igényeket a HM FLÜ ATKI és GI igazgatóságok vezetőivel, szakem-
bereivel és hangolták össze azokat az akkreditációs előírásokkal. Más ol-
dalról viszont a ZMNE munkáját segítette az a körülmény, hogy az MH 
ÖHP-nál olyan szervezeti elemet hoztak létre (az MH ÖHP Logisztikai 
Főnökség szervezetében létrejött kiképzési blokk) mely áthidalta az FLÜ 
és az ÖHP közötti jogilag nem szabályozott feladat megosztást.  

Ismeretes, hogy az egyetemen 2009. március 16-án kezdte meg a 
Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság kijelölt Látogató 
Bizottsága (LB) az ellenőrző munkáját az akkreditáció véglegesítése 
érdekében. 

A fentiekben tárgyalt időszak alatt –a 90/2008. (HK 8.) HVK 
vezérkari főnöki intézkedés16 kiadásával szinte egy időben– a 148/2007. 

                                                      
14 A vonatkozó kivonatok megtalálhatók Sári Gábor tanulmányának 1. számú 
mellékletében. 
15 Megtalálható teljes terjedelemben Sári Gábor tanulmányának 2.számú 
mellékletében. 

16 90/2008. (HK 8.) HVK vezérkari főnöki intézkedés „A katonai felsőoktatási 
intézményben, az alapképzésben ösztöndíj szerződés alapján, a mesterképzésben 
központi támogatás alapján tanulmányokat folytató hallgatókkal, valamint a 
Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt létesítő tiszti beosztásba tervezett 
személyekkel szemben támasztandó általános katonai és katonai szakmai 
követelményekről”. 
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(HK 1/2008.)    HM KF-HM HVKF együttes intézkedés17 végrehajtása 
érdekében a HM Személyzeti Főosztály (HM SZEF) előkészítette a 
katonai felsőoktatás alapképzési szakjai szakirányairól szóló 29/2002. 
(HK 11.) HM utasítás helyébe lépő 117/2008. (HK 1/2009.) HM 
utasítás18 tervezetét. Ez az utasítás szellemiségét tekintve megegyezik az 
elődjével, viszont szövege és a melléklete már a 2007. január 1.-ével 
kialakult szervezeti struktúrára irányulóan jelöli ki a feladatokat és 
jogköröket. 

b) A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítésének helyzete a HM FLÜ-nél (2009 első felében és 
augusztus-szeptemberben). 

A 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás hatálybalépése után 
(2009.01.21) a HM FLÜ 2009.02.02.-én jóváhagyott SzMSz-e, az első 
változatához viszonyítva, a katonai oktatásra vonatkozóan kiegészült 
azzal, hogy tartalmazza19 HM FLÜ vezetőinek, valamint a HM FLÜ 
Gazdasági Igazgató (-ság) feladat- és hatáskörét is. Ez az SzMSz sem 
veszi figyelembe, hogy a HM FLÜ-nél nem kezelhetők a tiszthelyettesi 
szakmai képzési követelmények és a szerződéses katonák át- és tovább-
képzési programjának kidolgozásával kapcsolatos feladatok. Nem 
hivatkozik továbbá az MH ÖHP logisztikai-kiképzési szervezeteivel 
történő feladat megosztásra, illetve azokkal és a ZMNE-el történő 
együttműködésre. Az SzMSz előírások részletes kibontását meg kellene 
találni a hivatkozott igazgatóságoknál és a megjelölt felelős 
osztályaik/beosztottaik munkaköri leírásaiban. Ezek azonban jelenlegi 
állapotukban nem elégítik ki  az alap rendelkezésekhez (pl.:a 117/2008 
számú HM utasításhoz, a 90/2008. HVK vezérkari főnöki intézkedéshez) 
történő igazodást, illetve a katonai felsőoktatásban érintett szervezetekkel 
történő együttműködés és feladatmegosztás alaptételeit. Ez 
értelemszerűen annak a következménye, hogy a HM FLÜ és az MH ÖHP 
között továbbra nincs hivatalos, okmányban rögzített együttműködési és 

                                                      

17148/2007. (HK 1/2008.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedése a Magyar 
Honvédség képzési rendszeréről szóló HM utasítás előkészítéséről. 

18 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás a katonai felsőoktatás szak- és 
szakirányreferensei feladat- és jogköréről. 

19 A vonatkozó kivonatok megtalálhatók a jelen előterjesztés 2. sz. 
mellékletében. 
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feladat megosztási megállapodás, melynek alapján a HM FLÜ szervezeti 
egységei saját hatáskörüket, felelősségüket és feladataikat konkretizálni 
tudnák. Ugyanez mondható el a HM FLÜ és a ZMNE vonatkozásában is.  

  

Befolyásolja ezt a körülményt az is, hogy a HM Utasítás és a HM 
FLÜ SzMSz kiadása csaknem egyidejűleg történt, ezért azok precíz 
szinkronizálása, lebontása objektíve nem volt megvalósítható. 

A HM FLÜ 120/2006. (HK 23.) HM határozattal20 kiadott és a 
16/2009. (VI. 5.) HM határozatával módosított alapító okirata21 (szövege 
hatályos 2009. június 1-től) már nem tartalmazza a katonai 
felsőoktatással kapcsolatos előírásokat, de előírja a költségvetési szerv 
részletes a szervezeti és működési szabályzatának elkészítését. 

A módosított SzMSz elkészült, a jelen tanulmány írásának 
időszakában jóváhagyási eljárás alatt van és abban már a katonai 
felsőoktatással kapcsolatos alaprendelkezés szellemében és 
terminológiája szerint vannak meghatározva a katonai felsőoktatással 
kapcsolatos feladatok, hatáskörök.22  

A továbbfejlesztett SzMSz újszerű tartalma mellett is be kell 
látnunk, hogy ez szintén csak egy keretszabályozás, melynek alapján 
további részletek kidolgozása szükséges. Ez viszont csak akkor végezhető 
el, ha meghatározásra kerül, hogy mi tartozik az SzMSz-ben található 
azon kifejezésekhez, hogy „szakmai hatáskörébe tartozó”. Ennek 
előfeltétele a már többször hivatkozott 117/2008 számú HM utasítás és a 
90/2008. HVK vezérkari főnöki intézkedés legfontosabb előírásainak ér-
telmezése, a bennük foglalt feladatok külső és belső szervezeti, illetve 
vezetési szinteknek megfelelő lebontása. Ez nemcsak a HM FLÜ 
feladata, hanem abban együtt kell működni és meg kell állapodni az MH 
ÖHP illetékeseivel kikérve a katonai felsőoktatás szervezésében, illetve a 

                                                      
20 120/2006. (HK23.)HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és 
Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról. 

21 16/2009. (VI. 5.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és 
Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról.   

22 A vonatkozó kivonatok megtalálhatók a jelen előterjesztés 2. sz. 
mellékletében. 
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vele szemben támasztott követelmények meghatározásában érintett HM 
szervezetek véleményét is.  

A feladat összetettsége, egyben szerteágazó jellege és a tennivalók 
lépésenként, a fokozatosság elve alapján történő kidolgozásának, 
elvégzésének szükségessége megítélhető a jelen tanulmány alábbi 
részletéből.  
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A hivatkozott 117/2008 számú HM utasítás legfontosabb 
előírásai: 

2. § Az utasítás célja, hogy meghatározza a katonai felsőoktatás 
alap- és mesterképzési szakjainak szak- és szakirány-referenseit (a 
továbbiakban együtt: referensek), valamint azok feladat- és jogkörét. 

3. § (1) A referensek az oktatásért és a képzésért felelős HM 
szervezeten keresztül - más a képzésben érdekelt szakmai szervezettel 
egyetértésben - kezdeményezik a szakok, a szakirányok fejlesztését, 
alapítását, megszüntetését. 

(2) Együttműködnek a képző intézménnyel az alap-, és 
mesterképzés, valamint ezek részét képező szakmai, illetve összevont 
gyakorlatok feltételeinek megteremtésében és megszervezésének 
koordinálásában. 

(3) Figyelemmel kísérik a képzés folyamatát, a záróvizsgákat, a 
pályakezdők beválását. 

(4) Javaslatot tesznek a tárca által támogatott beiskolázási 
létszámkeretre, valamint részt vesznek az ösztöndíjas hallgatók 
szakirányra helyezésében. 

(5) Szakmai tapasztalatukkal, javaslataikkal segítik az alap- és a 
mesterképzési szakok szakfelelőseit, és szakirány-felelőseit a képzési 
dokumentumok kidolgozásában, és előzetes miniszteri jóváhagyásra 
történő előkészítésükben. 

(6) Az utasítás alkalmazásában: 

 szakfelelős: a szak tartalmáért, a teljes képzési folyamért 
felelős, hatáskörrel rendelkező oktató, 

 szakirányfelelős: a szakképzettség részét képező, vagy a 
szakon belül önálló szakképzettséget eredményező, speciális 
szaktudást biztosító képzés (szakirány) tartalmáért, a szaki-
rányon folyó képzési folyamatért felelős oktató. 

Az intézkedés végrehajtását az alábbiak nehezítik meg: 

A témával foglalkozó állomány, kellő gyakorlati tapasztalat 
hiányában, a címszavakban megfogalmazott feladatok tartalmát nehezen 
érzékeli, mivel nem értelmezhető, hogy milyen indokok alapján, milyen 
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célok érdekében, milyen feltételek megléte, vagy biztosítása mellett, mely 
érdekelt szervezetek egyetértése esetén, milyen szabályzók betartása 
mellett lehet, vagy kötelező kezdeményezni a szakok, a szakirányok 
fejlesztését, alapítását, megszüntetését. 

 Nem meghatározott az sem, hogy a képző intézményhez miként 
jutnak el az alap-, és mesterképzéshez felhasználni javasolt szakmai 
tapasztalatok, a tantárgyi programokkal és az előadások tartalmával 
kapcsolatos észrevételek, a kiegészítő  igények, illetve azok figyelembe 
vétele milyen mértékben kötelező a ZMNE részére, miként határozható 
meg ebben a ZMNE szak-, szakirányfelelőseinek felelőssége. 

 Az Utasítás nem tér ki arra, hogy a szakreferensek, a 
szakirányreferensek, szakfelelősök, szakirányfelelősök között milyen 
rendelkezés, utasítás, szabályzó előírásait figyelembe véve kell a 
szükséges együttműködéseket kialakítani annak érdekében, hogy az 
Utasítás szöveges részében felsorolt feladat- és jogkörök egységes elvek 
alapján kerüljenek értelmezésre és végrehajtásra. Ennek hiányában az 
érintetteknek kell (kellene) az erre vonatkozó részleteket kidolgozni és 
egymás között (HM SZF, HM HKF, MH ÖHP, MH TD, MK KFH, HM 
KPÜ, ZMNE23) egyeztetni és egy eddig nem meghatározott rendben 
elfogadtatni, jóváhagyattatni.  

A HM FLÜ szempontjából a rá háruló feladatok elvégzésének 
összetettségét mutatja az alább található kigyűjtés, melyből levonható az 
a következtetés, hogy hiába van az Utasításban megjelölve az egyes 
szakok esetében a szakreferens és a szakirányreferens, ha a szakfelelős, 
szakirányfelelős, a tanár, az előadó, a bennünket érdeklő tantárgy csak a 
ZMNE szervezeti felépítésének, belső működési mechanizmusának 
megismerése után találhatók meg, illetve ezek figyelembe vételével és az 
eljárásrendjük betartásával lehet az általunk indokoltnak tartott korrekci-
óra javaslatot tenni. 

Nehezíti a feladatok elvégzését, hogy a HM FLÜ-nél bár a feladatok 
funkcionális személyekhez és szervezetekhez vannak kötve, azonban a 
végrehajtás részletei még nincsenek kidolgozva.  

                                                      
23HM SZEF - HM Személyzeti Főosztály, HM HKF - HM Hadműveleti és 
Kiképzési Főosztály, MH ÖHP - MH Összhaderőnemi Parancsnokság, MH TD - 
MH Támogató Dandár, MK KFH - MK Katonai Felderítő Hivatal, HM KPÜ 
HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi egyetem. 
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A helyzet összetettségét mutatják be az elemzett HM utasításból és 
a ZMNE honlapjáról kigyűjtött alábbi adatok: 

A 117/2008 számú HM utasítás (Utasítás) a HM FLÜ részére az 
alábbi területeken határoz meg szakreferensi, illetve szakirány-
referensi feladatokat: 

1. A mesterképzés terén: 

a) Katonai logisztikai szak  / 4 szemeszter/ szakreferens:  HM FLÜ  

általános katonai logisztikai  szakirány, szakirányreferens:  HM 
FLÜ, MH TD 

 haditechnikai katonai logisztikai szakirány, szakirányreferens:  
HM FLÜ  

ellátási-közlekedési katonai logisztikai  szakirány, szakirány-
referens:  HM FLÜ. 

b) Katasztrófavédelmi mérnöki szak / 4 szemeszter/ szakreferens: 
HM HKF  

műszaki és technikai  szakirány, szakirányreferens:  HM HKF, HM 
FLÜ, MH ÖHP 

c) Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező szak  / 4 szemeszter/ 
szakreferens: HM HKF 

informatikai  szakirány, szakirányreferens: HM HKF, HM FLÜ, 
MH ÖHP 

kommunikációs szakirány, szakirányreferens: HM HKF, MH 
ÖHP, HM FLÜ, HM KTF 

információs műveletek  szakirány,szakirányreferens: HM HKF, 
HM FLÜ, MH ÖHP 

2. Az alapképzés terén: 

a) Had-és biztonságtechnikai mérnöki szak alapképzés  / 7 
szemeszter/ szakreferens: HM HKF 
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haditechnikai  szakirány, szakirányreferens:  HM FLÜ, MH ÖHP 

fegyverzettechnikai specializáció, szakirányreferens:  HM FLÜ, 
MH ÖHP 

páncélos-és gépjármű-technikai specializáció, szakirány-referens:  
HM FLÜ, MH ÖHP 

vegyivédelmi technikai specializáció, szakirányreferens:  HM 
HKF, HM FLÜ  

műszaki, katasztrófavédelmi és közlekedési  szakirány, 
szakirányreferens: HM HKF, HM FLÜ 

katasztrófavédelmi specializáció, szakirányreferens: HM HKF, 
HM FLÜ 

közlekedési specializáció, szakirányreferens:  HM FLÜ, MH 
ÖHP 

katonai elektronikai szakirány, szakirányreferens:  HM FLÜ, MH 
ÖHP 

légvédelmi rakétatechnikai specializáció, szakirányreferens: HM 
HKF, MH ÖHP, HM FLÜ 

lokátortechnikai specializáció, szakirányreferens: HM FLÜ, MH 
ÖHP 

híradó specializáció, szakirányreferens: HM HKF, MH ÖHP, 
HM FLÜ, MH TD 

elektronikai hadviselés specializáció, szakirányreferens: HM 
HKF, HM FLÜ, MH ÖHP 

rádióelektronikai felderítő specializáció,  szakirányreferens: HM 
HKF, HM FLÜ, MK KFH, MH ÖHP 

katonai informatikai specializáció, szakirányreferens: HM HKF, 
HM FLÜ, MH ÖHP 

repülőműszaki szakirány, szakirányreferens:  HM FLÜ, MH ÖHP 

fedélzeti rendszerek specializáció, szakirányreferens: HM FLÜ, 
MH ÖHP 
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sárkány-hajtómű specializáció, szakirányreferens:  HM FLÜ, MH 
ÖHP 

légi közlekedési  szakirány, szakirányreferens: HM HKF, HM 
FLÜ, HM ÖHP 

repülésirányító specializáció, szakirányreferens: HM HKF, 
HM FLÜ, HM ÖHP 

repülőhajózó specializáció, szakirányreferens: HM HKF, 
HM FLÜ, HM ÖHP 

b) katonai gazdálkodási szak alapképzés / 7 szemeszter/ 
szakreferens: HM KPÜ 

hadtáp szakirány,szakirányreferens:  MH ÖHP, HM FLÜ, MH 
TD 

pénzügyi  szakirány,szakirányreferens:  HM KPÜ 

Az idézett kivonatból látható, hogy a HM FLÜ képzéssel 
összefüggő feladata 29 szakterületen jelenik meg. Ezek között a HM 
FLÜ csupán a mesterképzési Katonai logisztikai szak szakreferense 
(ugyanitt egyben a három szakirány szakirányreferense is), az összes 
többi szak, szakirány, vagy specializáció terén szakirányreferensi 
feladatai vannak. 

Az Utasítás melléklete „A szakirányreferens megnevezése” című 
oszlopában a HM FLÜ 9 esetben első helyen, a többi esetekben 
második, vagy harmadik helyen van megjelölve (nem megemlítve, hogy 
a sorrend hatásköri elsőbbséget jelent-e). Ez utóbbiak között a felsorolás 
21 helyen említi a HM FLÜ-t az MH ÖHP-val együtt (megelőzve, vagy 
követve azt a felsorolásban). 

Az HM FLÜ eddigi, a ZMNE-vel kialakított együttműködési 
gyakorlatából az ismeretes, hogy kapcsolata főleg a Katonai Logisztikai 
Intézet Hadtáp-Pénzügyi és Közgazdasági tanszékére irányult, holott 
ennek a tanszéknek az alapképzés tartozik a profiljába (első helyen 
szakirányreferensként az MH ÖHP van feltüntetve), míg a HM FLÜ 
elsősorban mesterképzési Katonai logisztikai szak szakreferense. Ez 
utóbbi szakfelelőse az Intézet vezetője, szakirányfelelősei pedig a Kato-
nai Logisztikai Tanszék vezetője, valamint a tanszéken lévő, illetve más 
tanszékektől a szakhoz beoktató/átoktató tanárok. 
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ZMNE BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR 

Katonai Logisztikai Intézet (vez.: Dr. Báthy Sándor) 

 Katonai Logisztikai Tanszék (vez.: Dr. Réger Béla) 

 Hadtáp-Pénzügyi és Közgazdasági tanszék (vez.: Dr. Pohl 
Árpád) 

 Közlekedésmérnöki Tanszék (vez.:Dr. Horváth Attila) 

Indokoltnak tartom kihangsúlyozni, hogy az Utasítás mellékletében 
(lásd fentebb) a HM FLÜ a mesterképzés terén a Katasztrófavédelmi 
mérnöki szak és a Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező szak 4 
szakiránya, míg a Had-és biztonságtechnikai mérnöki szak (alapképzés) 6 
szakiránya (és ezeken belül 15 specializáció) terén van szakirány-
referensként megjelölve. Ezek a szakirányok, illetve specializációk az 
alábbiakban felsorolt további négy intézet tanszékeinek az oktatási fela-
datai között szerepelnek. 

ZMNE BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR 

Katonai Gépész-, Műszaki és Biztonságtechnikai Mérnöki 
Intézet (vez.: Vég  Róbert) 

 Gépészmérnöki, Biztonságtechnikai és Minőségügyi 
Tanszék (vez.: Dr. Bartha Tibor ) 

 Fegyverzettechnikai, Páncélos és Gépjármű Tanszék (vez.: 
Górász Géza) 

 Műszaki és Katasztrófavédelmi Tanszék (vez.: Dr. Lukács 
László) 

Informatikai és Hirközlési Intézet (vez.: Dr. Rajnai Zoltán ) 

 Híradó Tanszék (vez.: Dr. Rajnai Zoltán ) 

 Informatikai Tanszék (vez.: Dr. Molnár Mihály) 

 Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék 
(vez.: Dr. Ványa László ) 

 Informatikai Rendszerek Védelme Tanszék (vez.: Dr. 
Muha Lajos) 
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Repülő és Légvédelmi Intézet Szolnok (vez.: Dr. Óvári Gyula) 

 Fedélzeti Rendszerek Tanszék (vez.: Dr. Békési Bertold) 

 Repülő Sárkány-hajtómű Tanszék (vez.: Dr. Óvári Gyula) 

 Repülésirányító és Repülő-hajózó Tanszék (vez.: Dr. Palik 
Mátyás) 

 Légvédelmi és Radar-technikai Tanszék (vez.: Dr. Forgon 
Miklós) 

 Vegyi-, és Katasztrófavédelmi Intézet (vez.: Dr. Grósz 
Zoltán) 

A későbbiek során tisztázni szükséges, hogy az előzőekben 
bemutatott intézetekhez kapcsolódó képzés szak- és 
szakirányreferensi feladatai miként oszlanak meg a HM FLÜ és az 
MH ÖHP között. Ennek előfeltétele viszont a két szervezet közötti 
együttműködési megállapodás megléte. Ennek elkészítését könnyíti meg 
az MH ÖHP-tól beérkezett tanulmány24 (a szinopszis 3. témakörére), 
mely tartalmazza a két szervezet tevékenységeinek megosztására, 
valamint az együttműködésükre vonatkozó nagybani elgondolásokat (lásd 
jelen előterjesztés következő pontját), valamint annak mellékletében 
ismertetésre kerül a ZMNE-MH ÖHP között nemrég megkötött 
együttműködési megállapodás. 

Annak figyelembe vételével, hogy a ZMNE nemcsak mesterképzést 
és alapképzést hanem PhD képzést is, valamint tanfolyami képzést is 
folytat, a HM FLÜ feladatainak áttekintése során fel kell mérni, hogy a 
HM FLÜ vezetése milyen kutatási témákat javasoljon mind a ZMNE 
BOLYAI JÁNOS   KATONAI MŰSZAKI KAR, mind KOSSUTH 
LAJOS  HADTUDOMÁNYI KAR által működtetett Doktori Iskolák  
kutatási témái sorába, illetve milyen tanfolyamok, továbbképzések szer-
vezését kezdeményezze. Ennek fontossága abban mutatkozik meg, hogy 
ez úton lehetne elérni, hogy a 2007 után kialakult logisztikai szervezeti és 
feladatmegoszlási rendszerben azok működésének elemzésével 
kapcsolatos kutatási témakörök és gyakorlati tudnivalók a kutatás és 
oktatás rendszerében megjelenjenek és ezáltal mind az érintett 
szervezetek működésük során, mind a végzős hallgatók azokat az új 

                                                      
24 Szerzője Sári Gábor. 



 130 

beosztásaikban hasznosíthassák.   

A hivatkozott Utasítás csak a katonai felsőoktatással foglalkozik. Az 
egyetemen azonban polgári jellegű képzés is folyik, melyet zömében 
ugyanazon intézetek, illetve tanszékek, előadók hajtják végre, mint a 
katonai jellegű képzéseket. Célszerű áttekinteni a polgári jellegű 
képzések tematikáját annak megítélésére, hogy az kielégítő mértékben 
tartalmaz-e olyan katonai ismereteket, melyek szükségesek és elegendőek 
a polgári élet honvédelmi jellegű feladatainak felismeréséhez, az azok 
elvégzéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez (Pl.: Befogadó Nem-
zeti Támogatás /BNT/, védelmi közigazgatási kérdések stb.). 

4. A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport (FÁM)25 
tevékenységének összehangolása logisztikai területen a 
117/2008.HM utasítás intézkedéseivel. 

A logisztikai támogatás katonai felsőoktatási témakörei 
szempontjából az Utasítás azért fontos, mert a meghatározza a 
fegyvernemi tisztek és tiszthelyettesek képzésére vonatkozó szakmai 
irányelveket, melyeket a Szakmai szekciók dolgoznak ki és ők tesznek 
kezdeményezést javaslataik bevezetésére. A FÁM vezetőségben 
elnökhelyettes a HM FLÜ vezérigazgatója, míg a FÁM  szekciókban 
differenciáltan helyet kaptak a HM FLÜ ATKI és a HM FLÜ TI 
szakirányú képviselői, valamint a HM FLÜ ATKI  két osztálya az MRO 
és TRO26meghatározott szakirányú képviselői. 

Ismeretes hogy a 117/2008 számú HM utasítás a katonai vezetői 
szak szakreferensei és szakirányreferensei között nem nevesíti a HM 
FLÜ-t ezért az Ügynökségünknek nincs más közvetlen ráhatási 
lehetősége a katonai vezetői képzésre, mint tevékenyen részt venni a 
FÁM munkájában annak elérése céljából, hogy az egyes fegyvereket, 
fegyverrendszereket, hadfelszerelési eszközöket üzemeltetők, alkalmazók 
a rájuk vonatkozó mértékben ismerjék meg a kezelés, üzemeltetés, üzem-

                                                      
25147/2007.(HK 2/2008.)HM utasítás a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport 
átalakításáról és működéséről.    Aláírva: 2008. 01. 25. 

26HM FLÜ ATKI Megsemmisítési Rendszerek Osztály szakirányú képviselője.  

   HM FLÜ ATKI Túlélőképesség Rendszerek Osztály szakirányú képviselője. 
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fenntartás, alegységszintű technikai ellenőrzések, szemlék rájuk 
vonatkozó és csakis az ő felelősségi körükbe tartozó szakfeladatait. Ezek 
részleteit viszont a HM FLÜ szakemberei ismerik.  Ennek elérésével a 
gyakorlatban magasabb szinten lesz biztosítható a hadfelszerelés 
technikai hadrafoghatósága. Indokolt, hogy a cél érdekében katonai 
vezetői szaknál az erre alkalmas tantárgyak tárgyköreibe megfelelően 
megválasztott tartalmú szakelőadások kerüljenek beépítésre. Ezen a 
területen is meg kell majd határozni, hogy milyen feladat megosztás léte-
süljön a HM FLÜ és az MH ÖHP között tekintve, hogy a Parancsokság is 
meghatározóan magas szinten van képviselve a FÁM-ban, de a 117/2008 
számú HM utasítás a katonai vezetői szak szakreferensei és 
szakirányreferensei között is szerepelteti. 

5. Milyen további, a jelenleginél részletesebb szabályozás, 
feladatmegosztás és együttműködés indokolt, melyek az erre 
vonatkozó  javaslatok. 

A további részletes szabályozásokra történő javaslattétel előtt 
(azokhoz kiinduló alapként) széleskörű felmérésre van szükség annak 
megállapítására, hogy a katonai felsőoktatás jelenleg kialakult helyzetét 
figyelembe vevően milyen feladatok elvégzésére van szükség. Ezt 
követően elemezni szükséges a feltárt feladatokat és javaslatként 
meghatározni, hogy azokat milyen feladatmegosztásban és milyen 
együttműködés megvalósításával lenne célszerű elvégezni. 

A javasolt felmérést az alábbi területekre és témákra 
indokolt kiterjeszteni: 

Tájékozódni szükséges a HM Személyzeti Főosztálynál és a 
ZMNE-nél, hogy jelenleg mely mester és alapképzési 
szakon/szakirányon/specializáción vannak beiskolázott kettős jogállású 
hallgatók, illetve milyen beiskolázási tervszámok ismeretesek a 2010-
2011-től kezdődő évfolyamokra. Ezekből az adatokból levezethető, hogy 
a katonai felsőoktatási képzés mely területeinek felmérése elsődleges és 
mely szakokkal nem indokolt első ütemben részletesen foglalkozni.  

Tisztázni szükséges továbbá, hogy milyen megoldással lehet a 
117/2008 számú HM utasítás HM utasítás 3. § (1.) pontja szerinti 
előírásnak eleget tenni, mely szerint a szakreferensek az oktatásért és a 
képzésért felelős HM szervezeten keresztül - más, a képzésben érdekelt 
szakmai szervezettel egyetértésben - kezdeményezik a szakok, a 
szakirányok fejlesztését, alapítását, megszüntetését.  
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Meg kell ismernünk továbbá a HM SZEF-nek az át- és 
továbbképzési, illetve az előmeneteli tanfolyami rendszerrel kapcsolatos 
elgondolásait, meglévő, vagy várható intézkedéseit is. Ez a logisztikai 
támogatás szempontjából többek között azért fontos, mert a hadrendbe 
kerülő hadfelszerelések megismeréséhez, az új szakterületekre történő 
felkészítéshez akkreditált képzési rendszer szükséges. Az erre vonatkozó 
helyzetelemzést a jelen tanulmány utolsó pontja ismerteti.  

Tájékozódni szükséges a HM Hadműveleti és Kiképzési 
Főosztályon (HM HKF), hogy szakreferensként milyen elvárásai 
vannak azokkal a szakirányreferensekkel szemben akik a  
mesterképzési, illetve az alapképzési szakoknál a 117/2008 számú HM 
utasításban meg vannak jelölve, valamint a HM HKF mint szaki-
rányreferens milyen együttműködést igényel a vele együtt szakirányrefe-
rensi feladatokat ellátókkal (HM HKF, HM FLÜ, HM ÖHP).  

Ismeretes, hogy a HM HVK Hadműveleti és Kiképzési Főosztály 
azoknál a specializációknál, ahol a MH ÖHP és a HM FLÜ  mellett 
szakirányreferensi jogosultságokkal rendelkezik, a Magyar Honvédségnél 
folytatott képzés, kiképzés felső- és középszintű irányításának, valamint a 
kiképzés tervezésének és végrehajtásának rendjéről szóló 62/2009. (HK 
6.) számú HM HVKF intézkedés 5.b pontjának megfelelően követelmény 
meghatározói és koordinálói feladatokat lát el. Ide köthető annak 
tisztázása is, hogy miképpen kapcsolódjon be a HM FLÜ a jelenleginél 
eredményesebben a fegyvernemi tisztek képzésébe, a vonatkozó HM 
utasításban27 meghatározott feladatai elvégzése érdekében.  

Tájékozódni szükséges a HM Közgazdasági és Pénzügyi 
Ügynökségnél (HM KPÜ), a katonai gazdálkodási alapképzés 
szakreferensénél a hadtáp szakirány  szakirányreferenseivel (MH ÖHP, 
HM FLÜ, MH TD) történő feladatmegosztással, együttműködéssel 
kapcsolatos elgondolásairól. Ez a kérdés azért fontos, mert a hadtáp 
szakiránynak nincsenek specializációi és a leendő hadtáptiszteknek a 
90/2008 HVKF in 

 

                                                      
27 147/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás a Fegyvernemi Állandó Munkacsoport 
átalakításáról és működéséről. 
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tézkedésben foglaltaknak28 kell megfelelniük, mely követelmények 
átfedik egymást a HM FLÜ és a HM KPÜ szakterületei29 terén.   

A 117/2008. HM utasítás mellékletét elemezve megállapítható, hogy 
különböző mélységű, részletezettségű és tartalmú együttműködési 
megállapodásra van szükség a HM FLÜ vonatkozásában az Utasításban 
említett szervezetekkel.30 

Az együttműködési megállapodásokban rögzíteni szükséges a felek 
feladatait a közös cél érdekében. A beérkezett résztanulmányok között 
tájékoztatásul bemutatásra került egy érvényben lévő megállapodás31. 

A HM FLÜ és az MH ÖHP közötti feladatmegosztáshoz, a 
közöttük szükséges együttműködési megállapodás tartalmi igényének 
kialakításához indokolt figyelembe venni az alábbiakat. 

A referensi feladat-és jogkörök meghatározásához a HM-MH 
szervezetek állománytábláinak, feladatrendszerének, továbbá a kiképzés 
tartalmának és képzés kapcsolatának elemzése alapján az alábbi 
következtetésre juthatunk: 

A HM FLÜ – valamint a többi HM háttérintézmény és HM HVK 
szervezet állománytáblájában a legalacsonyabb, logisztikai jellegű 
beosztáshoz kötött, tiszti rendfokozat századosi, ami azt jelenti, hogy az 
alapképzésben végzett hadnagy vagy az MH ÖHP alárendelt katonai 
szervezeteinél, vagy az MH Támogató Dandárnál kerül első beosztásba. 

                                                      
28 A hadtáp tiszt legyen képes: a Tárca Védelmi Tervező Rendszerében az 
erőforrás és költségszükséglet, valamint a költségvetési igénytervezés 
végrehajtására; a katonai és költségvetési gazdálkodással összefüggő számviteli, 
gazdálkodási, nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatok önálló 
elvégzésére.  
29 A pénzügyi tiszt legyen képes: a költségvetés és erőforrás tervezés, az 
előirányzatok felhasználása, kezelése és a közbeszerzés szabályainak 
alkalmazására.  

30 HM SZF, HM HKF, MH ÖHP, HM KPÜ, ZMNE ,MH TD, MK KFH.  

31 Sári G. tanulmányának 2. sz melléklete: EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS az oktatás-képzés és logisztikai feladatok végrehajtására a 
MH ÖHP és a ZMNE között 2008. 
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A velük szemben támasztott szakmai követelmények meghatározása ezért 
alapvetően az MH ÖHP logisztikai szerveinek a feladata, hiszen az 
alárendelt alakulatok hadműveleti –és kiképzési követelményeit az MH 
ÖHP parancsnoka írja elő éves kiképzési intézkedésben, továbbá a 
parancsnokok és törzsek hadműveleti-harcászati felkészítésének tervében 
és mind békeidőszaki, mind minősített időszaki kiképzésükért, 
felkészítésükért ő a felelős. Könnyű belátni, hogy az első beosztásba 
kerülő tisztek felkészültségének az MH ÖHP csapatainál megvalósuló 
csapatkiképzés-felkészítés rendszerhez kell illeszkednie, mely egyfajta 
összekötő kapocsként (is) funkcionál az alap-és mesterképzés közti 
időszakban, és a tisztek nagy részénél a karrierpálya releváns 
ismeretszerzési színtere.   

A HM FLÜ ebben a tevékenységben szakirányítói státuszánál 
fogva dönt a követelmény meghatározás során felmerült vitás 
kérdésekben, állásfoglalás kiadásával biztosítja a meghatározott 
követelmények szakmai érvényesülését, a követelmények 
meghatározásában pedig véleményezési jogot gyakorol.  

Ebből következően az Utasításban meghatározott referensi feladatok 
első két pontjában32 az MH ÖHP-nak a ZMNE-el együttműködve 
konkrét kidolgozói, követelmény támasztói feladata van, a HM FLÜ 
pedig szakirányítási jogkörének mértékében – döntés, állásfoglalás, 
véleményezés- vesz részt a jogkörgyakorlásban. Az át-és továbbképző 
tanfolyamok követelményeinek és az alapképzés szakdolgozati témáinak 
megfogalmazásánál hasonló feladatmegosztás célszerű.  

 A Magyar Honvédség struktúrájából és vezetési rendjéből 
adódóan az alapképzésre beiskolázandó létszámra az MH ÖHP szakmai 
szervei – a személyügyi főnökséggel együttműködésben- nem képesek 
kizárólagos felelősséggel javaslatot tenni. Az MH ÖHP-nak alárendelt 
szervezeteken kívüli MH szervezetek logisztikai tisztekre vonatkozó 
igényeit – a  fogyasztói logisztikai rendszer létszám szükségletének 
figyelembevételével a HM FLÜ-nek célszerű a HM SZEF-ra 

                                                      
32 117/2008 számú HM utasítás: 3. § (1) A referensek az oktatásért és a képzésért 
felelős HM szervezeten keresztül - más a képzésben érdekelt szakmai 
szervezettel egyetértésben - kezdeményezik a szakok, a szakirányok fejlesztését, 
alapítását, megszüntetését.   (2) Együttműködnek a képző intézménnyel az alap-, 
és mesterképzés, valamint ezek részét képező szakmai, illetve összevont 
gyakorlatok feltételeinek megteremtésében és megszervezésének 
koordinálásában.  
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megküldeni.33 Ennek alapján a létszámkeretekre történő javaslat 
esetében az MH ÖHP bedolgoz, a HM FLÜ pedig a fogyasztói rendszer 
összes elemétől megkért információk alapján összesíti az igényeket. A 
hallgatók szakirányra helyezésének és első beosztásba történő 
helyezésének kérdésében hasonló a feladatmegosztás, az MH ÖHP 
információt szolgáltat saját igényeit illetően, a HM FLÜ pedig a többi 
katonai szervezettől bekért információk alapján megadja az MH egészére 
vonatkozó javaslatait34 a beiskolázás végrehajtásáért felelős HM SZEF-
nak. 

A képzés folyamatának és a beosztásba helyezettek 
beilleszkedésének figyelemmel kísérése, a záróvizsgákon történő 
részvétel, valamint a tananyag véleményezése és kezdeményezés annak 
korszerűsítésére közös feladat, melyre a visszacsatolási rendszer az 
elmúlt időszakban is lehetőséget adott.35  

A tudományos munka, kutatási területek megfogalmazása – már 
csak a kutatás-fejlesztés, a doktrinális feladatok végzése miatt is – a HM 
FLÜ feladata, melyben az MH ÖHP-nak javaslattevő szerepe van. 

A mesterképzés Katasztrófavédelmi mérnöki szak műszaki és 
technikai szakirány, valamint Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező 
szak informatikai szakirány és kommunikációs szakirány szakmai 
(mérnöki) követelmények meghatározása szintén közös feladat.  

Ugyanakkor rendezni szükséges azt az ellentmondást is, hogy a HM 
FLÜ mellett a Katonai logisztikai mesterképzési szak szakirányainál 
szakirányreferensként nincs az MH ÖHP megjelölve, jóllehet a 

                                                      
33 Szakirányítói státuszánál fogva jogosult a miniszternek alárendelt katonai 
szervezetek parancsnokaitól és más szolgálati elöljáróitól feladatkörébe tartozó 
információkat kérni. 
34 A felsőoktatási törvény szerint (140§ 3.(a)) a honvédelemért felelős miniszter 
szabályozza a katonai felsőoktatási intézményben az évenként felvehető 
hallgatók számát és a felvétel különös feltételeit.  
35 A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensei feladat- és 
jogköréről szóló 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás legalizálta a szak-
és szakirányreferens szervezetek részvételi jogát a Szakfejlesztési 
Fórumon, illetve a szakmai vizsgákon, záróvizsga bizottságokban. Az 
említett visszacsatolási, és beavatkozási lehetőségek megfelelő 
rugalmasságot és szinte azonnali reagálási alkalmat biztosítanak a 
rendszer alakításához. 



 136 

mesterképzésben végzett tisztek nagy része tanulmányai befejezése után 
az MH ÖHP alárendelt szervezeteihez (illetve a parancsnokságra) kerül 
vissza beosztásba. A referensi jogkör gyakorlásának szükségességét 
támasztja alá az is, hogy a Magyar Honvédség jelenlegi elsődleges 
missziós és készenléti feladatainak hadműveleti követelményei által 
meghatározott kiképzési célok eléréséért elsősorban az MH ÖHP pk. a 
felelős. Az általa előírt, a missziókra vonatkozó felkészítési parancsban 
foglalt, a missziók törzsében feladatot végrehajtó őrnagyi-alezredesi 
állománnyal szembeni követelményeknek a mesterképzésben is meg kell 
jelenni.36 Mindezekből következően a HM FLÜ és az MH ÖHP között 
megkötendő együttműködési megállapodásban az MH ÖHP-t szak-
irányreferensként indokolt a katonai logisztikai mesterképzési 
szakirányok tekintetében követelménytámasztói jogosultsággal ellátni.  

A HM FLÜ és a ZMNE együttműködésének továbbfejlesztése 
terén: 

A továbbfejlesztés előkészítése érdekében elemeznünk és 
értékelnünk kell azt a szakmai kapcsolatot, amely a HM FLÜ és a 
ZMNE között az elmúlt mintegy három év alatt kialakult. Az ennek 
alapján levont következtetéseink bizonyára azzal a megállapítással 
zárulnak majd, hogy ez egy átmeneti helyzet volt és a jövőben a magas 
szintű tudással rendelkező szakemberek képzése érdekében többet, job-
ban kell tennünk. Ezt segíthetik a témában a jelen előterjesztés érdekében 
bekért tanulmányok, elemzések, kezdeti javaslatok.  

A katonai felsőoktatásban érintett HM szervekkel és az MH ÖHP-
vel történt igény- és feladattisztázás után az eddigieknél szervezettebb, 
jogilag rendezettebb kapcsolatot kell  kiépíteni a ZMNE-vel. Ennek egyik 
előfeltétele, hogy tételesen megismerjük az intézmény működési 
mechanizmusát, az azt szabályozó előírásokat (törvények, rendeletek, 
utasítások, intézkedése, belső szabályzók stb.). Ezek nélkül nem tudunk 
sem belső, az oktatással összefüggő felmérést végezni, sem  szakmai 
javaslatot, vagy észrevételt tenni. 

                                                      
36 A missziós állomány felkészítésében a HM FLÜ általános vámtájékoztató, 
illetve vámügyintézői foglalkozások megtartásával vesz részt, a logisztikai 
szakállomány minden egyéb felkészítési tevékenységét az MH ÖHP végzi az 
MH KPTSZI-vel (MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola.) 
együttműködve. 
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A szakmai javaslatok, észrevételek kialakításához elengedhetetlen a 
tantervi programok felépítésének, a tantárgyak összetevőinek, az 
előadások tartalmi elemeinek a megismerése és azok megítélése olyan 
szempontból, hogy kielégítik-e a logisztikai támogatáshoz szükséges 
magas szintű ismeretek követelményeit. Ezeket a követelményeket 
viszont először a HM FLÜ-n belül kell egységes elvek alapján össze-
állítani, indokolni, véleményeztetni és a vezetéssel elfogadtatni. 

Első lépésben célszerű a ZMNE honlapján található részletes 
információk tanulmányozása, melyek egyes szakok tekintetében csaknem 
teljes mélységben lehetővé teszik azok megismerését. Nem elérhetőek 
sajnos az előadások részletei, melyek elbírálása az elsődleges feladataink 
közé tartozik. Nem egyenszilárd mélységű az egyes ZMNE-i intézetekről 
és tanszékekről adott információ halmaz sem. 

Ha abból indulunk ki, hogy a HM FLÜ-nek képzéssel összefüggő 
szakirányreferensi feladata 29 szakterületen jelenik meg, akkor 
átláthatatlannak, megoldhatatlannak tűnik a végrehajtás. Ezért 
célszerű elsősorban a HM SZEF-nél tájékozódni a beiskolázottakkal és 
a beiskolázásra kerülőkkel kapcsolatosan és kezdésként csak olyan 
szakterületekre irányítani a szakmai felmérést, amelyek mögött hall-
gatók vannak. 

Annak érdekében, hogy a ZMNE-el együttműködési megállapodást 
köthessünk, a kidolgozás során előbb az MH ÖHP-el kell tisztázni az 
együttműködési, feladat megosztási területeket.  

Az ebben a pontban leírtakból látható, hogy a feladatrendszeren 
belül sok tennivaló hárul a HM FLÜ szervezetére. A megoldás 
vélhetően csak lépésről-lépésre történő feladatvégzéssel érhető el. 
Ennek keretén belül figyelembe kell venni, hogy a HM FLÜ-t az 
alaptevékenységéből származó 2009-2010 évi feladatok rendkívüli 
módon leterhelik és a katonai felsőoktatás kérdéseinek fel-
dolgozására csak kevés energiát tud fordítani.  

Mindezek kihangsúlyozása mellett is szükségesnek ítélhető meg 
olyan HM FLÜ vezérigazgatói intézkedés kiadása, amely meghatározza a 
katonai felsőoktatásban betöltött tevékenységünk korszerűsítésére 
irányuló tennivalók nagybani tartalmi igényét, sorrendjét, az azok 
elvégzéséhez a HM FLÜ SzMSz-ében  rendelt szervezeti elemek, felelős 
személyek ezirányú feladatait. Az intézkedés végrehajtása során elvégzett 
elemzések alapján következhet a szükséges együttműködési meg-
állapodások elkészítése is, Ilyen módon hosszabb  távra rögzíthető lesz a 
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HM FLÜ-nek a katonai felsőoktatásban szükséges és elegendő szerepvál-
lalása, hatásköre, felelőssége. 

Megkönnyítené munkavégzés szervezését, ha HM FLÜ PTVI 
szervezeti elemhez/ funkcionális személyhez kötné a katonai 
felsőoktatással kapcsolatos, az Ügynökség szintjén szükséges nagybani 
feladatok összefogását, a HM FLÜ első helyettese irányítói hatáskörébe 
tartozó döntési javaslatok előkészítését, a vezérigazgatói intézkedések 
előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálását, követését, a 
képzésben érintett HM szervezetekkel és a ZMNE-vel a kapcsolatok 
építését.   

6. Mennyiben szükséges a jelenlegi katonai-szakmai tananyag 
témaköreinek frissítése. Mi a frissítés előfeltétele, megoldási lehetősége. 

Az előterjesztésben alaprendelkezésként jellemzett 90/2008 (HK.8.) 
HVK vezérkar főnöki intézkedés37 részletesen meghatározza a képzéssel 
és a végzett tisztekkel kapcsolatos követelményeket. 

Elemzésünk szempontjából meghatározónak tarthatók az 
alábbiak: 

Az alapképzésen résztvevő tiszt általánosságban rendelkezzen: 

A szakmai kompetencia megalapozásához szükséges szaktudományi 
ismeretekkel. 

Szakmai kompetenciák tekintetében: 

Legyen alkalmas a Magyar Honvédség haditechnikai, a védelmi 
szféra technikai eszközeinek üzemeltetésére, fenntartására, a kapcsolódó 
új technológiák bevezetésére, alkalmazására, valamint a választott 
szakiránytól függően alegység-parancsnoki és szaktiszti beosztásokban a 
béke és békétől eltérő műveletekben a logisztikai és a műszaki támogatás 
mérnöki feladatainak ellátására, illetve az ezekhez kapcsolódó gyakorlati 
tevékenységek tervezésére, szervezésére és irányítására. 

                                                      
37 90/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedése a katonai felsőoktatási intézményben, az 
alapképzésben ösztöndíj szerződés alapján, a mesterképzésben központi támogatás 
alapján tanulmányokat folytató hallgatókkal, valamint a Magyar Honvédséggel 
szolgálati jogviszonyt létesítő tiszti beosztásba tervezett személyekkel szemben 
támasztandó általános katonai és katonai szakmai követelményekről. 
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Rendelkezzen alapismeretekkel a béke és békétől eltérő műveletek 
logisztikai támogatásának alapjairól, 

Legyen képes a Tárca Védelmi Tervező Rendszerében a különböző 
típusú tervezések végrehajtására. 

 

 

A mesterképzési szakon végzett tiszt rendelkezzen: 

 A szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretekkel, 

 A katonai logisztikai területen az ismeretek rendszerezett 
megértésével és elsajátításával, 

 A globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismereteivel, 

 A hazai és külföldi civil és katonai logisztikai rendszerek 
elemzésének, irányításának, ellenőrzésének és működtetésének 
ismeretével. 

A logisztikai programok összeállítása az akkreditációs kritériumok 
szem előtt tartásával és az akkor (2007-2008) megfogalmazott 
követelményrendszernek történő megfelelés igényével kerültek 
végrehajtásra, azonban napjainkra érvényesen számos, a logisztikai 
rendszert érintő változás nem teljes valóságában került be a tantervi 
programok közé. Ezek alapján szükségesnek ítélhető meg a most  
rendelkezésünkre álló információk mielőbbi bedolgozása, illetve a 
megfelelő mértékű pontosítások végrehajtása a tantervben. Talán az 
alapozó képzésnél nem is olyan nagymértékben, de a mesterképzésnél 
rendkívüli fontossággal bír a releváns információk birtoklása, hiszen a 
végzett hallgatók az integrált logisztikai rendszer igen fontos elemeként 
folytatják pályafutásukat a végzést követően.  

Ezeket a változásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen 
alapvetően meghatározhatják a felkészítés irányvonalát, menetét, 
eredményességét, az évek alatt megszerzett tudás hasznosíthatóságát. 

Vélhetően az alábbiak beépítése mindenképpen szükséges a 
tantervekbe, hiszen ezek ismerete nélküli tudás nem kamatoztatható 
a gyakorlati élet során: 
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 A Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai stratégiájában 
meghatározott képességalapú haderőfejlesztés érdekében milyen 
különböző időtávú katonai képesség fejlesztési és egyéb jellegű 
tervek kidolgozása szükséges. A teljes képességfejlesztési rend-
szer áttekintése, megismertetése a programozott 
képességfejlesztésen keresztül a hadfelszerelés fejlesztésig. 

  A HM tárca Védelmi Tervező Rendszer eljárásrendjében 
meghatározott tevékenységi folyamatok logisztikai vonatkozású 
összetevői és annak bemutatása, hogy miként valósul meg ezeken 
a területeken a program alapú tervező, a végrehajtást irányító, a 
megvalósulást irányító és követő tevékenység. 

  A termelői és fogyasztói logisztikai munkafolyamatok tartalmi 
elemeinek és működésének ismertetése. A HM FLÜ (mint a 
termelői logisztika felelőse ) és az MH ÖHP (mint a fogyasztói 
logisztika felelőse) logisztikai szervezetei által önállóan, illetve 
együttműködésükkel megvalósuló logisztikai támogatási 
területek. 

  A NATO-EU képesség és védelmi tervezési rendszerének 
felépítése és ahhoz kapcsolódó tárca szintű tervezési és 
megvalósítási folyamatok. A HM tárca kapcsolatai a NATO-EU 
szervezetekkel, illetve ezeken belül a HM FLÜ és az MH ÖHP 
által művelt területek. 

  A Magyar Honvédséget érintő, határainkon kívüli válságreagáló 
és béketámogató műveletekkel kapcsolatos feladatok (missziók) 
logisztikai támogatásának bemutatása, szabályai, folyamatrendje. 

  A logisztikai támogatási rendszer gazdasági, gazdálkodási 
tevékenységei, különös figyelemmel a katonai képességek 
fejlesztése és fenntartása terén folyó erőforrás tervezési, a 
költségvetés tervezési és a beszerzési, valamint az ellátási folya-
matok összehangolt működésére. 

  A korszerűsített logisztikai támogató rendszerben a munkaköri 
jegyzékekben / állománytáblákban található fontosabb 
beosztásokhoz tartozó feladatok, hatáskörök, felelősségek át-
tekintése, az ezekkel kapcsolatos, a csapatgyakorlaton szerzett ta-
pasztalatok feldolgozása. 
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Mi a frissítés előfeltétele, megoldási lehetősége 

A tananyag továbbfejlesztése (naprakész helyzet kialakítása) 
érdekében a logisztikai rendszer minden egyes résztvevője, a 
képességfejlesztési rendszer képviselői, illetve a pénzügyi támogatásért 
felelős szervezetek képviselői részvételével ajánlott egy (tantárgyi) 
kidolgozói (módosítói) program beindítása olyan tárgykörök 
feldolgozására, melyek korábbi, már elavult ismereteket váltanak fel. 
Ennek előfeltétele a jelenleg oktatott szakanyag tételes megismerése és 
annak meghatározása, hogy abban mit kell módosítani, mivel kell 
kiegészíteni, frissíteni. Az optimális megoldás az lehet, amikor a ZMNE 
részére a szakirányreferensek által javasolt tárgykör- és előadás-
kiegészítések írásban átadásra kerülnek a tananyagba történő beépítés 
céljából. 

Az integrált logisztikai rendszer szervezetei (HM FLÜ, MH ÖHP) 
képviselőinek tervezett, vagy meghívottként tartott előadásai révén az 
információk frissítése ideiglenesen megoldható.  

 Az előmeneteli tanfolyami képzés helyzete. 
Az intézményi tisztképzés vonatkozásában olyan hiányosság 

mutatkozik, melynek sürgős megoldási kényszerét az előmenetel 
rendszer jogszabályban lefektetett elvei, és a gyakorlati élet 
tapasztalatai determinálják. 

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: 
Hjt.) szerint az előmenetel feltételei között az alábbiak szerepelnek: 

78. § (4)  b.) A magasabb beosztáshoz, valamint az ehhez 
kapcsolódó rendfokozathoz meghatározott iskolai végzettség 
(szakképesítés); 

78. § (4)  e.) Őrnagyi rendfokozattal rendszeresített általános 
előmenetelű beosztás esetén az alacsonyabb rendfokozatokban 
parancsnoki (vezetői) és törzsbeosztásban egyaránt eltöltött legalább 
egy-egy év. 
Az iskolai (szakképzettségi) követelmények szerint:  

81. § (1) A magasabb beosztás betöltéséhez szükséges iskolai 
végzettség (szakképesítés, tanfolyami végzettség) megszerzését 
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hazai vagy külföldi katonai, rendvédelmi, illetőleg polgári 
felsőoktatási és középfokú oktatási intézményben, iskolarendszerű 
vagy iskolarendszeren kívüli oktatás (képzés) keretében kell 
biztosítani; 38 
81. § (2) Az állomány tagját szakmai ismereteinek fejlesztése 
céljából szakmai továbbképzésben, illetve átképzésben kell 
részesíteni. 

Látható, hogy a magasabb rendfokozattal rendszeresített beosztásba 
történő kinevezés és előléptetés csak a jogszabályban meghatározott 
katonai, vezetői és szakmai felkészültség meglétének esetén történhet 
meg, őrnagyi rendfokozat esetén törzs-és parancsnoki beosztásokban 
eltöltött szolgálati idővel. A főhadnagyi, századosi, őrnagyi 
rendfokozatokhoz rendelhető katonai, vezetői és szakmai felkészültséget 
– szervezet-szerűleg – a ZMNE bázisán szerveződő előmeneteli 
tanfolyamok hivatottak biztosítani. 

A haderőreform, az átszervezési folyamat a tiszti állomány jelentős 
részének esetében pályamódosítást, szakismeretétől (végzettségétől) 
eltérő beosztás vállalásának kényszerét hozta, az új szakmai 
követelmények szerinti kompetenciák megszerzése a katonai képzési 
rendszeren belül át- és továbbképző39 tanfolyamok keretében  
valósulhatna meg. 

Jóllehet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (ZMNE) 
megalakulása óta folytat felnőttképzési tevékenységet, - melynek célja a 
Magyar Honvédség állománya felkészültségi szintjének növelése a 
megrendelő Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar igényei 
szerint - jelenleg a logisztikai tisztek esetében sem szakmai előmeneteli, 
sem át-és továbbképző tanfolyamok nem folynak intézményi 

                                                      
38 Tisztekre vonatkoztatva kiemelt rész. 

39 Jelenleg a Magyar Honvédség teljes tanfolyami képzési vertikumát a 
hivatásos és szerződéses katonák át- és továbbképzésének 
megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 17/2003. számú HM 
közigazgatási államtitkári és HM vezérkar főnöki együttes intézkedés 
szabályozza. 
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(akkreditált) szinten.40 Az általános katonai előmeneteli tanfolyamok a 
szakmailag differenciálttá váló szakállomány esetében nem képesek a 
tagoltságnak megfelelő ismereteket közvetíteni. A logisztikai beosztású 
tisztek át-és továbbképző tanfolyami rendszere nem működik, holott 
korábban a gazdálkodási és a hadtáptisztek vonatkozásában az MH ÖLTP 
illetékes főnökségeivel együttműködésben teljes mértékben kidolgozásra 
kerültek az előmeneteli és átképző tanfolyamok követelményei és képzési 
programjai. Ilyen tanfolyamokat a Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági 
Tanszék több alkalommal is végrehajtott.41 

                                                      
40 A HM SZEF az előmeneteli tanfolyami rendszer szakmai tanfolyami 
részét, illetve a kidolgozott programmal szintén rendelkező át-és 
továbbképző tanfolyamok egyetemen történő levezetését ismeretlen 
okokból megszüntette. 

41 A mérnöki szakok esetében nincs információ az elkészült programról. 
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A jelenleg működtetett tanfolyami rendszer életképtelenségét 
felismerve, a képzésért felelős és a „megrendelő” szervezetek 
kezdeményezésére a HM HVK főnökének és a HM kabinetfőnökének a 
Magyar Honvédség képzési rendszere átalakításáról szóló 148/2007. 
együttes intézkedése (HK 1/2008) kijelölte azt a munkacsoportot, mely 
felelős lett az intézkedés tárgya szerinti HM utasítás előkészítéséért. A 
munkacsoport javaslatára még nem született döntés. 

 A HM SZEF által kidolgozott koncepció szerint az előmeneteli 
„tanfolyami rendszer felépítésénél a hangsúlyt a konkrét beosztásra 
történő felkészítésre kell helyezni. Az új rendszernek biztosítani kell az 
egymásra épülést, a már megszerzett tudás elismerését, megalapozva 
ezzel egy modern, az uniós elvárásoknak is megfelelő kompetencia 
alapú és fejlesztés központú, moduláris szerkezetű rendszer 
megvalósítását. A rendszer fontos eleme a kompetencia alapú ismeretek 
megszerzése, melyek meghatározott munkakörök ellátására készítenek 
fel……A megszerzett ismeret lehet egy szűk szakterületre fókuszáló, de 
mélyebb részletekre kiterjedő speciális-, illetve átfogó (stratégiai 
szemléletű) tudás…”  

„...megállapítható, hogy az egységes képzési rendszer kidolgozása 
és tartalommal való megtöltése nem pusztán a személyügyi szervek 
feladata, hanem a szakmai képzésért felelősökkel, a képző 
intézményekkel és nem utolsósorban a felhasználókkal, vagyis a 
katonai szervezetekkel közös munka gyümölcse kell hogy legyen”.42 

A koncepció elfogadásának esetén a logisztikai szakterülethez 
tartozó munkakörök szakmai modulkövetelményeinek kidolgozása, 
illetve a parancsnoki, vezetői beosztáshoz rendelt tanfolyamok 
meghatározása a logisztikai tisztek esetén a szakirányreferensek feladata 
lesz. 

Az államilag elismert (akkreditált) át-és továbbképzési rendszer 
bevezetése esetén a szakirányreferenseknek – együttműködve a HM 
SZEF-al – pontosan meg kell határozni a szakterületenkénti államilag 
elismert képzettségeket, és az egyetemmel közreműködni a szakirányú 
továbbképzési szakok létrehozásában. 

                                                      
42 Részlet a Honvédségi Szemle 63. évfolyam 4. sz. 48-51 oldal 2009. július 
FÓRUM Tircsi Hajnal alezredes: „Vitaindító gondolatok az új át- és 
továbbképzési rendszer kialakításához” cikkéből.  
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Amennyiben a képzési rendszer átalakításáról szóló HM utasítás 
kiadása belátható időn kívülre csúszik, mindenképpen javasolható, hogy a 
szakirányreferensek kezdeményezzék az előmeneteli szakmai, illetve 
átképző tanfolyamoknak az egyetem képzési programjába történő újbóli 
beépítését. A beillesztés módjának és lehetőségének vizsgálatára a ZMNE 
megfelelő szakembereinek véleményét is szükséges kikérni, a jogi, 
finanszírozási és a humán erőforrás igényre vonatkozó vetületek 
elemzésének szükségességével. 

Az átképző tanfolyamokhoz hiányzó programok elkészítése terén 
segítséget nyújthatnak az MH ÖHP már elkészült program-tervezetei.  

Tézisszerű összefoglalás 

1. 2007 előtt az MH ÖLTP adottságai lehetővé tették a katonai 
felsőoktatással kapcsolatos feladatok egy szervezeten belüli 
irányítását, vezetését lépcsőzetesen megosztva azokat a 
hatáskörökkel ellátott funkcionális beosztások és a szolgálati 
ágak között. 

2. A HM FLÜ első két SzMSz változata időrendi differenciáltságú 
tartalommal meghatározza a katonai felsőoktatással kapcsolatos 
hatásköröket és feladatokat, azonban azok részletei a felelős 
szakmai osztályok szintjén hiányosan vannak kidolgozva. Az 
SzMSz-ek olyan feladatokat is tartalmaznak, melyek a HM FLÜ-
nél nem kezelhetők (pl.: a tiszthelyettesi szakmai képzési köve-
telmények és a szerződéses katonák át- és továbbképzési 
programjának kidolgozása). 

3. A HM FLÜ harmadik (felterjesztés alatt lévő) SzMSz-e 
tartalmazza a katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi 
feladat- és jogköreit, azonban azok részletei a felelős szakmai 
osztályok szintjéig még nem kerülhettek kidolgozásra. Ennek 
elvégzését hátráltatja az a körülmény, hogy nem tisztázottak a 
117/2008 számú HM utasítás és a 90/2008 (HK.8.) HVK 
vezérkar főnöki intézkedés végrehajtásának módszerei, 
megoldásai, valamint a végrehajtáshoz szükséges, több érintett 
szervezettel szükséges feladat megosztási és együttműködési 
megállapodások megléte. 

4. HM FLÜ képzéssel összefüggő feladata a 117/2008 számú HM 
utasítás mellékletében  29 szakterületen jelenik meg. Ezekből 9 
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esetben első helyen, a többi esetekben második, vagy harmadik 
helyen van megjelölve (nem megemlítve, hogy a sorrend 
hatásköri elsőbbséget jelent-e). A felsorolás 21 helyen említi a 
HM FLÜ-t az MH ÖHP-val együtt (megelőzve, vagy követve azt 
a felsorolásban). A végrehajtás a ZMNE öt intézetét, azok tizenöt 
tanszékét és tanárait érintheti. Nincs kidolgozva a HM FLÜ 
együttműködési rendszere és egymás közötti feladatmegosztása a 
szak- és szakirányreferensekkel.  

5. A feladatok csak lépésről lépésre történő haladással oldhatók 
meg.  Az elvégzendő tennivalók összegzése: 

 Célszerű a HM FLÜ PTVI szervezeti eleméhez/ funkcionális 
személyéhez kötni a katonai felsőoktatással kapcsolatos, az Ügy-
nökség szintjén szükséges nagybani feladatok összefogását, a 
HM FLÜ első helyettese irányítói hatáskörébe tartozó döntés-
előkészítési javaslatok kidolgozásának öszefogását, a vezérigaz-
gatói intézkedések előkészítésének és végrehajtásának szakmai 
koordinálását, követését, a kapcsolatok építését a képzésben 
érintett HM szervezetekkel és a ZMNE-vel. 

 Indokolt olyan HM FLÜ vezérigazgatói intézkedés kiadása, 
amely meghatározza a katonai felsőoktatásban betöltött 
tevékenységünk korszerűsítésére irányuló a tennivalók nagybani 
tartalmi igényét, sorrendjét, az azok elvégzéséhez a HM FLÜ 
SzMSz-ében  rendelt szervezeti elemek, felelős személyek 
ezirányú feladatait. 

 Tájékozódni szükséges a HM Személyzeti Főosztálynál és a 
ZMNE-nél, hogy jelenleg mely mester és alapképzési 
szakon/szakirányon/specializáción vannak beiskolázott kettős 
jogállású hallgatók, illetve milyen beiskolázási tervszámok 
ismeretesek a 2010-2011-től kezdődő évfolyamokra. 

 Tájékozódni szükséges a HM Hadműveleti és Kiképzési 
Főosztályon (HM HKF), hogy szakreferensként milyen elvárásai 
vannak azokkal a szakirányreferensekkel szemben akik a  
mesterképzési, illetve az alapképzési szakoknál a 117/2008 
számú HM utasításban meg vannak jelölve, valamint a HM HKF 
mint szakirányreferens milyen együttműködést igényel a vele 
együtt szakirányreferensi feladatokat ellátókkal (HM HKF, HM 
FLÜ, HM ÖHP).  
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 Tájékozódni szükséges a HM Közgazdasági és Pénzügyi 
Ügynökségnél (HM KPÜ), a  katonai gazdálkodási  alapképzés 
szakreferensénél a hadtáp szakirány  szakirányreferenseivel (MH 
HP, HM FLÜ, MH TD) történő feladatmegosztással, 
együttműködéssel kapcsolatos elgondolásairól. 

 Meg kell határozni a HM FLÜ és az MH ÖHP közötti 
feladatmegosztás, a közöttük szükséges együttműködés tartalmi 
igényét és meg kell kötni a két szervezet közötti  együttműködési 
megállapodást. 

 A HM FLÜ és a ZMNE kapcsolatainak továbbfejlesztése 
érdekében meg kell kötni a két szervezet közötti  együttműködési 
megállapodást. 

 Elemezni és elbírálni szükséges a logisztikai támogatással 
összefüggő oktatási tárgyköröket, előadásokat tartalmuk 
korszerűségének megítélése céljából. Meg kell határozni katonai-
szakmai tananyag témaköreinek frissítésére beérkezett javaslatok 
alkalmasságát és kiegészíteni azokat. Biztosítani kell a 
frissítésekhez szükséges információk átadását. 

 Állást kell foglalni az előmeneteli tanfolyami képzés terén 
szükséges HM FLÜ tennivalókról. 

Befejezés 

Az előterjesztésben, a társszerzők munkáját is messzemenően 
felhasználva, bemutatásra került a haderő logisztikai támogatása ered-
ményes végrehajtásának egyik előfeltétele, a magas szinten hozzáértő 
szakemberek képzésével összefüggő katonai felsőoktatási feladatok 
szabályozottságának és végrehajtásának helyzete részben azért, hogy 
érzékelhető legyen a téma fontossága, összetettsége, sokirányúsága, 
valamint, hogy vázlatosan megfogalmazásra kerülhessenek  a megérett 
korszerűsítés érdekében szükséges tennivalók. 

 Kérem a HM FLÜ Tudományos Tanácsát, hogy  

1. Kiinduló munkaokmányként fogadja el a jelen előterjesztést. 

2. Véleményével, kiegészítéseivel járuljon hozzá a katonai 
felsőoktatás terén megérett, szükséges tennivalók összegzéséhez. 
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3. Javasolja a vezérigazgató úrnak az ajánlott tennivalók elfogadását 
és azok alapján a megvalósítás elrendelését, a feltételek 
biztosítását. 

Megj.: A jelen előterjesztés, valamint a tárgykörben beérkezett 
minden tanulmány, illetve mellékleteik, valamint a „A haderő logisztikai 
támogatásával összefüggő katonai felsőoktatás szak- és 
szakirányreferensi feladatok végrehajtásának korszerűsítése” című 
részletes összefoglaló megtalálhatók a HM-II hálózata (L) 
meghajtóján a HM FLÜ/Kat-Felsőoktatás mappában. 

Mellékletek: 

1. sz. az „Előterjesztés a HM FLÜ Tudományos Tanácsa részére” 
c. okmányhoz. 

A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensei  
feladat- és jogköréről szóló HM utasítás végrehajtásának  

korszerűsítésére irányuló tanulmány (-ok) szinopszisa  
(javasolt tartalmi követelménye): 

A tanulmányok térjenek ki lehetőleg az alábbi tématerületekre, 
meghagyva a szerző szabadságát további, itt nem említett, fontosnak 
ítélt, területek elemzésére, véleményezésére, az azokra vonatkozó 
javaslatok megtételére, illetve a kellően nem ismert téma elhagyására. 

1. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítési módszerei 2007. év (a termelői és felhasználói 
logisztikai támogatási rendszer HM-MH szervezeti szintek közötti 
lépcsőzése) előtt. Ez időszak eredményei, hiányosságai, felhasználható 
módszerei, tapasztalatai. Az ez időszak korszerűsítési elgondolásainak 
lényege, indokai. A megtett korszerűsítési intézkedések és azok 
eredményeinek, illetve eredménytelenségének elemzése, az akkor 
meghatározott továbbfejlesztések iránya, illetve azok elmaradásának 
okai. 

2. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítésének alakulása 2007. év január l.-e utáni időszakban 
és helyzete napjainkban. E feladat és jogkör gyakorlásának pozitívumai, 
illetve negatívumai és azok kihatása a katonai felsőoktatás színvonalára, 
eredményességére, különös figyelemmel a széles értelemben vett 
logisztikai támogatással összefüggő szakokra, szakirányokra, 
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specializációkra. 

3. A 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasításban meghatározott 
önállóan (pl.: HM FLÜ), vagy megosztottan (pl.: HM FLÜ, MH ÖHP) 
végzendő szak- és szakirányreferensi feladatok végrehajtásának, azok 
tartalmi követelményeinek, módszereinek szabályozottsága. A jelenlegi 
szabályozás szerinti működés és együttműködés elemzése, 
véleményezése különös tekintettel arra, hogy a 117/2008 HM utasítás 
csak nagy vonalakban ismerteti a referensek feladat- és jogkörét.   

4. Milyen további, a jelenleginél részletesebb, szabályozásokat tart 
indokoltnak, meghatározva azok tartalmi követelményeit, bemutatva azok 
várható eredményeit és a megvalósítás feltételeit. A szabályozások 
keretén belül milyen feladatmegosztást és együttműködést javasol a 
megosztott szakirányreferensi feladatok végzése terén.  

Milyen konkrét  együttműködést és feladatmegosztást tart 
szükségesnek és lehetségesnek konkrétan a HM FLÜ és az ÖHP 
logisztikai szervezete között, együttműködésben a ZMNE érintett 
szervezeteivel. Milyen jelenleg érvényben lévő szabályozókat / 
együttműködési okmányokat kell ennek érdekében korszerűsíteni, milyen 
tartalommal. 

5. Milyen szükségét és lehetőségét látja a Fegyvernemi Állandó 
Munkacsoport (FÁM) átalakításáról és működéséről szóló 147/2007. (HK 
2/2008.) HM utasításban meghatározott feladatok végrehajtásával, jog-, 
és felelősségi körök érvényesítésével kapcsolatos előírások össze-
hangolásra a katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensei feladat- és 
jogköréről szóló 117/2008 sz. HM utasítás előírásaival, különös 
tekintettel arra, hogy FÁM szekcióinak mindegyike tartalmaz 
logisztikához kapcsolható elemeket, főleg a haditechnikai eszközök 
ismerete és azok anyagi-technikai biztosítása terén. 

6. Milyen szükségét látja a jelenlegi katonai-szakmai tananyag 
témaköreinek frissítésére, különös tekintettel a képességalapú 
haderőfejlesztés és fenntartás újszerű logisztikai támogatási feladataira, 
illetve azok figyelembe vételére, beillesztésére az oktatási rendszer 
előadásaiba. Mi az ilyen frissítés előfeltétele, megoldási lehetősége.  

2. sz. az „Előterjesztés a HM FLÜ Tudományos Tanácsa részére” 
c. okmányhoz 
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Kivonatok a HM FLÜ SzMSz-eiből a katonai felsőoktatási 
feladatokra43 

 A 2007. januári SzMSz-ből: 

 „Az MH ÖLTP viszonylatában részjogkörű jogutód az 
alábbiakban felsorolt feladatok tekintetében: 

- a kamarai jogkör gyakorlásához kapcsolódó feladatok 
ellátása.” 

A szervezet feladatrendszerében „A költségvetési szerv állami 
feladatként ellátandó alaptevékenysége” címszó alatt, többek között az 
alábbi feladat található: 

„A hatáskörében utalt szakterületen meghatározza a tiszti szakmai 
képzési követelményeket, ellátja a kibocsátó vizsgák szakmai 
felügyeletét, véleményezi a hivatásos és szerződéses katonák át- és 
továbbképzési programját.” 

Ugyanezen időszak HM FLÜ SzMSz-ében található: 

A HM FLÜ rendeltetése 

Egyéb feladatok: 

33. A hatáskörébe utalt szakterületen végzi a tiszti, 
tiszthelyettesi szakmai képzési követelmények kidolgozásával, 
karbantartásával, a kibocsátói vizsgák szakmai felügyeletével 
összefüggő feladatokat, a hivatásos és szerződéses katonák át- és 
továbbképzésének megszervezését. Ellátja a kapcsolódó 
rendelkezésekben foglalt szakterületi feladatok koordinálását. 

Valamint: 

4. Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság (ATKI) fő 
feladataiból: 

28. Kidolgozza a tanintézetekben folyó szaktiszti és a 
speciális szakbeosztásokra felkészítő képzés követelményeit, 
valamint a tisztek, tiszthelyettesek továbbképzésének, a katonák 

                                                      
43 A kivonatokat hiteles okmányok alapján dr. Bencsik István állította össze 
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és alegységek szakkiképzésének rendjét, részt vesz a végrehaj-
tás szervezésében és ellenőrzésében. 

29. Szakfelügyeletet gyakorol a tiszti szakkiképzés felett, tervezi 
szakterülete utánpótlásának biztosítását. 
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 2009. február 2.-i  SzMSz-ből: 

A HM FLÜ fő feladatai 

Egyéb feladatok: 

(36) A hatáskörébe utalt szakterületen meghatározza a tiszti 
szakmai képzési követelményeket, ellátja a kibocsátói vizsgák 
szakmai felügyeletét, véleményezi a hivatásos és szerződéses 
katonák át- és továbbképzésének programját.  

4. Fejezet   A HM FLÜ vezetőinek feladat- és hatásköre 

 
Vezérigazgató első helyettes (általános)  

(42) Irányítja a HM FLÜ hatáskörébe utalt szakterületen a tiszti 
szakmai képzési követelmények meghatározását, a kibocsátói vizsgák 
szakmai felügyeletének ellátását, a hivatásos és szerződéses katonák át- 
és továbbképzésének programjának véleményezését. 

Anyagi-technikai és közlekedési igazgató 

(152) Koordinálja a logisztikai tisztképzéssel összefüggő, az 
igazgatóság kompetenciájába tartozó szakreferensi 
tevékenységet.  

 
6. Anyagi-technikai és közlekedési igazgatóság  

Túlélőképesség rendszerek osztály 

(40) Közreműködik a tanintézetekben folyó logisztikai 
tisztképzés szakirány referensi jogkörből adódó feladatok 
végzésében, a képzéssel összefüggő követelményrendszer 
kidolgozásában.  

Gazdasági igazgató 

(260) Szervezi az igazgatóság hatáskörbe utalt szakterületen a tiszti, 
tiszthelyettesi szakmai képzési követelmények kidolgozásával, 
karbantartásával, a kibocsátói vizsgák szakmai felügyeletével összefüggő 
feladatokat. 
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10. Gazdasági igazgatóság 

 Gazdálkodás Tervező Osztály 

(43) A hatáskörbe utalt szakterületen a tiszti, tiszthelyettesi szakmai 
képzési követelmények kidolgozásával, karbantartásával, a 
kibocsátói vizsgák szakmai felügyeletével összefüggő feladatok 
végzése, a hivatásos és szerződéses katonák át- és továbbképzésének 
megszervezése. A kapcsolódó rendelkezésekben foglalt szakterületi 
felelősi feladatok koordinálása. 

A 2009. augusztus 18-án jóváhagyásra felterjesztett SzMSz-ből: 

A HM FLÜ fő feladatai 

Egyéb feladatok: 

Végzi a szakmai hatáskörébe tartozó katonai logisztikai, had-és 
biztonságtechnikai mérnöki,  katonai gazdálkodási képzési ágak 
alap- és mesterképzési szakjainak szak- és szakirány-referensi 
feladatait. 
 
A HM FLÜ vezetőinek feladat- és hatásköre 

Vezérigazgató első helyettes (általános) 

Irányítja a HM FLÜ szakmai hatáskörébe tartozó szakterületeken a 
katonai logisztikai, had-és biztonságtechnikai mérnöki,  katonai 
gazdálkodási képzési ágak alap- és mesterképzési szakjainak szak- és 
szakirányreferensi feladatai végrehajtását. 

Program Tervezési és Vezetési Igazgatóság igazgató 

Szervezi, koordinálja a HM FLÜ szakmai hatáskörébe tartozó 
szakterületeken a katonai logisztikai, had-és biztonságtechnikai 
mérnöki,  katonai gazdálkodási képzési ágak alap- és mesterképzési 
szakjainak szak- és szakirányreferensi feladatai végrehajtását. 

Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság igazgató 

Szervezi, koordinálja osztályainál az igazgatóság szakmai 
hatáskörébe tartozó szakterületeken a katonai logisztikai, had-és 
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biztonságtechnikai mérnöki, katonai gazdálkodási képzési ágak alap- 
és mesterképzési szakjainak szak- és szakirányreferensi feladatai 
végrehajtását. 

Anyagi-Technikai és Közlekedési Igazgatóság 

Az osztályok végzik a szakmai hatáskörükbe tartozó szakterületeken 
a katonai logisztikai, had-és biztonságtechnikai mérnöki,  katonai 
gazdálkodási képzési ágak alap- és mesterképzési szakjainak szak- és 
szakirányreferensi feladatait.   

Harcvezetési Rendszerek Osztály 

Megsemmisítési Rendszerek Osztály 

Túlélőképesség Rendszerek Osztály 

Ellátási Osztály 

Közlekedési Osztály 

Gazdasági Igazgatóság igazgató 

Szervezi, koordinálja az igazgatóság szakmai hatáskörébe 
tartozó szakterületeken a katonai logisztikai és a katonai 
gazdálkodási képzési ágak alap- és mesterképzési 
szakjainak szak- és szakirányreferensi feladatai 
végrehajtását. 
 
Gazdasági Igazgatóság 

Gazdálkodás Tervező Osztály 

Végzi az osztály szakmai hatáskörébe tartozó szakterületeken a 
katonai logisztikai és a katonai gazdálkodási képzési ágak alap- és 
mesterképzési szakjainak szak- és szakirányreferensi feladatait. 

 

  


