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Sári Gábor1 

A LOGISZTIKAI ALTISZT- ÉS ZÁSZLÓSKÉPZÉS 
ALAKULÁSA 

A LOGISZTIKAI TISZTKÉPZÉS TÜKRÉBEN 

Absztrakt 
A logisztikai altiszt- és zászlósképzés az Magyar Honvédség (MH) 
felkészítési rendszerének stratégiai jelentőségű pontja. Ugyanakkor 
nem lehet pusztán önmagában vizsgálni, hiszen mint a rendszer többi 
eleme, szorosan kapcsolódik az oktatás tisztképzési eleméhez, és a 
csapatkiképzés követelményeihez is. Az utóbbi évek tapasztalatai azt 
bizonyítják, hogy a változtatások nem teljes mértékben valósították 
meg az elöljárói akaratot, aminek oka – többek között – a logisztikai 
terület specifikumai, melyeket minden változtatási javaslatnál figye-
lembe szükséges venni.  

Kulcsszó: logisztika, altiszt, képzés, oktatás, reform 

Bevezetés 

A tisztképzés – az MH felkészítési rendszerének egyéb elemeivel 
együtt – az elmúlt évek során permanens változáson esett át. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az elért eredmények – az egyetemi 
kidolgozói-oktatói csoport hibáján kívül eső koncepcióváltozások mi-
att – nem minden esetben érték el az elöljárók célkitűzéseit. A napja-
inkban is formálódó katonai felsőoktatás vizsgálatát ugyanakkor – 
véleményem szerint – nem szabadna elválasztani az altisztképzés 
megújító törekvéseitől, hiszen a két állománycsoport követelmény-
rendszere egymásból következve szorosan összekapcsolódik, olyan 
felelősség- és feladatrendszert alkotva, amely elemeinek egymásra 
épülve kell lefedniük az MH irányítói, vezetői és a végrehajtás egy 
részének feladathalmazát. 

Könnyű belátni, hogy amennyiben a tiszt fő feladata a vezetés és 
az ellenőrzés, az altiszti állomány végrehajtói feladatrendszerének 
erősödnie kell: amennyiben ezen állománycsoportnak is hasonló fel-

                                                 
1  Dr. Sári Gábor alezredes, e-mail: sgkatona@gmail.com 
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adatrendszert határozunk meg, a végrehajtói alrendszer óhatatlanul 
hiányos és improduktív lesz. 

Különösen fontos a vizsgálat a logisztika esetében, ahol az altiszti 
feladatoknak csak kis részét teszi ki a vezetés, a feladatrendszer pe-
dig olyan technikai, gazdálkodói ismeretrendszert követel meg, ami-
vel a legénységi állomány nem rendelkezhet, sőt, amivel az altiszt 
(zászlós) törzsbeosztásokban képes a tiszti szakfeladatokat megha-
tározott szintig végrehajtani. 

A logisztikai altisztképzés mindig szerteágazóbb volt, mint a szá-
razföldi fegyvernemi képzés. Ez egyrészt a szakállomány differenciált 
voltából, másrészt a törzsaltiszti/alegység altiszti feladatrendszer dua-
litásából következett. Ez a kettősség természetesen a tisztképzésben 
is jelen van. „A logisztikai felkészítéseknél nem elegendő a szakasz- 
és századparancsnoki beosztásokból kiindulni, mivel a fiatal 
logisztikusok gyakran az avatás után 1-2 éven belül, minden átmenet 
és közbülső lépcsőfok nélkül a szakaszparancsnoki beosztásból már 
egység-, magasabbegység-szintű szakági beosztásban találják ma-
gukat.” - Dr. Pohl Árpád ezredes megállapítása szinte a kezdetektől 
fogva meghatározza a logisztikai altiszt- és tisztképzést.2 

Mindezek mellett, amíg a haditechnikai szakágaknál a technikusi, 
szerelői, tehát műszaki szakkövetelmények a meghatározók, addig a 
hadtápnál elsősorban a gazdálkodói, ellátói feladatok vannak túlsúly-
ban – az elhelyezésnél és közlekedésnél a két ismerethalmaz keve-
redik egymással –, ami mind a követelményrendszerben, mind a kép-
zés kereteiben, tartalmában, hosszában külön elemzést és szerve-
zést igényel. A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság 
(MH ÖHP) 2007-ben alakult meg, és – miután azóta foglalkozom a 
témával – ettől az időponttól kívánok egy rövid áttekintést adni a lo-
gisztikai tiszthelyettes-/altisztképzés formáiról, követelményeiről. 

A logisztikai tiszthelyettes- és zászlósképzés 2007-től – 
2011-ig 

Az intézményesített altisztképzést ebben az időben, mint államilag 
akkreditált szakképző intézet, a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző 
Iskola (a továbbiakban: KPTSZI) végezte. A 20/2002.(IV.10.) HM 
                                                 
2  Dr Pohl Árpád: Az új tisztképzés – a logisztikus megoldás. In.: Hadtudományi 

Szemle, 2014. VII. évf. 4..358.p 
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rendelet a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó 
munkaköri követelményeiről minden altiszti, őrmesteri és zászlósi 
beosztásra előírta a szakirányú középfokú OKJ3 5.2, illetve OKJ 5.4 
szintű szakképzettséget, ami nem csak a vezetői, de a szakmai isme-
retek átadását is biztosította. Különösen fontosnak bizonyult ez azon 
ágazatok esetében, ahol nem volt alegységvezetői beosztás, és a 
szakmai kompetenciák mindenképpen előtérbe kerültek a vezetőiek-
kel szemben. 

A képzés másik előnye a rendkívüli differenciáltság volt, ami a lo-
gisztikai ismeretek jellegéhez igazodva szinte minden szakág eseté-
ben képessé vált a képzés beindítására és lefolytatására. A szakisko-
la logisztikai és légierő szakképző csoportjai 16 féle beosztásra ké-
szítettek fel különböző szerelői, műszerészi, repülőműszaki és hadtáp 
ágazatok keretében. A képzés időelosztása alkalmazkodott az elöljá-
rói elvárásokhoz, és megfelelt az OKJ-s követelményeknek is, teret 
hagyva a csapatgyakorlatnak, illetve a képzés folyamán a csapatláto-
gatásoknak. 

 
1. ábra. 5.2. OKJ-s levelezőképzés időrendje  

(Az MH KPTSZI által összeállított és rendelkezésemre bocsátott ábra) 

                                                 
3  OKJ: Országos Képzési Jegyzék 
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A képzési anyag illeszkedett az altisztektől elvárt feladatokhoz, a 
szerelői, műszerészi beosztások megfelelő alappal tudtak szolgálni a 
haditechnikai tisztek számára megszabott mérnöki feladatokhoz. Az 
akkor felálló MH ÖHP kiképzési blokkja, a hadtáp, haditechnikai és 
repülőműszaki főnökségek, mint kamarai jogkörgyakorlók folyamato-
san részt vettek az oktatásban, a vizsgákon és a tananyagba illeszt-
hető új ismeretek átadásában.  

A zászlósi képzés OKJ 5.4-es rendszerben valósult meg, techniku-
si és hadtáp szakágakkal, hasonló, a logisztika speciális követelmé-
nyeihez illeszkedő rendszerben. Azon szakterületek esetében, ahol 
nem volt zászlósi képzés, a kamarai jogkörgyakorló rendelkezése 
szerinti (civil) képzés abszolválása lett az adott beosztás betölthető-
ségi követelménye (például logisztikai ügyintéző 5.4-es tanfolyam). 
Emellett a szakiskola - sajnos - sem a közlekedési, sem a repülő-
műszaki zászlósképzést nem tudta beindítani az oktatók és a kikép-
zés-technikai feltételek hiánya miatt. 

A 2011. évi képzési reform 

2011. nagy változást hozott a tiszthelyettesek képzésben. A Hon-
véd Vezérkar főnökének 528/2011 HVKF intézkedése a Magyar Hon-
védség belső tiszthelyettes képzési rendszerének bevezetéséről az 
OKJ-n alapuló szakképzési rendszert kívánta felváltani, azon sza-
kaszvezetők egy éves képzésének szándékával, akik rendelkeztek a 
beiskolázás feltételeivel, vagyis: 

 őrmesteri rendfokozattal rendszeresített beosztással; 

 érettségivel; 

 parancsnoki javaslattal, egészségügyi, pszichikai, fizikai 
alkalmassággal; 

 B kategóriás gépjárművezetői engedéllyel. 

A zászlósképzés a tervek szerint szintén változott, a képzés kike-
rült a szakképzési (OKJ-s) rendszerből, és belső tanfolyami keretek 
között valósult meg 2-6 hónapban. 

A váltás célját, vagyis a képzés lerövidítését, katonai – vezetői – 
jellegének erősítését, a munkakörcsaládok szűkítését, illetve a már 
katonai ismeretekkel rendelkező szakaszvezetők meglévő tapasztala-
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taira építkező altiszti állomány kialakítását az alakulat-parancsnokok 
a bevonuló őrmesterek ismeretszintjét elmarasztaló jelentései indu-
kálták. A hiányosságok azonban elsősorban a vezetői-parancsnoki 
beosztások esetében álltak fent, a logisztikai szakterületen az éves 
Információs Kapcsolati Rendszer (a továbbiakban IKR) jelentések 
alapján a kezdő altisztek szakmai tudásával nem volt gond, az eset-
leges katonai szocializációs hiányosságokat egy év alatt meg lehetett 
szüntetni. Ugyanakkor a tisztképzésben is elindult egy olyan folya-
mat, amely a vezetői feladatrendszer hangsúlyozását tűzte ki célul, 
így mindkét állománycsoportban arányváltozás állt be a vezetői és a 
szakmai kompetenciák vonatkozásában. 

Az elöljárói akarat a logisztika szempontjából két szegmensben bi-
zonyult volna hátrányosnak: egyrészt a képzés lerövidítésével a mű-
szaki jellegű szakágak szakmai tartalma csorbát szenvedett volna, 
másrészt a munkakörcsaládok összevonását a villamos- és gépész- 
alapú területeken nem lehetett végrehajtani. A tervezet a repülő-
műszaki területen sem bizonyult megvalósíthatónak, ahol legénységi 
állományú katona nem volt szakbeosztásban. A zászlósképzés ese-
tében ez a szakterület azért sem illett az elképzelt keretekbe, mivel a 
szakági zászlóshoz köthető feladatrendszer egyik fő eleme a vissza-
ellenőrzés. A szakszolgálati rendelet alapján a visszaellenőrzőnek 
szakirányú felsőfokú képesítéssel - vagy annak hiányában - szerelői 
szakszolgálati engedéllyel, és az adott szakterületen legalább 5 éves 
szakmai gyakorlattal kell rendelkezni. A zászlósok szakmai követel-
ményei ezáltal intézményi oktatási kereteken kívül, a szakszolgálati 
engedély megszerzésére irányuló, szabályozott vizsgarendszer kere-
tében teljesíthetőek csak. 

A kamarai jogkörgyakorló HVK Logisztikai Csoportfőnökség (a to-
vábbiakban HVK LOGCSF), az MH ÖHP javaslatára, jelentette a ha-
ditechnikai, közlekedési, elhelyezési területek tiszthelyettesi szintű 
ismereteinek követelményeit, melyeknek egy év alatt nem lehetett 
volna megfelelni még akkor sem, ha az adott szakaszvezető hasonló 
szakterületen szolgált, vagy civil végzettsége megfelelt az adott be-
osztás követelményeinek. Ennek eredményeként a haditechnikai 
szakágak parancsot kaptak az OKJ 5.4-es tiszthelyettesi programok 
kidolgozására, amely 2012-re be is fejeződött. 

Az MH ÖHP felelős szakemberei fegyverműszerész, műszaki gép-
szerelő, páncéltörő rakéta műszerész, páncélos- és gépjárműtechni-
kai szerelő, sárkány-hajtómű, avionikai szerelői szakterületeken ké-
szítették el a képzési programokat. A kiképzés-technika és a mérés-
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ügy belső tanfolyami képzési rendszerben maradtak volna, ám hiába 
dolgozták ki a felelősök a programokat, oktatóhiány és az alacsony 
képzési létszám miatt az oktatás nem indult meg. 

Az őrmesteri képzés „vezetői jellegének” erősítésére minden szak-
ágra (fegyvernemnek, szakcsapat-beosztásnak) jelentkezőnek köte-
lező lett a katonai alapfeladatok oktatási modul elvégzése (1. sz. táb-
lázat). 

KATONAI ALAPFELADATOK OKTATÁSI MODUL 

1. számú táblázat 

Szakmai köve-
telmény-modul 

Tantárgyak, témakö-
rök 

Óraszám 

1/13. 2/14. 
Össz. 

ea. gy. ögy. ea. gy. 

Katonai alapfel-
adatok 

Egységes alapkikép-
zés a HM központi 
program alapján 

98 288    386 

Altiszti békevezetési 
ismeretek 18     18 

Általános lőkiképzés 10     10 

Általános lőkiképzés - 
gyakorlat  14    14 

Általános harcászat 18     18 

Általános harcászat - 
gyakorlat  26    26 

Katonai vezetési alap-
ismeretek 22     22 

Katonai vezetési alap-
ismeretek - gyakorlat  16    16 

Kiképzés módszertani 
ismeretek 16     16 

Kiképzés módszertani 
ismeretek - gyakorlat  24    24 

 
Ezt követte az altiszti alapfeladatok modul, ami szintén hasonló tar-

talommal rendelkezett minden technikai szakágnál (2. sz. táblázat). 
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ALTISZTI ALAPFELADATOK OKTATÁSI MODUL 
2. számú táblázat 

Szakmai köve-
telmény-modul 

Tantárgyak, témakö-
rök 

Óraszám 

1/13. 2/14. 
Össz. 

ea. gy. ögy. ea. gy. 

Altiszti alapfel-
adatok 

Szövetségesi ismere-
tek (NATO; EU) 18     18 

Számítástechnikai 
ismeretek (ECDL 
START) 

16     16 

Számítástechnikai 
ismeretek (ECDL 
START) - gyakorlat 

 47    47 

Angol katonai szak-
nyelv (STANAG 6001 
1.1.1.1.) 

134   16  150 

Angol katonai szak-
nyelv (STANAG 6001 
1.1.1.1.) - gyakorlat 

 97   38 135 

Innen kezdődött meg a tulajdonképpeni szakmai képzés (a példa a 
szerelő ágazat, műszaki gépszerelő óra- és tárgykörelosztását tar-
talmazza) (3. sz. táblázat). 
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SZAKMAI KÉPZÉSI OKTATÁSI MODUL 
3. számú táblázat 

Szakmai köve-
telmény-modul 

Tantárgyak, témakö-
rök 

Óraszám 

1/13. 2/14. 
Össz. 

ea. gy. ögy. ea. gy. 

Szerelő, műsze-
rész ágazati 

alaptevékenység 

Munka és környezet-
védelem 23     23 

Munka és környezet-
védelem - gyakorlat  4    4 

Műszaki rajz alapisme-
retek 36     36 

Műszaki rajz alapisme-
retek - gyakorlat  38    38 

Villamosságtani alap-
ismeretek 20     20 

Villamosságtani alap-
ismeretek - gyakorlat  13    13 

Fémek anyag és gyár-
tás alapismerete 18     18 

Fémek anyag és gyár-
tás alapismerete - gya-
korlat 

 10    10 

Szerelő ágazati 
szaktevékeny-

ségek 

Gépipari alapismeretek    23  23 

Gépipari alapismeretek 
- gyakorlat     40 40 

Hidraulikai és pneuma-
tikai alapismeretek    13  13 

Hidraulikai és pneuma-
tikai alapismeretek - 
gyakorlat 

    5 5 

Szerelő ágazati 
szaktevékeny-

ségek 

Kerekes és lánctalpas 
eszköz szerkezettan    103  103 

Kerekes és lánctalpas 
eszköz szerkezettan - 
gyakorlat 

    5 5 

Üzemeltetési alapis-
meretek    32  32 

Üzemeltetési alapis-
meretek - gyakorlat     4 4 
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SZAKMAI KÉPZÉSI OKTATÁSI MODUL 
3. számú táblázat folytatása 

Szakmai köve-
telmény-modul 

Tantárgyak, témakö-
rök 

Óraszám 

1/13. 2/14. 
Össz. 

ea. gy. ögy. ea. gy. 

Szerelő ágazat, 
műszaki gépsze-

relő szakmai 
irányú szaktevé-

kenységek 

Műszaki gépszerelő 
szakharcászat    27  27 

Műszaki gépszerelő 
szakharcászat - gya-
korlat 

    27 27 

Műszaki-technikai esz-
közök üzembentartás    45  45 

Műszaki-technikai esz-
közök üzembentartás - 
gyakorlat 

    128 128 

Műszaki-technikai esz-
közök ismeret    81  81 

Műszaki-technikai esz-
közök ismeret - gya-
korlat 

    81 81 

„C” kategóriájú vezetői 
engedély megszerzése    27  27 

„C” kategóriájú vezetői 
engedély megszerzése 
- gyakorlat 

    27 27 

Vezetési gyakorlat     72 72 

Szakmai gyakorlat     72 72 

gyakorlati óraszám (összefüggő szakmai 
gyakorlat) 
A nyári gyakorlatok kötelező óraszámai 
1/13 évfolyamon: 

  108   108 

összes óraszám  447 577 108 367 499 1998 

az elméleti óraszámok /aránya 814 / 40,7 % 

a gyakorlati óraszámok/ aránya 1184 / 59,3 % 

Látható, hogy a műszaki jellegű altisztképzés szakmai óraszáma 
megköveteli az egy évesnél hosszabb időtartamot és a műszaki jelleg 
szerinti szakmai differenciálást. 
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A zászlósok belső tanfolyami rendszerű képzésének óra- és tárgy-
köre a páncélos- és gépjárműszerelőknél a következők szerint alakult 
(4. sz. táblázat). 

PÁNCÉLOS- ÉS GÉPJÁRMŰTECHNIKAI ZÁSZLÓSI KÉPZÉS ÓRA- ÉS TÁRGYKÖRE 

4. számú táblázat 

A FELKÉSZÍTÉS JEL-
LEGE 

TANTÁRGYAK 
MEGNEVEZÉSE 

Tanóraszám 

Vi
zs

ga
 

Ea. Gy. Össz 

Ve
ze

tő
i k

ép
zé

s 

 

1. Vezetési ismeretek 25 25 50 I/SZ 

2. Biztonságpolitikai és NATO 
ismeretek 20 - 20 I 

3. Parancsnoki és törzsmunka 
I. 12 8 20 I 

4. Jogi ismeret 10 - 10 I 

Összesen: 67 33 100  

Sz
ak

irá
ny

úi
 

al
ap

oz
ó 

H
ad

ite
ch

ni
ka

i 
ág

az
at

i a
la

pt
e-

vé
ke

ny
sé

g 

1. Szakharcászat 26 4 30  

2. Üzemeltetési ismeretek 20 10 30  

Összesen:   60  

SZ
A

K
IR

Á
N

YÚ
 S

ZA
K

M
A

I 

ha
rc

- é
s 

gé
pj

ár
m

ű 
te

ch
ni

ku
s 

1. Harc- és gépjárműtechnikai 
ismeretek 28 22 50 SZ 

2. Szakmai szabályismeret 16 24 40 SZ 

3. A gépjárműtechnikai esz-
közök üzembentartása 24 36 60 GY 

Összesen:   150  

komplex szakmai gyakorlat  4 36 40  

Testnevelés - 20 20  

Vizsga és konzultáció - - 30  

Összesen:   400  
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A táblázat adatai mutatják, hogy a haditechnikai szakterületen dol-
gozó zászlós számára – jóllehet, törzsőrmesteri rendfokozata eléré-
séig jelentős szakmai ismeretet kap –, a logisztika területén – a be-
osztások jellege miatt – szükséges a további fejlesztés szakmai terü-
leten is. 

A szakmai felelősök a fentebb mutatott páncélos- és 
gépjárműtechnikai, fegyverzettechnikai, műszaki gép technikai, repü-
lőműszaki és integrált hadtáp területein dolgozták ki a zászlósi kép-
zési programokat. Továbbra sem sikerült sem a közlekedési, sem a 
repülőműszaki terület esetében az oktatás megkezdése, jóllehet a 
programok elkészültek, ám vagy oktatói hiány, vagy egyéb objektív 
okok miatt a képzés nem indult be. 

2012-ben megkezdődött a tisztképzés átalakítása, amely elvárása-
ként a mérnök- és közgazdászképzés megszüntetése, a vezetői, pa-
rancsnoki jelleg erősítése és azonos szintre hozása fogalmazódott 
meg. Ugyanakkor a vezetői, parancsnoki jelleg erősödése és a 
szakmai jelleg átformálása nem transzformálódott át a tiszthelyettes-
képzésbe. Egyértelmű, hogy amennyiben a tiszt vezet és ellenőriz, 
szakmai feladatai egy részének a tiszthelyettesi feladatrendszerbe 
kell integrálódnia, amely sem a tiszthelyettesekkel szembeni megfo-
galmazott követelmény, sem a végrehajtási rendszer működése 
szempontjából nem realizálható. 

A 2014. évi zászlósképzés-változtatási projekt 

2014-ben a zászlósképzés területén újabb reformkísérlet indult.  A 
szakmai felelősök részére levezetett értekezleten a HVK Személyzeti 
Csoportfőnökség tájékoztatta az állományt a zászlósképzés átalakí-
tására vonatkozó koncepcióról, amelynek a lényege az alábbiakban 
foglalható össze: 

 belső tanfolyamrendszerű egységes zászlósképzés beindí-
tása, amely első sorban a hadműveleti, vezetői, valamint a 
törzsmunkára vonatkozó ismeretek átadását célozza meg a 
főtörzsőrmester rendfokozattal rendelkezők részére; 

 az egységes zászlósképzésen részt vett és zászlós rendfo-
kozattal rendszeresített szakmai beosztást betöltők részére 
szakmai át- és továbbképzés keretében szakmai tanfo-
lyamok indítása. 
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A beindult vizsgálat folyamán az MH Összhaderőnemi Parancs-
nokság, a HVK Logisztikai Csoportfőnökség és az MH Logisztikai 
Központ a következő javaslatot terjesztette fel a munkacsoport veze-
tőjének: 

„Az egységes zászlósképzésen megszerzett ismeretekre alapozva, 
a logisztikai zászlósi át- és továbbképzés a jelenlegi 4 meglévő szak-
ági belső tanfolyamrendszerű zászlósképzés helyett 2, azaz hadi-
technikai és hadtáp zászlós át- és továbbképzés kerüljön kialakításra. 
A haditechnikai képzésbe a jelenlegi haditechnikai munkakörökön 
kívül kerüljön integrálásra a közlekedési és szállítási munkakör, biz-
tosítva a teljes szakmai lefedettséget. 

Repülőműszaki területen, mivel a szakági zászlós nem vezet köte-
léket, ismereteiben nem a vezetés, tervezés képessége, hanem a 
magasabb szintű szakági-szakmai tudás és a visszaellenőrzési ké-
pesség jelent különbséget, a beosztáshoz szükséges ismeretek meg-
létét szakirányú felsőfokú képesítés, vagy annak hiányában szerelői 
szakszolgálati engedély megszerzése és az adott szakterületen leg-
alább 5 éves szakmai gyakorlat biztosítja. 

Bemeneteli követelmény a szakágnak megfelelő polgári vagy ka-
tonai szakképesítés és a szakági beosztásban eltöltött legalább 5 év, 
valamint az általános zászlósképzés sikeres elvégzése legyen. A 
szakági megfeleltethetőséget egyrészt a szakágnak megfelelő tiszt-
helyettesi-altiszti végzettség, illetve a képzési felelős által szakmailag 
elismert polgári végzettség jelenti. 

Az új képzési forma alapvetően 2 blokkot tartalmazzon. Az első az 
általános logisztikai blokk, a második a szakmai, beosztási specifiku-
mokat fogja magában foglalni, ahol a szakmai szabályzók irányított 
feldolgozása is megtörténik. A programokban nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az elméleti képzésre (hiszen az állomány a szükséges gya-
korlati felkészültséggel rendelkezik), amelynek részeként kiemelt fi-
gyelmet kell fordítani a logisztikai hadműveleti és törzsmunka oktatá-
sára, a szakmai szabályzók irányított, tematikus feldolgozására, a 
szakmai döntés-előkészítés folyamatainak elsajátítására. 

A képzés célja: 

 az integrált (funkcionális) képességek; 

 a szakági vezetői, szervezői, tervezői képességek; 

 a hadműveleti-szakharcászati képességek  
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fejlesztése, olyan zászlós képzése, aki meghatározott szakfeladatai-
ban és vezetői területeken képes a szakági tisztet helyettesíteni, illet-
ve önállóan a szakági-integrált funkcionális tervezési, szervezési és 
hadműveleti/szakharcászati feladatokat elvégezni.”4 A képzés korrek-
ciós folyamata – ami a logisztika esetében bonyolult és szerteágazó 
munkát követelt volna meg - azonban számomra ismeretlen okokból 
megállt, a képzés struktúrájának és követelményeinek átdolgozása 
nem történt meg. 

Mit hoz a holnap? 

Idén – nem hivatalos formában – ismét megindult egy vizsgálati fo-
lyamat, ami szerint „a jelenlegi rendszer nem képes biztosítani az 
egységes követelményeknek való megfelelést az altisztek számára, a 
gyakorlati képességek nem megfelelően rögződnek. A szakképzés 
(OKJ 5.4.) esetében a minőségbiztosítás és a keret nem támogatja 
egyértelműen a katonai követelményeket és a csapatok igényeit. A 
szakképzés előnyei az egyén és a csapat szempontjából nem mar-
kánsak. Ugyanennél maradva, a parancsnoki szakokat (kevés kivétel-
lel) a tanfolyamrendszerbe szorítja a jelenlegi rendszer. 

A honvéd altiszt-jelöltek (minden bejöveteli pillér tekintetében) az 
alapkiképzést követően végrehajtják az alap altiszti tanfolyamot, 
melynek tematikáját és idejét a későbbiekben meg kell határozni. A 
program nagyban épül a jelenlegi Alap Altiszti Tanfolyam tematikájá-
ra, amelyet az MH vezénylő zászlós által megállapított hármas krité-
riumhoz kell igazítani. A tanfolyamnak gyakorlatias módon kell felké-
szítenie a leendő kisalegység- vezetőket, megfelelő magabiztossá-
got, elkötelezettséget és hozzáállást kialakítva az azon résztvevők-
ben. A tanfolyamot altisztek vezetik, és ők is értékelik, vizsgáztatják a 
kiképzendőket. A tanfolyam során egy kiválasztó-értékelő rendszert 
kell működtetni, mely jó alapot ad a leendő altisztek számára a to-
vábbi szakmai irány kiválasztásához. 

A következő lépés a szakmai felkészítés/képzés. Ennek helyét, 
idejét, kereteit, tartalmát a szakmai felelősöknek kell meghatározniuk, 
figyelembe véve a csapatok aktuális igényeit, a szakmai sajátosság-
ból adódó egyéb megfontolásokat és a rendelkezésre álló erőforráso-
kat. Mikor a jelölt készen áll, és megszerezte a szakmai végzettségét 
                                                 
4  Elgondolás a belső tanfolyamrendszerű zászlósképzés átalakítására, 2014, HVK 

LOGCSF ügyirat (nyilvántartási szám ismeretlen) 
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a beosztásához és a katonai szakmájához, avatásra, majd első őr-
mesteri beosztásba kerül. Oktatási, képző intézményben és a csapa-
toknál vegyesen is végrehajtható, hosszát a szakma határozza 
meg.”5 

A vizsgálat elvei - sajnos ismételten - a vezetői képességek hang-
súlyozását erőltetik, a szakmai képzés vonatkozásában pedig szinte 
alig adnak támpontot. A szakképzés minőségi hibáira nem sorolnak 
fel konkrét példákat, a szakmai képzés hosszát nem határozzák meg, 
és nem veszik figyelembe, hogy a csapatokra a jelenlegi emberhiá-
nyos helyzetben nem lehet a szakmai képzést áthárítani. Erre sem 
felkészített, sem elegendő számú állomány és kiképzés-technikai 
eszköz nem áll rendelkezésre. Mivel az idézett sorok egy munka-
anyag részei, ezért nem szeretnék mélyebb elemzésbe belefogni, 
gondolom, a hivatalos folyamat részeként a logisztikai szakma is el-
mondhatja, leírhatja véleményét, és megfogalmazhatja azokat a ja-
vaslatait, melyek a logisztikai specializációk figyelembe vételével va-
lósítják meg az elöljárói akaratot. 

A jelenlegi helyzet tehát változó, ám véleményem szerint mind a 
tiszt-, mind az altisztképzést csak egymás relációjában, egy rend-
szerként kezelve szabadna vizsgálni, illetve módosítani, megfelelve 
azoknak a követelményeknek, melyek mindkét állománycsoport fel-
adatrendszerét, helyét, szerepét meghatározzák a haderőben, illetve 
azon túlnyúlva a civil társadalomban.  
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