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Tanintézetek hadtápoktatóinak 
és a hadtápszolgálat vezetőinek közös konferenciája 

Az MN hadtáp/önök, miniszterhelyettes elvtárs intézkedésének megfelelően 
1977. november 23-án került megtartásra a tanintézetek badtápoktatóinak és a 
hadtápszolgálat ve:r.etóinek közös konferenciáia. 

A megbeszélésen meghívottként részt vettek az MN tiszti és tiszthelyettesi 
csoportfőnök elvtárs, valamint az MN Vezérkar és a Személyügyi Főcsoportfő
nökség képviselői. 

A konferencia célja a hivatásos hadtáptiszti és tiszthelyettesi káderképzés 
helyzetének felmérése, elemzése, perspektívájának megítélése, a közelebbi és tá
volabbi célkitűzések, konkrét feladatok meghatározása volt. 

A konferencia az MNHF, HM b. elvtárs megnyitóiát követően elvége:;:te 
feladatát. A számos fels:;:ólaló bas:;:nos útbaindítást adott a felvetett gondok, 
problémák megoldásáho:;:, a soronkövetke:r.ő feladatok megfogalma:;:ásáho:;:. Ezt 
juttatta kifejezésre az MNHF, HM b. elvtárs zárszava is. 

A konferencián elhangzott referátumot, korreferátumokat és a legfontosabb 
felszólalásokat a következőkben adiuk kö:;:re. 

A Szerkesztőség 
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MNHF, HM h. elvtárs megnyitója 

Tisztelettel köszöntöm mai munkaértekezletünk valamennyi résztvevőjét, és 
várhatóan aktív részvételüket mai munkánkban, amely szolgálatunk távlati jö
vője formálásának egyik kiemelkedő kérdését - a hivatásos hadtáp-káderképzés 
1980-tól tervezett fejlesztését - hivatott megvitatni. 

Ezt az alkalmat ragadom meg arra is - bár valamennyi tanintézettel külön
külön is találkoztam a közelmúltban -, hogy köszöntsem a hadtáp-káderképzé
sen hivatásszerűen munkálkodó tanszékvezetőket, helyetteseket, tanárokat, okta
tókat, osztályfőnököket, politikai nevelőket, akiknek hosszú évek, sőt egyeseknek 
évtizedek során szerzett tapasztalatait különösen nem nélkülözhetjük a káder
képzés jövője feletti vitában. 

Tudatos szándékkal kértük a seregtestek képviselőinek a résztvételét is a 
mai vitánkhoz. Hadseregünk, s ezen belül a hadtápszolgálat, főleg az utóbbi 
két 5 éves terv során igen dinamikus minőségi fejlődésen ment keresztül. Rend
kívül gazdag és napról-napra bővülő az a tapasztalati anyag, amelyet folya
matosan érvényesíteni kell a káderek felkészítésében. De különösen fontos en
nek átfogóbb összegezése és szembesítése a képzés gyakorlatával egy olyan ki
emelkedő feladatnál, mint a káderképzés reformja. Ezért csak ösztönözni tudom 
a seregtestek megjelent képviselőit aktív részvételükre a káderképzés reálisabb, 
élethez közelítettebb kimunkálására irányuló vitában. 

Kedves Elvtársak l 

úgy gondolom, hogy Önök előtt nem szükséges a káderképzés jelentőségét 
külön elemezni. De engedjék meg, hogy néhány gondolatban mégis foglalkoz
zam ennek a kiemelkedő aktualitásával. 

Társadalmi méretekben széles körű munka folyik a fejlett szocialista tár
sadalom új embertípusának, s természetesen ezen belül szakembertípusának a 
kialakítása érdekében. Pártunk az 1972-ben kiadott oktatáspolitikai irányel
vekben vázolta fel az erre irányuló oktatási reform lényegi célkitűzéseit és el
veit. A Xl. kongresszus szintén megerősítette, ha szabad így értelmeznem, tovább 
sürgette ennek kibontakoztatását. Az MSZMP KB 1973. évi határozatában meg
határozta általában a vezetőkkel szembeni követelményrendszert - a jól ismert 
hármas követelmény formájában. Ezeknek a mi kádereink képzésében, nevelé
sében való érvényesítése és szüntelen szem előtt tartása tisztjeink, tiszthelyette
seink felkészítésében mindig biztos iránytű és legfőbb kötelességünk ezek mara
déktalan megvalósítása. Mindezekből számos tennivalónk adódik - általában a 
Magyar Néphadsereg egészében - hivatásos kádereink nevelésére, képzésére 
vonatkozóan. 
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Másik oldalról - de az előbbivel egységben - tanúi s egyben szervezo1, 
végrehajtói is vagyunk a Varsói Szerződés, és azon belül a Magyar Néphadse
reg dinamikus minőségi fejlődésének. Hadseregeink átfegyverzése, a harceljá
rások tökéletesítése, ennek érdekében a csapatok felkészítése és az új követel
ményekhez, feltételekhez igazodó ellátása, kiszolgálása - a stabilitás fenntartá
sa mellett - egy szüntelen fejlesztési folyamatban valsósul meg. És ennek a 
munkának „élő-hordozói", szervezői és végrehajtói elsősorban az MN hivatásos 
káderei, a tisztek és tiszthelyettesek. Ezért szántunk és szánunk mindenkor meg
különböztetett figyelmet a hivatásos káderképzésre. 

Mindezeken túlmenően egy sor szakmai igény is jelzi a káderképzés átfo
góbb rendezésének szükségességét, amelyekről Lapos ezredes elvtárs részleteseb
ben tájékoztatja az elvtársakat. 

Korábbi, valamint mostani beosztásomban szerzett tapasztalataim egyaránt 
azt mutatják, hogy a hadtápszolgálat sok tehetséges, dolgozni tudó és szerető 
káderrel rendelkezik és ezek között örvendetesen nő a tehetséges, fiatal tisztek, 
tiszthelyettesek száma is. Ez önmagában kedvező feltétel. De azt is látni kell, 
hogy minőséget a szolgálatban csak úgy és akkor követelhetünk, ha valamennyi 
hadtáptiszt, tiszthelyettes, szolgálati ág vezető, valamint egyéb beosztott - és 
itt most elsősorban az ezredekről és önálló zászlóaljakról beszélek - a saját szak
májának mindenféle vonatkozásban mestere. Én a jövő élelmezési szolgálat ve
zetőjét nem tudom elképzelni olyan elméleti tudás és gyakorlati készségek nél
kül, amelyek birtokában ne lenne képes a táplálkozás ésszerű megszervezéséfe, 
az élelmiszerek legjobb hatásfokot nyújtó feldolgozására, a csapatok étkezteté
sének kulturált megszervezésére és annak a sokfajta technikai eszköznek a keze-
lésére, hibaelhárítására, a szakbeosztásúaknak mindezekre való megtanítására, • 
amivel a csapatok ma és a jövőben még nagyobb számban fognak rendelkezni. 

De így vagyunk az üzemanyag, ruházati szolgálatvezetők, raktárkezelők, el
látó századparancsnokok felkészítésével kapcsolatos követelményeink terén is. 

Elvtársak én nem mennék bele a részletekbe, figyelmükbe elsősorban olyan 
kérdések megvitatását ajánlom és kérem ehhez a résztvevők észrevételeit, hogy 
milyen legyen a képzésünk profilja, a képzés csomóponti követelményei, a kép
zési idő felosztása, az elmélet és a gyakorlat aránya, mivel biztosítható a kikép
zésben annak stabilitása és ugyanakkor a tananyag dinamikus, az élet változásait 
mindjobban követő fejlesztése. 

Szenteljenek a vita során nagy figyelernet a tanintézetek, a képzés és a csa
patok tapasztalatainak, gyakorlatának kapcsolatára. Keressék azokat az új, ér
demi hasznot hozó munkakapcsolatokat és formákat, amelyek előbbre viszik, 
sőt megbízhatóan megoldják az elmélet, gyakorlat egységének érvényesülését a 
képzésben. Mi ez évben is jelentős erőfeszítéseket tettünk a békében és a há
borúban folyó hadtápbiztosítás tökéletesítésére. Ezek sokban gazdagították az 
eddig ismert eljárásokat, módszereket és jelentős értékű elméleti általánosítá
sokra is módot nyújtottak. Az ilyen és az ehhez hasonló gyakorlati források a 
tananyag, a képzés megújításának a legfőbb kincsei. 

Még egy gondolatra hívnám fel a figyelmüket. Nem elég a hallgatókat ta
nítani, a rájuk váró munkát begyakoroltatni. Szükséges emellett olyan tulajdon
ságokkal, személyiségjegyekkel is felruházni őket - elsősorban a képzés folya-
matában - mint a párt, a társadalom és hadsereg iránti szilárd elkötelezettség, 
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állhatatosság, célratörés, célszerűség és következetesség a munkában, magas fokú 
pszichikai, fizikai helytállás, a ránk bízott vagyon és javak szenvedélyes meg
óvása, takarékos felhasználása, igényesség stb. 

Elvtársak! 

Mi a tegnapi napon nagyon hasznos, főleg a képzés időszerű tökéletesíté
séhez igen sok tapasztalatot, megszívlelendő tanulságot kaptunk a mintegy száz 
pályakezdő hadtáptiszttel és tisztehelyettessel végrehajtott tanácskozáson. Úgy 
gondolom, a mai napi munkánk hasonló eredményekkel zárul. 

Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg konferenciánk második napját azzal 
a biztos tudattal, hogy önöktől is hathatós segítséget kapunk a káderképzés je
lenlegi és előrelátható gondjainak megoldásához, és a mai napi munka alapján 
tovább léphetünk a káderképzés távlati jövőjének minél jobb megalapozásában. 

Hasznos tanácskozást, jó munkát kívánok! 
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MN HTP TUF (MNHF h.) elvtárs referátuma 

Mai munkaértekezletünk - melynek célját, jelentőségét és a vele szembeni 
elvárásokat Stadler vezérőrnagy elvtárs ismertette - egy hosszabb vizsgálódási 
folyamat összegező aktusa. Ezen vizsgálódás következtetéseit tárjuk ma önök 
elé, hogy ezek sokoldalú vitájával, elképzeléseinket kiegészítő vagy módosító 
indoklások alapján a következő hónapokban kellő pontossággal meg tudjuk fo
galmazni a hadtáptiszt-, tiszthelyettes-képzés fejlesztésére irányuló feladatokat 
és azok megoldásának lényegi kérdéseit. Tehát mai napi munkánknak jelentős 

szerepe van ezen tárgyban elvégzendő döntéselőkészítésben. 
Az Önök pontosabb orientálásához még jelzem azt is, hogy ez irányú mun

kánkat a Magyar Néphadseregben folyó hivatásos káderképzés átfogó vizsgála
tának, elemzésének keretében végeztük, az MN kiképzési főfelügyelő idevonat
kozó 02. számú intézkedésének szellemében. Az ebben meghatározott munkameg· 
osztás szem előtt tartásával, mi figyelmünket elsősorban a hadtáptisztek és tiszt
helyettesek várható első és további beosztásaikra irányuló speciális követelmény
rendszer tökéletesítésére, valamint az ennek legjobban megfelelő képzési struk
túra, képzési folyamat és módszerek lényegi kérdéseinek feltárására összponto
sítottuk. Mindebből következően mi elsősorban a fejlesztés szakmai indítékait 
és az arra épülő megoldási lehetőségeket vettük számba. Ugyanakkor nem hagy
hattuk figyelmen kívül azokat a fontosabb összefüggéseket sem, amelyek a tiszt-, 
tiszthelyettes-képzés általános, fegyvernemtől független alapvető kérdéseinek 
igényeink szerinti fejlesztésére vonatkoznak. 

Mindezek alapján ma elsősorban a hadtáp-káderképzés szakmai gondjait 
és ezek megoldásának lehetőségeit tűzzük napirendre, s ezen belül azokra a fő 

kérdésekre, képzés csomópontokra összpontosítunk, amelyek megfelelő irányt 
mutatnak ezen problémakör későbbi teljes kibontásához. 

Ugyanakkor ezt az alkalmat szeretnénk felhasználni arra is, hogy számba 
vegyük a hivatásos hadtáp-káderképzés azon problémáit is, amelyek megoldását 
mindenfajta reform nélkül, a képzés folyamatos tökéletesítésének mindennapos 
folyamatában kell megoldanunk, hogy kádereink minél jobban megfeleljenek a 
Magyar Néphadsereg és a hadtápszolgálat egyre fokozódó követelményeinek. 

Elvtársak! 

Vezérőrnagy elvtárs jelezte azt a sokirányú fejlődési folyamatot, amely 
napjainkra és az előttünk álló időszakra jellemző. Az ezek kapcsán jelentkező 
feladatok megoldásának döntő feltétele, hogy mindenkor olyan káderekkel ren
delkezzünk, akiknek szilárd a politikai elkötelezettségük, társadalmi rendszerünk 
fölényébe vetett hitük, hivatástudatuk, hosszabb távra megalapozott ismeretek-
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kel, sokoldalúan formált személyiségjegyekkel, szervezői-vezetői tulajdonságok· 
kal, megfelelő mesterségbeli tudással, fejlett pszichikai-fizikai adottságokkal bír
nak. Csak ilyen lényegi vonásokkal jellemzett káderekkel, tisztekkel, tiszthe
lyettesekkel leszünk képesek a csapatok harckészültségének, harcképességének 
és harctevékenységeinek igen bonyolult feltételek, valamint magas igények sze
rinti biztosítására, de nem kisebb kádereinkkel szembeni követelmények a béke 
időszakában a csapatok gazdálkodásának, a személyi állomány magas szintű el
látásának vezetése és végrehajtása vonatkozásában sem . 

A követelmények meghatározásához ma már elég pontosan orientálnak ben
nünket a szolgálat jövőjének, fejlesztése fő területeinek és irányelveinek megha
tározását célzó prognosztikai vizsgálatok. Ezekből, valamint a káderképzés 
jelenlegi helyzetének sokoldalú elemzéséből jól meghatározható tartalmi és 
módszertani követelmények rajzolódnak ki a hadtáp-káderképzés követendő út
jának felvázolásához. 

Ezek előrebocsátása után engedjék meg, hogy a továbbiakban a hivatásos 
hadtáp-káderképzés továbbfejlesztése, illetve - ahol szükséges - annak reformja 
szükségességének részletesebb indoklásával foglalkozzam. 

A hivatásos hadtáptiszt-. tiszthelyettes-képzés, hazai akadémiai képzésünk 
- minden hiányossága ellenére - becsülettel teljesítette és végzi feladatát. A 
tanintézetek és azok hadtáptanszékei, a tisztehelyettes és tartalékos kiképző szer
vek évről évre újabb kezdeményezésekkel, bővülő tapasztalatokkal, hozzáértés
sel végzik a fiatal káderek felkészítését. Döntő részük van abban, hogy év
ről évre nő a tehetséges, munkáját szerető és értő fiatal hadtáptisztek és tiszt
heJ yettesek száma, akik elkötelezettségükkel, múveltségükkel, szaktudásukkal, 
emberi és katonai tulajdonságaikkal szolgálatunk szilárd bázisát képezik Öröm
mel konstatáljuk, hogy évről-évre nő azoknak a száma, akik szolgálati munkájuk
ban egyre alkotóbban dolgoznak. 

Nagyot léptek előre a hadtáptisztek, tiszthelyettesek háborús felkészítésében, a 
hadtáptisztek gazdasági képzésében, személyiségük formálásában. Valamennyien 
büszkék vagyunk, és örömünk közös abban, hogy elenyésző azok száma, akik 
nem megfelelően végzik munkájukat és egyre több azoké, akik kiváló és 
jó eredményeket érnek cl szolgálati águk, hadtápalegységük vezetésében, a rá
juk háruló sokoldalú kötelezettségük teljesítésében. Ma már olyan magasabb
egységeink is vannak, ahol a munka meghatározói a pár éve végzett fiatal had
táptisztek, tiszthelyettesek. Számos, az MN egészét érintő kísérletet, fejlesztési 
feladatot oldottunk meg fiatal, pályakezdő, vagy alig néhány éves csapatgyakor
lattal rendelkező kádereink bevonásával. Hogy csak néhányat említsek: raktá
rozás (Lenti), létkörülmények fejlesztése (Ercsi), számos csapatnál a szükséglet 
szerinti fehérneműcsere, büférendszerű vacsoráztatás, vegyes boltok kialakítása. 
Jó helytállást tanúsítanak a csapat- és szakharcászati gyakorlatokon, a hadtáp 
HKSZ-nek a fenntartásában. Közülük többen - 3-4 év után - magasabb be
osztásba kerülnek és egyre nagyobb számban kerülnek felsőbb katonai taninté
zetekbe. Megbecsülésüket jelzi az is, hogy többen a párt- és KISZ-szervezetek 
választott testületeinek tagjai. 

Mindezekkel együtt a káderképzésben egy sor problémával küszködünk, 
amelyek pontos és bátor számbavétele egyik oldalról megfelelő alapot nyújt a 
reform megfontolt kidolgozására, másfelől sürgeti a képzés azonnali javítását. 

Tájékoztató előadásom további részében először a reformmal kapcsolatos 
e]gondolásainkról, majd a képzés közvetlen javítását célzó feladatokról beszé
lek. 
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Elsö gondolatként ·arról, hogy nálunk miért és hol jelentkezik élesebben és 
sürgetőbben a hivatásos hadtáp-káderképzés reformja, s melyek annak az eredői 
és okai. 

Mi a 70-es évek elején, a hivatásos tiszti alapképzésben az akkor engedélye
zett alacsony számú (20-25 fös) beiskolázási keretek mellett egy átfogó kikép
zési profil kialakítására kényszerültünk. Önök előtt is jól ismert ennek a modell
nek a lényeg: egy olyan általános felkészítettségű hadtáptiszt kibocsátása, aki 
valamennyi hadtáp kezdő tiszti beosztáshoz - az egészségügy kivételével - ren
delkezik a szükséges alapismeretekkel. Ez akkoriban hat szakterületre terjedt ki. 
Az emeltszintű tisztképzés bevezetésével ezek képzését üzemgazdász szintre 
emeltük. Ezzel lényegesen tovább bővült a hadtáp hallgatók gazdasági-gazdál
kodást szet'vező felkészültsége, bár őszintén meg kell mondani elsősorban csak 
az általános kérdések területén. Az élet már az elmúlt években rákényszerített 
bennünket arra, hogy nagyobb helyet biztosítsunk a szakági ismereteknek, mi
vel pályakezdő tisztjeink zöme az egységtípusú szervezetek különböző szolgálati 
ág főnöki beosztásba kerül, míg egy másik részük ellátó századparancsnok vagy 
ezred tervező-szervező tiszt lesz. 

Ez a megoldás némileg javította a helyzetet, azonban csak szükségszerű és 
a jelenlegi formájában a hozzá kötődő tananyaggal nem tartósítható. A képzés 
rendszerének biztosítania kell, hogy olyan káderekkel rendelkezzünk, akik meg
alapozott harcászati-szakharcászati, technikai-technológiai, ellátás, kiszolgálás 
szervezési ismeretek birtokában, korszerű közgazdasági szemlélettel rendelkez
nek és képesek az ellátás, szolgáltatások, élet-létkörülmények rájuk háruló fel
adatainak jobb minőségben, nagyobb hatásfokkal történő szervezésére és végre
hajtására. Ehhez a hadtáptisztek képzésének eddigi tananyagában meglevő ará
nyok a hadtápszolgálat általános és szakági ismeretei között nem tarthatók fenn. 
Ha jobb minőséget, hatékonyságot akarunk a hadtápmunkában, el kell érnünk, 
hogy a hadtápszolgálat káderei - különösen a végrehajtás közvetlen szférájá
ban - az ezredeknél, önálló zászlóaljaknál - szilárd általános alapokkal és szak
ági kvalifikációval rendelkezzenek. Különösen követeli ezt az a tény, hogy a 
szolgálati ágakban kezdő tiszt az ezrednél az egyetlen vezető szakember az élel
mezés, üzemanyag, ruházati szolgálatban. 

A másik lényeges indítékunk a képzés reformjára az, hogy a képzés polgári 
tananyaga számunkra igen sok boltismeretet tartalmaz, sok időt von el a ki
képzésből. Anélkül, hogy ma foglalkoznánk a hadtáp tisztképzéshez kapcsolt 
polgári profil kérdésével, úgy látjuk, hogy megtalálhatók azok a célszerű, a ka
tonai és szakmai képzést erősítő polgári tárgyak, valamint tananyag, amelyek 
oktatásával társadalmilag is elismert, polgári kvalifikációt is adhatunk tisztjeink
nek, és amely segítheti elsősorban a gazdálkodás vezetésével kapcsolatos fel~ 
adatok színvonalasabb végrehajtását. 

Van még ezenkívül egy nagyon nehezen áthidalható problémánk. Nevezete
sen az, hogy a hazai hadtáptiszti alapképzésünk jellegében nagyon eltávolodott 
a szovjet tisztképzési rendszertől. Ennek az a lényege, hogy a Szovjetunióban a 
korábbi években a hadtáptiszti alapképzésben is áttértek az üzemmérnöki kép
zésre és ennek alapján módosították az akadémián folyó szakági képzés idejét. 
Az ezekre történő hazai beiskolázás feltétele az üzemmérnöki képesítés. A mi 
kádereink ezzel nem rendelkeznek. 

Hivatásos tiszthelyettes képzésünk ágazati rendszerben folyik, ezen tovább
ra sem tervezünk változtatni. E területen egyik alapvető problémánk abban 
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van, hogy - a nagy ·óraszámú - ágazati képzésben még mindig nem sikerült 
olyan módszereket alkalmazni, amelyek nagyobb teret biztosítanának a tiszt· 
helyettesek gyakorlati munkában való kiképzésére. Ez a fejlesztés egyik jelen
tős belső tartaléka. 

A tiszthelyettes-képzés fejlesztésének másik útját ·abban látjuk, hogy szol
gálati érdekeinkkel egybeeső, ugyanakkor számukra is vonzó katonai szakmát 
adjunk a kezükbe, amely katonailag és polgári életben egyaránt elismert. 

Gondjaink vannak az akadémiai képzésben is. Ezek lényege abban fogal
mazható meg, hogy ezideig nagyon különböző előképzettségű, mondhatnám úgy 
is, hogy nagyon eltérő katonai műveltséggel rendelkezők kerültek beiskolázásra. 
Ezért az akadémiának jelentős időt kell fordítani az akadémiai tananyag el
sajátításához szükséges előképzettség nivellálására. Sőt több olyan példánk van, 
miszerint egyes tisztek előképzettségi hátrányaikat nem is tudták behozni, s 
így bizonytalan ismeretekkel, nem megfelelő alkalmazási készségekkel kerültek 
ki a csapatokhoz. Tehát ez ideig nem beszélhetünk arról, hogy az akadémiai 
képzés nagyon tudatosan és szervesen, gazdaságosan épül a főiskolai tisztkép
zésre. Bár az akadémiai képzés profilja egyértelműen meg van határozva (ezred 
HTPH, magasabb hadtáptörzsekbe beosztott tiszt), még mindig több kívánni
valót hagy maga után a hallgatók sokoldalú katonai és gazdasági vezetővé 
való képzése. Kibocsátott hallgatóink egy jelentős része nem tanúsít kellő kö
vetkezetességet, önállóságot, állhatatosságot, magabiztosságot a hadtápbiztosítási 
folyamatok szervezett fenntartásában, a munka igényes vezetésében, egyéni és 
hadtáptörzseik munkájának megszervezésében. Éves, időszakos, havi és napi 
tevékenységüket az események „sodrásában", kellő előrelátás, időben átgondolt 
intézkedések hiányában végzik. 

Ezekben kívántam röviden összefoglalni - lehetőleg úgy, hogy a fejlesztés 
fő irányait is jelezzem, - a hivatásos káderképzés tökéletesítése szükségességé
nek speciális, szakmai indítékait. Ezek mellett természetesen egy sor egyéb, az 
MN-ben folyó káderképzés egészének fejlesztésére érvényes követelményt is 
számba kell vennünk, amelyek a párt állásfoglalásaiból, az oktatás-politikai 
irányelvekből és az MN felső vezetésének utasításaiból fakadnak. 

Elvtársak! 

A továbbiakban ismertetem a káderképzés fejlesztésének legfontosabb fej
lesztési irányait. 

Mindenekelőtt abból indulunk ki, szükségesnek tartjuk, hogy a képzési idő 
a tiszti alapképzésben változatlanul 4 év, a tiszthelyettes képzésben 2 év, illetve 
a szakmunkásképzéssel egybekötött tiszthelyettesképzés 4 év legyen. 

A távlati fejlesztés egyik legfontosabb kérdése annak meghatáro<,ása, hogy 
milyen követelményrendszert elégítsen ki a hivatásos káderképzés a 80-as évek
től. Ehhez viszont abból kell kiindulni, hogy milyenek lesznek a követelmények 
a hadtáppal szemben és milyenné kell formálni ezt erre az időszakra. Anélkül. 
hogy belemennénk a 10-15 évre szóló prognosztikánk részleteibe, néhány lé
nyegi mutatót abból ki kell emelnünk. Mi megalapozottan úgy látjuk, hogy az 
1980-as évek hadtápjának a jelenleginél lényegesen nagyobb teljesítőképességgel, 
életképességgel kell rendelkeznie. Képesnek kell lennie a csapatok magas ütemű, 
mozgékony, manőverező harctevékenységének hadtápbiztosítására - mind tömeg
pusztító fegyverek alkalmazása közpetette, mind anélkül -, erőinek jobb megóvá
sára, harcban a csapatok rövid idő alatti teljes feltöltésére. A béke időszaká-
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ban magasabb színvonalon, tudományosabb megalapozottsággal kell elvégeznünk 
a csapatok ellátását, kiszolgálását, szerveznünk a szolgáltatások önkiszolgáló 
formáit. Mindehhez nagyobb, speciális technikai parkkal fogunk rendelkezni. Az 
eddig rendszeresített technikai eszközök, vagy azok korszerűsített változatai 
mellett megjelennek a technikai rakodó-tároló eszközök, a csoportos feltöltés, 
kiszolgálás technikai eszközei, a laktanyai ellátás-kiszolgálás egyre korszerűbb 
technikai felszerelései (gépei). 

Alapvetőnek kell tekinteni azt, hogy hazánkban a fejlett szocialista társa
dalom építése az életszínvonal növekedésével, az életmód jelentős megváltozá
sával jár. Ezért csapatainknál az ellátás egyes területein, ágazataiban folyamato
san lépést kell tartani ezzel a színvonallal. A hadseregben szolgáló fiatal kato
náknak egyértelműen biztosítani kell a polgári életben elért ellátási és szolgálta
tási színvonalat, a korszerű szerkezetű, összetételű és ízletes, változatos élel
mezést; a praktikus ruházkodást, a felszerelésekkel történő rugalmas ellátást, 
kulturált katonai-kereskedelmi szolgáltatásokat; a gyakori fürdést, tisztálkodást, 
ruhacserét, felszerelésének javíthatóságát stb. Ezek a szolgáltató ágazatok roha
mosan fognak fej lödni. 

Ezekre támaszkodva a hadtáp fejlesztésének fő irányait a következő idő
szakban mind a háborúra való felkészülés, mind pedig a mindennapos ellátás 
területén a hadtáp sokoldalú műszaki fejlesztésében, a hadtápmunka gépesítésé
ben, technológiai szintjének növelésében, a racionális és korszerű üzem- és mun
kaszervezési eljárások meghonosításában, valamint a hadtápvezetés és gazdál
kodásszervezési folyamatok modellszerű fejlesztésében és automatizálásában 
látjuk. 

Nekünk tehát olyan kibocsátott tisztekre és tiszthelyettesekre, ezen belül 
szakemberekre van szükségünk, akik megalapozott technikai képzettséggel ren
delkeznek, jól ismerik az ellátás, szolgáltatások technológiáját, tudják és értik, 
hogy mit, miért, mikor, milyen összetételben és hogyan kell kiszolgáltatni a ka
tonának, az egységeknek békében és háborúban. Jól értik és számba tudják venni 
a hadtápmunka politikai, hangulati következményeit és hatásait. 

A képzés tartalmi fe;tesztésére vonatkozó alapelgondolásunk tehát a kö
vetkező. 

Már az eddigiekből is világossá vált. hogy a képzés valamennyi szintjén -
tehát az akadémiát is beleértve - intenzívebbé kell tennünk a technológiai
műszaki képzést, több technikai ismeretet kell nyújtanunk leendő kádereinknek. 

Természetesen a műszaki műveltséget kiképzési szintenként differenciáltan 
értelmezzük. 

A tiszthelyettes-képzésben olyan ismereteket kell adnunk, melynek birtoká
ban, mint jó vezető szakmunkás, az eszközök alkalmazásán túl meg tudja tanítani 
beosztottait annak használatára, érti az eszközök csínját-bínját, ki tudja azt ja
vítani, van politechnikai-barkácsoló érzéke. De ezeknek a berendezéseknek a 
természettudományos alapjait, a technikai rendszerbe való elhelyezését nyilván 
csak a tájékozottság szintjén köteles ismerni. fgy tehát mindenképpen szakmun
kás képzettségű, a fizikai munkához. a végrehajtáshoz közel álló, gyakorlatias 
tiszthelyettest kell képeznünk, aki a maga közvetlen munkahelyén mindenhez ért. 

A tisztképzésben megítélésünk szerint azt a típust kell keresnünk, aki a 
műszaki, illetve a technológiai folyamatot jól ismeri, tudatos benne a berendezé~ 
sek, eljárások egymással való kapcsolata, szervezni tudja az üzemjellegű tevé-
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kenységet. Ehhez. a-c; kell, hogy egy minimális politechnikai érzéken kívül erős 
legyen a természettudományosan megalapo-c;ott technológiai képzettsége, képes 
legyen a fiatal tiszt az általa irányított üzemben, tehát a hadtáplétesítményben, 
az egész élelmezési blokkban, az egész telephelyen, repülótéri töltókomplexum
ban folyó munka teljes mechanizmusát szervezni, a kiesett eszközöket pótolni, 
vagy helyrehozni. 

A gazdasági vezetővé képzés szempontjából fontos kérdés annak meghatá-
• rozása, hogy hol, milyen képzésben, milyen célokat kövessünk. 

Alapvető követelménynek tekintjük azt, hogy mind a tiszthelyettesi, mind a 
tisztképzésben olyan közgazdasági alapismereteket kell nyújtani, amelyek ké
pessé teszik a tiszti, tiszthelyettesi állományunkat arra, hogy értsék az alapvető 
közgazdasági összefüggéseket, kezdettől fogva vérükké váljon a hatékonyság, 
gazdaságosság, takarékosság és képesek legyenek arra, hogy az erősen szabályo
zott gazdlákodási rendben el tudják végezni az alapvető elemző munkát mind 
a gazdálkodás célkitűzéseinek, mind a gazdálkodás hatékonyságának meghatá
rozása, illetve megítélése során. 

Ennek megfelelően a képzés fő tartalmát az egyes szolgálati ágak feladatai 
szakszerű végrehajtásának biztosítására kell összpontosítani: a tiszthelyettes
képzésben az adott szolgálat múködésének szabályait, a feladatok végrehajtá
sának módjait; a tisztképzésben erősebb közgazdasági alapokon a költségvetési 
gazdálkodás alapismereteit, a gazdálkodási célkitűzések helyes meghatározásá
nak, a hatékony és takarékos gazdálkodás megvalósításának, elemzésének, vala
mint az ellátás végrehajtása, a személyi állomány részére nyújtandó szolgáltatá
sok szervezésének módszereit kell tanítani. 

, Az akadémián erre az ismeretre támaszkodva tágítani kell a közgazdasági 
alapokat, látókört, változatlanul érvényesíteni az életközelséget, a képzés fő kö
vetelményeinek arra kell irányulni, hogy tisztjeink gazdasági vezetőkké váljanak 
és képesek legyenek a gazdálkodás célkitűzéseinek önálló meghatározására, a 
döntések gazdasági kihatásainak elemzésére, az ezzel kapcsolatos matematikai 
módszerek alkalmazására, a gazdálkodás hatékonysága teljes összefüggésben tör
ténő elemzésére. Természetesen a gazdasági vezetővé képzést a katonai vezetővé 
képzés szoros részének kell tekinteni és végrehajtani, egy pillanatig sem tévesztve 
szem elöl azt, hogy mindez járuljon hozzá a háború estén megoldandó felada
tok eredményes teljesítéséhez. 

A nevelési feladatokból néhány speciális kérdést említek meg. 
Megítélésünk szerint minden szinten a képzési folyamat két oldala - az 

oktatás és a nevelés - között a nevelésnek van a primátusa. A nevelés általános, 
minden hivatásosra egységes követelmények szerint vonatkozó világnézeti, erköl
csi, politikai esztétikai és testi területein kívül az ún. szakmai nevelés jelentő
ségéről szeretnék beszélni. Az általános életmódalakítás mellett, illetve azon 
belül nekünk szakmai specialistává is kell nevelnünk a tiszteket, tiszthelyettese
ket, mert az adott területen az eredményes munkához nélkülözhetetlen szakmai 
szokások, jártasságok, készségek és sajátos, jellemző életformajegyek, magatar
tási tulajdonságok szükségesek. Semmiképp sem akarok valamiféle elkülönült 
hadtáp ideált meghirdetni, de azt tudnunk kell, hogy a jó hadtáptisztnek, tiszt
helyettesnek jellemvonásai közé tartoznak a következők: 

- örökös nyugtalanság a személyi állomány ellátásának teljességért és szín
vonaláért érzett felelősség békében és háborúban egyaránt; 
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- következetesség, állhatatosság a munkában, nap, mint nap megújuló ké
pességek -a személyi állományról való gondoskodás terén; 

- abszolút, mondhatnám „bigott" tisztakezűség, a közvagyon egyértelmű 
tisztelete és védelme, az ezzel járó puritánság; 

- kialakult helyes közgazdasági szemlélet; 
- a hatékony és takarékos gazdálkodás megvalósítására való törekvés és 

képesség; 

Ezek a „sajátos" tulajdonságjegyek természetesen csak a MN valamennyi 
hivatásos katonájára jellemző tulajdonságjegyekkel közös összhangban alakítha
tók ki. Mindenekelőtt kiemelném annak a fontosságát, hogy tisztjeink és tiszthe
lyetteseink egyértelműen értsék - és annak szellemében dolgozzanak -, hogy a 
hivatásos katonai pálya, a hivatás a politikai elkötelezettséget, pártunk és népünk 
szolgálatát jelenti. 

E tulajdonságok kialakítása a képzés része, nem előtte, nem utána, hanem 
a képzési folyamat alatt kell eleget tenni ennek, s e feladatok döntő részét tan
tervesitenünk kell, be keil építeni a tananyagba és az oktatás útján kell ne
velnünk. 

Reformterve;.etünk egy másik lénye.ges kérdése a képzés szerkezetének a 
jelenleginél egyértelműbb, a képzési követelményekkel pontosabban összehangolt 
/elvá:iolása. 

E tekinteben a fő problémánk az, hogyan hidaljuk át a:i általános katonai, 
egységes hadtáp- és ágazati szakképzés látszólagos ellentmondásait. 

A tiszthelyettes-képzésben az a felfogásunk, hogy egy általános katonai ala
pozás után első pillanattól erős szakmai képzést adjunk a továbbiakban is. Az 
elvárásoknál már elmondtuk, hogy tiszthelyettest specialistának tart'juk. Két 
vagy több éven keresztül arra a beosztásra kell egyértelműen felkészíteni, amit 
először fog ellátni, tehát vastag szakmai képzést kell, hogy kapjon. 

Tehát változatlanul, kezdettől fogva szakági képZést tartunk szükségesnek, 
viszont vizsgáljuk annak lehetőségét, hogyan lehetne - főleg egy szakmunkásta
nulói képzéssel egybekötött - tiszthelyettes-képzés keretében összevonni a gép
kocsiszállító és üzemanyag szakokat, ahol a képzés fő tárgya a gépkocsi. A ru
házati tiszthelyettes-képzés kivételével mindenütt a 4 éves szakmunkás-tiszthelyet
tes-képzést tartjuk nálunk is legcélravezetőbbnek. 

Vizsgálataink azt mutatják, hogy a hadtáptiszti alapképzésben nem indo
kolt kezdettől fogva a szakmai-ágazati különválasztás. Olyan mennyiségű az a 
valamennyi hadtáptiszti beosztáshoz egyaránt szükséges közös ismeretanyag, 
amely nélkül nem lehet megérteni a szolgálati ágak speiciális tananyagát a szak.
harcászatban, technikai-technológiai, üzemszervezési-gazdálkodási kérdésekben. 
Azt mi is látjuk előre, hogY az egyes szolgálati ágakra való speciális felkészítés 
időigénye eltérő. Ezt úgy véljük áthidalhatónak, hogy a közös alapozást igen kö
rültekintően alakítjuk ki. 

Eszerint a hadtáptisztek főiskolai képzésének a felépítésére a következőket 
javasoljuk: 

- valamennyi hadtáphallgató részére közös politikai, általános katonai és 
nyelvi kiképzés; 

- ezt követően a tartós és általános alapismereteket magában foglaló egy
séges harcászati-hadtáp szakharcászati, technikai, technológiai és gazdasági szak
alapozó kiképzés; 

110 

• 

• 
• 

• 

.• 



' 

~ a · képzés befejező szakasza az első tiszti beosztásra való közvetlen felké
szítés. 

Tehát a képzés utolsó fázisában látjuk célszerűnek az ágazati bontást; az 
adott szolgálati ág, illetve közvetlen munkaterületre való képzést minden szak
ra (élelm., ruh., üza. szolg. főnök, ello. szd. pk.) sajátosan meghatározott ará
nyok, tehát külön tanterv szerint. 

lgy érvényesíthetjük a hadtáptiszti alapképzésben az egész hivatásra történő 
felikészítés és elmélet megalapozás; továbbá az első beosztásra való kiképzés és 
gyakorlati alkalmazóképesség kialakításának egységét. 

Néhány gondolat a módszertani munka fejlesztéséről. 
Lényeges változásokkal kell számolnunk az oktatás technikai bázisának_ fej

lesztésében és az új oktatási technikai eszközökre épülő módszertani munkában. 
A következő tíz évben ehhez megfontolt, koncepciózus és kitartó előkészületek 
kellenek. Az új tantervek felépítésénél meg kell határozni az erre alkalmas tan
tárgyakat és a tantárgyprogramnak már ilyen audiovizuális rendszerre kell 
épülnie. HangsúlyÓzom, hogy ez csak az ismeretek kis körére terjedhet ki, nem 
1.ehet erőszakos, mert a ml tananyagunknak csak töredéke alkalmas arra, hogy 
ilyen formában közöljük. 

Addig is azonban meghatározott program alapján, elsősorban a magas szin
tű szemléltetés megvalósítása érdekében sokkal határozottabban kell előrelépni 
egyes foglalkozások, foglalkozás sorozatok, tárgykörök, tantárgyrészek mód„ 
szertani korszerűsítése terén. 

Mi úgy- látjuk, e vonatkozásban a legszélesebb lehetőségek az egészség
ügyi képzés, a tiszthelyettesek általános katonai kiképzése és a technológiai-mű
szaki képzés területén van. 

A képzés módszertani fejlesztése területén -jelentős feladat számunkra a 
számonkérések hatékonyságának biztosítása. Megítélésünk szerint a vizsgák nagy 
száma, tantárgyanként való elkülönítése és komplex jellegük hiánya miatt a 
vizsgarendszer nem tölti be eléggé szerepét és különösen vonatkozik ez az ál
lam-, illetve a kibocsátó vizsgákra. Itt a hiba nemcsak és nem annyira a vizsga
módszerekben van, mint inkább magában a tantárgyrendszerben. Egymástól tan
tárgyanként elszigetelt ismeretanyagot rendkívül nehéz komplex vizsgákon szá
monkérni. 

Itt mindjárt rátérhetünk arra a problémára is, amit a sok tantárgy és ezzel 
kapcsolatban a szétdarabolt ismeretek jelentenek. Az új tantervek kialakítása 
során csökkenteni kell a tárgyak számát. Az ismereteket össze kell vonnunk, in
tegrálnunk kell néhány vezető tantárgyban, melyek a kepzés fő irányának felel
nek meg. Ebben a vonatkozásban jó példa számunkra az akadémiai képzés, ahol 
a tantárgyak száma kevesebb és komplexebb. 

Elvtársak 1 

Mint ismeretes a rohamos fejlődéssel a korábban megszerzett ismeretek egy 
része elavúlttá válik, s gyakran az egyes feladatok végrehajtásához új, nagyobb 
hatékonyságot nyújtó ismeretek szükségesek. Ez alapvetően felveti az „élettel 
való lépéstartás" problémáját. A:,. is köztudott, hogy a kiképzési programok sű
rű változtatására nincsen mód, s nem is indokolt. De ugyanakkor a már elavult 
anyag oktatása sem tűrhető el. Ezért a képzés viszonylagos stabilitását és a 
naprakészséget biztosító dinamizmust a tananyag fejlesztésében - a már jelzett 
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rendszabályokon túl - csak komplex módon lehet megoldani. Elsósorban úgy, 
hogy tudomásul vesszük - s úgy is nevelünk -, hogy napjainkban is alapelv „a 
holtig tanulás". Nem mondhatunk le tehát arról, hogy a tanintézeteink megta
nítsák a hallgatókat tanulni. Neveljék óket úgy, hogy a tanulás, az önképzés 
természetes igényük és szükségletük legyen. 

Az ellentmondás feloldásának másik módja a rugalmas, szervezett tovább
képzési rendszer. Úgy véljük, hogy a tanfolyamrendszerü továbbképzés - me
lyen valamilyen formában ötévenként keresztül kell menjen a tisztek, tiszthelyet
tesek zöme -, valamint a parancsnoki és szakmai továbbképzési rendszer ötvö
zötten képes arra, hogy a megszerzett, vagy továbbfejlesztett gyakorlati tapasz
talatokkal kibővített ismereteket idószerúsítse. Ezért a tanfolyamrendszerű ki
képzések programjait évröl-évre újra, a követelményekhez igazodva kiadjuk. lgy 
az alapképzés stabilitása és a továbbképzés változékonysága kölcsönösen kiegé
szíthetik egymást. 

Az ellentmondás feloldásának harmadik útja a tanári önfejlesztés. Magya
rán mondva, olyan tanszékvezetókre, alosztályvezetókre, csoportvezetőkre és 
tanárokra van szükség, akik képesek a tananyagot folyamatosan tartalmilag és 
módszertanilag megújítani. 

Elvtársak! 

Befejezésül a képzés néhány aktuális, elég sürgető tennivalóira hívom fel 
a figyelmüket. Elsó gondolatként a képzésnek az élettel való kapcsolatáról né
hány szót. 

Az élettel való kapcsolat erősítése, az életre való felkészítés igényének ki
elégítése nem várhat az új tantervekig, mert ez most is szűk keresztemetszete 
a kiképzésnek. Ahhoz, hogy az oktatásban minden kérdést gyakorlati oldalról 
közelítsünk meg, szükségessé válik néhány rendszabály foganatosítása. Tudjuk, 
hogy tanintézeteink egy része és főleg a ZMKMF nincs olyan állapotban, hogy 
a hadtáplétesítményeket, magát a szervezetet tancsapatnak használjuk, ezért még 
ebben az esztendöben, elsósorban Budapest közelében kijelöljük azokat az ala
kulatokat, melyek egyes tiszti, vagy tiszthelyettes szak részére bázis-alakulatnak 
számítanak. Ezzel párhuzamosan növelni kell a csapatoknál levezetett foglal
kozások számát és fokozottabban igénybe kell venni a csapatok hadtáptisztjeit 
különböző gyakorlati foglalkozások levezetésére. Intenzívebbé kell tennünk a 
tanárok és csapatok kapcsolatát, a csapatgyakorlatok tapasztalatainak dinamiku
sabb ütemű beépítését az oktatásba. 

Rendet kell teremtenünk a technikai kiképzésben. A tanintézet falait nem 
hagyhatja el olyan ember, aki az éppen rendszeresített eszközöket nem ismeri. 
Olyan gazdagok sem vagyunk viszont, hogy megengedhetnénk a drága technikai 
eszközeinknek az egymás közelében levö három budapesti tanintézet mindegyi
kénél történö felhalmozását. 

Ezért 1978 közepéig, tehát a következó kiképzési év kezdetére, de közel 
teljes nomenklatúra szerint, tehát minden technikát beleértve, létrehozzuk a ki· 
képzés budapesti technikai bázisát, és meg fogjuk teremteni kölcsönös haszná
latának feltételeit is. 

A gyakorlatias kiképzés érdekében jóval fegyelmezettebben, körültekintöb
ben és hatékonyabban kell kihasználni a hallgatók gyakorló csapatszolgálatát. 
Elsősorban nem tűrhetünk meg semmiféle ötletszerüséget. A gyakorló csapat
szolgálat a kiképzés része és nem azért van, hogy ideiglenes megoldást találjunk 
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egyes csapatok létszámgondjainak a megoldására, vagy végrehajtsuk a taninté
zetek leltározását, esetleg tömegeket adjunk bemutatókra, filmforgatáshoz, vagy 
éppen pihentessük a hallgatókat. A gyakorló csapatszolgálatot akkor és azzal a 
céllal kell lefolytatni, ahogy a tanterv meghatározza. A hallgatóknak mintát kell 
látniuk, ezért a tiszthelyetteseket a legmagasabb szintű gazdálkodást, béke-ellá
tást nyújtó alakulatokhoz kell vezényelni, mert elsősorban ezen a területen kell 
a munkába lépéshez szükséges tapasztalatokat viszonylag rövid idő alatt meg
szerezniük. Itt tehát az elv az, hogy adott szolgálatban legmagasabb szinten dol
gozó, teljesítő alakulathoz kerüljenek. 

A tisztjelöltek gyakorló csapatszolgálatával kapcsolatban nagyobb célokat 
tüzünk ki, itt fontos annak a parancsnoknak, hadtáphelyettesnek tanító és okta
tó képessége, aki mellé kerül, fontos a komplexitás, az alakulat tevékenységében 
jelentkező sokrétűség, valamint az a követelmény, hogy abban az egyhónapban 
sok esemény történjen. Törekedni fogunk arra: a végzés előtt álló hallgató oda 
kerüljön gyakorló csapatszolgálatra, ahová várhatóan beosztásra kerül kibocsátás 
után. 

Elvtársak! 

Pályakezdő tisztek, tisztheleyettesek munkájával kapcsolatos tapasztalatok 
azt mutatják, hogy sok esetben nem is a tárgyi ismereteik hiánya képezi munká
juk fogyatékosságainak a legfőbb okát. Sokszor azért kerülnek konfliktus hely
zetbe, mert nem elég céltudatosak, pontatlanok, helyenként hanyagok, nem elég 
következetesek egy-egy munkafolyamat szigorú rend szerinti fenntartásában. 
Esetenként igénytelenek. Egyesekből hiányzik a kitartó törekvés, hivatásuk 
gyakorlásához szükséges tudás és tulajdonságaik állandó tökéletesítése. Nem ké
pesek saját magatartásuk ellenőrzésére, a végrehajtók mozgósítására, alárendelt
jeik aktív tevékenységének kibontakoztatására. 

A kiképzések, továbbképzések időszakában nem alakult ki bennük és nem 
erősödik szabályzataink megfelelő tisztelete, a szabályzatok, szolgálati rend 
betartásának megkövetelésére irányuló tevékenység módszere. Tanintézeteink 
keveset tesznek meg annak érdekében, hogy a hallgatók jártasságot szerezzenek 
a munkában érintett szervekkel megvalósítandó együttműködésben, valamint an
nak érdekében, hogy a hadtáp jó értelemben vett propagandistáivá váljanak. 

Ezek mind-mind olyan lényeges nevelési feladatok, amelyeket a kiképzésen 
túli élet szervezett keretei között kell megoldani egy jól átgondolt, a képzés fo
lyamatába épített tervszerűséggel. 

A hivatásos tiszthelyettes-képzésben ma még sok a hiba az előírt oktatási 
kérdések gyakorlatias feldolgozásában. Sok a „szöveg" a kiképzésükben, alap
vető szolgálati tennivalóik gyakoroltatása és az ezek alapját képező szabályok 
pontos, egyértelmű rögzítése helyett. 

A tiszti alapképzésben általában gyenge, felületes, igénytelen a hallgatók 
egyéni tanulása. Gyakorlati foglalkozásaik sablonosak. Még a jelenlegi tanterv 
keretein belül sem élnek olyan gyakorlati foglalkozások lehetőségeivel, amikor 
a hallgatókat az egyes munkafolyamatok megszervezésére és főleg módosított 
feltételek közötti átszervezésére kényszerítenek. 

Mind a ZMKMF, mind a ZMKA alapvető és életbevágó feladatának kell 
tekinteni a katonai vezetővé nevelés és képzés erősítését. Meg kell tanítani a 
hallgatókat arra, hogy béke időszakban képesek legyenek egy-egy szolgálati ág 
vagy az egész hadtáp követelmények szerinti vezetésére. Arra, hogy az egyre 
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bonyolódó élet viszonyai között képesek legyenek a gyors eligazodásra, a ha
tékony, élenjáró módszerek alkalmazására, a döntések, megoldások politikai és 
gazdasági kihatásainak előzetes megítélésére, valamint döntéseikkel elősegíte
ni ezek kedvező alakulását. Erősíteni kell a szakszerűségre, a feladatok végre
ha'jtásának megszervezésére irányuló képzést. Nagyobb figyelmet kell fordítani 
a munkarendbe beépített belső és külső ellenőrzések szervezésének, végrehajtá
sának megtanítására. 

A csapatok harcászati viszonyok közötti hadtápbiztosításának folyamatos ve
zetése érdekében javítani kell a szakharcászati, dinamikai foglalkozásokat. Meg 
kell tanítani a rendelkezésre áló erők-eszközök legcélszerűbb és leghatékonyabb 
igénybevételének, alkalmazásának megszervezését. Képessé kell tenni a hall
gatókat, hogy lényegesen rövidebb idő alatt elvégezzék a tervező munkát, fi
gyelmüket jobban összpontosítsák a gyakorlati munka végrehajtására, a hadtáp
alegységek folyamatos vezetésére, a munka és mozgás helyes összhangjára, az 
anyagáramlás ütemének gyorsítására. Mindenképpen fontos annak a megtaní
tása, hogyan dolgozzon harcban a szolgálati ág főnök. 

Minden tanintézetnél - tartalmilag és módszertanilag egyaránt - eros1-
teni kell a mozgósítás hadtápbiztosításának megszervezésére és végrehajtására, a 
tárolt anyagi-technikai eszközök hadrafoghatóságának biztosítására irányuló kép
zést és nevelést. 

Végül, de nem utolsósorban tovább kell javítani az állam-, illetve a kibo
csátó vizsgák rendszerét, módszerét és tartalmát. Tudjuk, hogy az államvizsga 
bizottság egy 20 perces feleletből nem kaphat képet az adott hallgató 4 éves 
munkájáról, fejlődéséről, ezt minden vizsga nélkül jobban tudja a tanár. De az 
egész évfolyam, az egész kurzus általánosítható tulajdonságairól és képzettségé
ről feltétlenül szükségünk van egy megbízható információra. Ezért a vizsgában 
meg kell szüntetni az átfedéseket, azt a gyakorlatot, hogy záróvizsgákon alapozó 
tananyagot kérjünk számon, hogy a vizsgák nem komplexek és nem alkalmazható 
ismereteket követelnek. Ezzel kapcsolatban a vita során számítunk az elvtársak 
javaslataira és észrevételeire. 

Elvtársak! 

Ezekben kívántam összefoglalni hivatásos káderképzésünk távlati és idó
szerű fejlesztésére irányuló elgondolásainkat. Arra kérem Önöket - mindezeket 
a vita alapjának tekintve -, véleményük kifejtésével járuljanak hozzá ezirányú 
céljaink minél eredményesebb eléréséhez. 
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MN tábori hadtápfőnök kiképzési helyettesének 
korreferátuma 

Felszólalásomban fő vonalaiban kifejteném az elmélet és a gyakorlat célszerű 
arányainak alakításában és a gyakorlati képzés módszereinek fejlesztésében eddig 
kialakult elképzeléseinket. 

Meggyőződésüi,k, hogy e feladat megoldása csak akkor lehetséges, ha több
kevesebb pontossággal meghatározzuk a 80-as évek htp. tiszthelyettesének mo
delljét. A rendelkezésünkre álló információk alapján ez a következő lehet: 

- a hivatásos hadtáptiszthelyettes az a személyiség néphadseregünkben, 
aki a hadtápellátás (kiszolgálás) feladatait a hadtápszolgálat „végpontján" 
rés2Jben személyes, részben a rendelkezésre álló ·szervezetszerű (illetve ideigle
nes) állomány irányításán keresztül oldja meg, aki képes a szervezetszerű állo
mány katonai, politikai, szakmai képzésére, az irányítása alatt álló kisközösség 
szocialista szellemű nevelésére. Tehát a htp. tt>. a hadtápszolgálatban ráháruló 
feladatok mestere kell, hogy legyen, aki képes az anyagok kezelésére, tárolására, 
karbantartására, mozgatására, a rábízott kis alegység vezetésére, velük külön
böző feladatok megoldására. 

Ebben a felfogásban világossá válik, hogy a hivatásos tiszthelyettes a had
tápszolgálatban senkivel nem pótolható, kulcsszerepet tölt be, aminek konzek
venciáit érvényesíteni kell e tiszthelyettesek képzésében és nevelésében, anyagi
erkölcsi elismerésében is. 

A jövő hadtáptiszthelyetteseinek nevelésében - az általános nevelési irány
elvekben foglaltakon túl - egy sor, részben újszerű tényező niiatt az eddiginél 
nagyobb figyelmet kell fordítani általában a tiszthelyettes társadalmi preszti
zsének elismertetésére, más.részt e fiatalok munkára nevelésére. A feladatnak 
tükröződnie kell a módosuló összkövetelményi programban és ugyanakkor meg
követeli az erkölcsi és anyagi ösztönzők konkrétabb és hatékonyabb alkalma
zását. Ezek közül csak utalásképpen a következőket említeném meg: 

- a tiszthelyettesek társadalmi presztizsében csak úgy tudunk változást el
érni, ha sikerül jelenlegi megítélésük általános elvei és a mindennapi gyakorlat 
közötti ellentmondást megszüntetni, vagyis: egyrészt erkölcsileg tisztázni e ka
tegória helyét és szerepét a hadseregben, másrészt ezt a helyet és szerepet anya
gilag is megfelelően elismerni; 

- a hivatástudatra nevelésben döntő feladat az ellátásban betöltött kulcs
szerep felismertetése és az érvényesítéséhez szükséges helyes gazdasági szemlélet, 
felelősségtudat, rendszeretet kialakítása e fiatalok között; 
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- a munkára nevelésben egyrészt a szükséges erkölcsi tudatosság kialakí· 
tása a feladat, másrés2t már a bázison végzett munka folyamatos értékelése, 
anyagi- és erkölcsi elismerése. Célszerű lenne, ha a mindennapi munka az eddi
ginél konkrétabb helyet kapna a szocialista versenymzogalomban és nagyobb 
súllyal esne latba az értékelésnél. 

A Lapos ezds. elvtárs által beterjesztett referátumból jól értjük, hogy gya
korlati munkára felkészített, szakmában jártas tiszthelyettesekre van szükség. 
Egyetértésünket ezzel kapcsolatban már kifejtetem. 

Az elmúlt időszakban végrehajtottuk a végzett tiszthelyettesek helytállás 
vizsgálatát, valamint elöljáró szakszolgálatiág-főnökeikkel beszélgettünk. Ezek 
alapján megállapítottuk, hogy volt hallgatóink kevésnek tartják a gyakorló csapat
szolgálat időtartamát, és kivétel nélkül a gyakorlatiasabb oktatás mellett foglal
nak állást. Akalános véleményük, hogy az iskolán kevés volt a „béke" gyakor
lati kiképzés, ugyanakkor soknak találják a „háborús" szakkiképzést. 

A szolgálati elöljáróik véleménye a következőkben foglalható össze: szakmai 
képzés előtérbe helyezése, a gyakorló csapatszolgálat időtartamának növelése, 
o.<apatoktól előadók meghívása az iskolára, adjunk nagyobb teret a HKSZ fel
adatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának, végül pedig a centriku
sabb technikai képzés igénye. 

A továbbiakban vizsgálat alá vettük, hogy fenti igények kielégítésére milyen 
lehetőségeink vannak szakmánként. Egyértelműen jelenthetem, hogy a rendelke
zésünkre álló kiképzési anyagi bázis a jelenlegi követelményeknek megfelel. 
A várható követelmények alakulását figyelembe véve, helyzetünket a következő
képp ítéljük meg. 

Az üza., élrn., ruh., eü.-i szolgálat részére képzendő tiszthelyettesi ál1omá.
nyunknál a kiképzés anyagi bázisa hosszú távra és magasabb követelmények 
mellett is megfelelő. · 

A szállítószolgálatnál már probléma jelentkezik. Felmerül az az igényünk, 
hogy központilag jelöljenek ki bázis-alakulatot, ahol megoldható a segélyhely 
parancsnokká képzés. A szállító szakkiképzés részére gépkocsivezetői tanpálya 
kell vagy az MHSZ, vagy más budapesti helyőrségi alakulatnál, amelyen az új 
vezetési számok levezethetők. 

Összességében megállapítható, hogy a tiszthelyettes hallgatók szakmára ne
velésének bázison belüli feltételei alapvetően rendelkezésre állnak, azokat az 
újabb követelményeknek megfelelően csak ki kell egészíteni, a lényeg abban 
foglalható össze, hogy a rendelkezésre álló feltételeket maximálisan használjuk 
ki a gyakorlati oktatásban. 

Az 1973-ban elkészített ht. htp. tts.-i képzés programjaiban megfogalmazott 
kiképzési célok, követelmények és az azokat megtestesítő tartalom néhány évig 
eredményesnek bizonyult. 

Az MN-ben, és ezen belül a hadtápszolgálatban bekövetkezett alapvető vál
tozásoknál, valamint a ht. htp. tts.-kel szemben támasztott magasabb felkészült
ségi követelmények 1975/76-ban szükségessé tették a kik. programok felülvizs
gálatát, jelentős korszerűsítését, az abban foglalt ismeretanyag közelítését a csapa
tok igényeihez, illetve a végzett ttsrkel szembeni elvárásokhoz. 

Alapvetően elfogadott elv és az így érvényes a ht. htp. tts. képzésre is, hogy 
a kiképzés céljának, követelményeinek, ismeretrendszerének, vagyis tananyagának 
meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy az iskola nem adhat befejezett fel-
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készülmégét sem · az általános, sem a szakkiképzés területén. A kik. követelmé
nyekben a jövőt illetően célszerűnek látszik kifejezésre juttatni a speciális -képzés 
elsődlegességét. Ezen belül tehát előtérbe kerül a konkrét, szakosított felkészítés, 
amely segítségével a tts. hallgató avatása után egy-egy beosztás konkrét ellátására 
válik alkalmassá. 

Mégis melyek azok az alapvető területek, amelyeknél további korrekciók 
szükségesek? 

1. A szakkiképzés és az egyéb kik. ágak arányának vizsgálatánál azt látjuk, 
hogy az arány 50-506/o. Véleményem szerint a tantárgyak -számának csökkentése 
mellett az egyéb kik. ágak egyes tantárgyait célszerű lenne a szakkiképzés kere
tén belül oktatni, ez a ,tény méginkább biztosítaná a képzés komplex jellegét, 
így olyan általános katonai tantárgyakat, mint pl. műs.zak.i kik., harcászat, 
tömegpusztító f.egyverek elleni védelem, statisztika stb. célszerű lenne a béke, 
vagy háborús szakkik.épzés programján belül oktanti. 

2. A különböző szakok ·szakkiképzési tantárgyainál mást mutatnak a há
borús és béke szakkiképzés arányai. Ha abból indulunk ki, hogy a ht. htp. tts. 
képzés jövője, vagyis a tts. első beosztása után alapvetően a békeellátás prob
lémájával kerül szembe, úgy követendő példának az üza. szakkiképzái arány
számait célszerű tekinteni. 

3. A programokban egyértelműen nagyobb teret kell szentelni a tts.-re 
háruló munkának, azaz munkacentrikus legyen. Az elmélet csak annyi legyen, 
ami a gyakorlati feladatok tudatos elvég2iéséhez szükséges. Közelítenénk a szak
munkás iskolák módszerét. 

Az egyik alapvető lépés ezen a területen: a később kifejtésre kerülő oktató
parancsnoki állomány alkalmassága. és felkészítése mellett megteremteni a ht. 
htp. tts. képzés azon modelljét bázisunkon, ahol hallgatóink a tevékenységük 
minden fázisában tapasztalják, látják ezt a szervezettséget, valamint a hadtáp
szolgálatunk egyes szinterdt, amelyek alkalmasak ezen gyakorlati kiképzés fel
adatainak megoldására. 

A másik megoldási lehetőség: ezeket a gyakorlati foglalkozásokat olyan élő 
alakulatoknál levezetni, ahol a közös együttműködés feltételeinek maradékta.lan 
betartása mellett szervezhetők és tervezhetők ezek a gyakorlati foglalkozások. 

Tovább kell vizsgálni a szaktantárgyak oktatásánál jelenleg alkalmazott ok„ 
tatá:si módszereket, oktatási eszközöket. El kell vetni és meg kell szüntetni a 
kik. munka elavult szokásait, beidegzödéseit, a rutin munkát, ugyanakkor kutatni 
az újat, a jobbat, az életsz.erűt. 

Erősíteni kell a kiképzési időn túli, aktív tanulói munkát, tovább kell csök
kenteni az előadások arányát, növelni a hallgatók irányított, önálló~ ismeretszerző 
tevékenységét. 

A ht. htp. tts. képzés gyakorlati végrehajtásának egyik alapvető területe, a 
hallgatóink IV. félévben végrehajtásra kerülő csapatgyakorlata. Ezen tevékeny
ség eredményes végrehajtása érdekében biztosítjuk az oktató-parancsnoki állo
mány részvételét, késztetjük azokat a segítségnyújtásra, annak érdekében, hogy 
hallgatóink a csapatnál azt tanulják meg és azt gyakorolják, amire két-három 
hónap múlva életszerűen szükség lesz. Azonban e területen mindjárt szembe 
találkozunk több problémával: 

- vajon hallgatóink avatás ~tán az általuk gyakorolt beosztásba kerülnek-e? 
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- vajon hallgatóink avatásuk után azon fegyvernemhez, vagy szakcsapathoz 
kerü1nek-e és abba a helyörségbe? 

- a csapatok érdekeltek-e hallgatóink felkészítésében, vagy sem? 

E problémákat is meg lehet elözni a gyakorló csapatszolgálat elörelátó, 
körültekintó megszervezésével, ugyanalckor érdekeltté tudjuk tenni a csapatokat 
is leendö tiszthelyettese;k felkészítésében. 

Összefoglalásként jelentem a tisztelt konferenciának, hogy az MN és azon 
belül az MN hadtáps:rolgálat fejlesztésével összhangban, a következő években 
várhatóan bevonuló tts. hallgatók felkészültségének megfelelően kell alakítani az 
oktatandó anyag elméleti-gyakorlati arányait, valamint ezen belül a gyakorlatias 
fdkészítés kérdéseinek továbbfejlesztését. 

A képzés gyakorlatias oldalának további erősítésére kívánjuk felhasználni 
saját bázisunk hadtápobjektumait, továbbá a részünkre kijelölésre kerülő csapa
tok különböző objektumait mind a békegazdálkodás, mind a háborús felkészi, 
tés érdekében. 

A másodéves hallgatók gya,korló csapatszolgálatát még előrelátóbban, még 
körültekintőbben kell megszervezni az MN kiképzési főfelügyelő 050. sz. -uta
sítása alapján, hogy a hallgatók a várható beosztásukban azon alakulatnál gya
koroljanak, ahová avatásuk után első beosztásukba kerülnek, így az adott alaku· 
latot is érdekeltté tudjuk tenni a hallgatók célirányos felkészítésében. 

Célszerűnek tartom és javaslom a perspektívában vi2sgálat alá venni a hall
gatók szakmunkásképzésének feltételeit, egyáltalán azt a tényt, hogy egyes hall
gatói kategóriákból jelenleg bolti eladókat képezünk, illetve ilyen szakmából 
kapnak szakmunkás bizonyítványt. Ennél a kérdésnél kérjük az elöljárók 
segítségét a szállító ti•zthelyettes hallgatók szakmunkás képzésének megnyugtató 
megoldásához, illetve beindításához. · 

A perspektívában előltűnk álló feladatok eredményes végrehajtásáho~ elen
gedhetetlenül szükséges a kiképző állomány stabilizálása, folyamatos frissítése 
megfelelő elméleti alapokkal és gyakorlati jártassággal rendelkező állománnyal, a 
hiányzó kiképzői helyek feltöltése, valamint segítségnyújtás az MNHF-ség részé
ről a kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkező kiképző tisztek csapatgyakorlatá
nak levezetéséhez. 

Megértve és egyetértve azon elgondolással, hogy a tiszthelyettes képzésben 
alapvetően a békegazdálkodásnak kell a fö hangsúlyt kapnia, ezen belül is agya
korlati végrehajtó munkára kell hallgatóinkat felkészíteni, kutassuk a gyakorlatias 
képzés módszerei fejlesztésének lehetőségeit további munkánkban. 
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A Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 
hadtáp tanszékvezető helyettes korreferátuma 

Hozzászólásomban az MN HTP TÖF (MNHF h.) elvtárs referátumához 
kapcsolódva elsősorban a tisztképzésre vonatkozó megállapításaira kívánok ref
lektálni. 

Először is a hadtáp tisztképzés jelenlegi helyzetét, problémáit próbálom 
vázolni. 

A jóváhagyott tanterv és tantárgy program alapján az általános hadtáp sz.ak 
célja olyan általános hadtáptisztek képzése, akik első tiszti szolgálatuk kezdetén 
alkalmasak az ezred tagozat hadtápszervezetében beosztott tiszti (szolgálatiág
vezetöi és tervező-szervező tiszti) beosztás ellátására. A 4. tanév végére olyan 
célkitűzés elérését fogalmazza meg a tanterv, hogy a hallgató avatása után képes 
legyen, mint általános hadtáptiszt: 

a) a csapatgaZdálkodás egész rendszerében tájékozódni, 
b) és bármely szolgálatiág-vezetói beosztást ellátni. 

Ebben a kettós célkitűzésben domborodik ki képzésünk egyik lényeges ellent
mondása. A helyzet jelenleg ugyanis az, hogy a tantervet szinte egyértelműen 
az általános hadtáp szakra való felkészítés feladatai jellemzik, ugyanakkor az 
utóbbi három évben az első tiszti beosztásba helyezést az jellemzi, hogy közel 
azonos számban kerültek fiatal tisztek valamennyi szolgáfati ágba. 

Ezt figyelembe véve, valamint a csapatoktól érkezett információkat feldol· 
gozva 1974-tól - a még konkrétabb első tiszti beosztásra való felkészítés érdeké
ben - bevezettük az ún. szakosított (kiscsoportos) képzést, amely azt jelenti, hogy 
az utolsó két félévben viszonylag terjedelmes (kb. 340 óra) idötartamban a leendó 
konkrét beosztásra készítjük fel a hallgatókat. Tapasztalatokon alapuló vélemé
nyünk szerint ez a képzésbeli módosítás valamelyest enyhített a csapatok és a 
tanszék gondjain, de le 'kell szögeznünk, hogy az eredmény is „csak" módosított 
és nem minőségi. A konkrét szakra való még jobb képzés érdekében a tanszék 
egy olyan megoldáson dolgozik, mely szerint - az MNHF-ség által 1985-ig meg
adott szaktiszti igény figyelembevétele alapján - javasolni fogjuk, hogy 1978-tól 
- a szakosított képzés még hatékonyabbá tétele, és erősítése érdekében - már az 5. 
és 6. félévben megkezdódjék a szakirányoltságú képzés. Az idórendi feltételeket 
óra átc.soportosítással kívánjuk megteremteni. Ezért is értünk egyet a referátum 
azzal a részével, hogy az új tantervbe nem ált. htp. tiszti, hanem szolgálatiág
vezetói (ello. szd. pk.-i) funkcióra kívánjuk felkészíteni leendö tisztjeinket. 

A konkrét tiszti beo.ztás ellátására való felkészítés problematikáján belül 
továbbra is gondunk (vagy ha ágy tetszik, módszertani feladatunk) a gyakorla-
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tiasságra való nevelés. A fiatal tisztek beválás-vizsgálata alapján ugyanis meg
állapítottuk, hogy az elvárási körök közül a csapathadtáp szervezői készség ki
alakítása, a béke gazdálkodásra történő felkészítés komplexé tétele oktató-nevelő 
munkánknak még gyenge pontjai közé sorolható. Ezt bizonyítják egyébként a 
beválás-vizsgálat eredményei is, melyek -szerint az utóbbi három évben végzett 
fiatal tisztek kb. 30°/o-a csak elégségesen, 10°/o-a csak nagy nehézségek árán 
képes helytállni az első tis,ti beosztásban. 

Az életszerűség érdekében is tettünk és kívánunk tenni lépéseket: 
a) az utóbbi évben 4 fötanár vett részt 3-3 hónapos csapatgyakorlaton; 
b) a tanszék teljes állománya minden évben részt vesz - mint önáHó albi

:aottság - HM szemléken; 
e) a tanári állomány 1976/77. kik. évben kb. 120 napot töltött csapatoknál 

különböző kérdések tanulmányozása céljából; 
d) nem utolsó sorban a gyakorlatiasságra való nevelést szolgálta, hogy meg

szerveztük az ez évben végzett hallgatók részére, hogy az államvizsgát megelő
zően egy hetet a csapatoknál tölthessenek, mégpedig a legjobban dolgozó szol
gálatiág-vezetők alárendeltségében, hogy az ő segítségükkel tanulmányozhassák 
azokat a speciális gyakorlati fogásokat, amelyeket a főiskolán nehezen lehet 
bemutatni, esetleg tanulmányoztatni. 

Ezek után rátérek hozzászólásom második fő gondolatsorára, amely annyi
ban kapcsolódik az elsőhöz, amennyiben az ált. hadtáptiszt-képzés jelenleg egy 
ún. polgári profil (üzemgazdász) kialakításával párhuzamosan valósul meg. Mi
után Lapos ezds. elvtárs referátumából ismeretessé vált, hogy 1990-ig előrelát
hatólag milyen úi követelményeknek kell megfelelni a leendő fiatal hadtáptisz
teknek, ezért felmerült a tanszék oktatóinak többségénél, hogy a jelenlegi polgári 
profilon kell-e változtatni vagy: sem. 

Az a vélemény alakult ki, hogy az újonnan vázolt hadtáptiszti kvalitások, 
a szolgálatiág-vezetővé képzés is igényli az üzemgazdasági vetületet kidomborító 
követelményeket, ilyen pl. a csapatok készletgazdálkodásának szervezése, irányí
tása, ellenőrzése és elemzése, tervezés, számvitel, pénzügyi és információs kér
dések ismerete stb. De ugyanakkor igényli a műszaki, technikai üzemeltetési, 
technológiai folyamatok szervezői stb. ismereteket is. A Pénzügyi Számviteli Fő
iskola (üzemgazdász) jelenlegi tanterve az utóbbit nem tartalmazza. Felmerül 
a kérdés, hogy akkor milyen polgári profil tantervét vegyük figyelembe az új 
1980-.as tanterv elkészítésénél. Az eddigi vizsgálódás, keresés során még nem 
sikerült ilyen polgári profilt találni. 

Mi lehet a megoldás? 

Egyik elképzelésünk szerint megtartani az üzemgazdász profil tantervét és 
abból átvenni a szolgálatiág-vezetó részére szükséges gzadasági alapokat - el
hagyni az ún. ,.holt" tananyagot és e helyett - betenni olyan tárgyakba rejlő is
mereteket, amelyek erősítik a műszaki-technikai, üzemeltetési és a fent vázolt új 
követelményeket. 

A másik elképzelésünk egy kksit merészebb, vagyis az, hogy ha nem találunk 
a mi igényeinknek megfelelő polgári profilt, akkor egy gondosan és nagy körül
tekintéssel elkészített tanterv alapján hajtanánk végre a htp. tisztképzést, amely 
konkrétan nem kötődne - csak részlegesen - egy polgári profilhoz. A bátorságot 
erre a javaslatra. az adta', hogy főiskolánkon van már ehhez hasonló példa, a 
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Tegyivédelmi parancsnoki radiókémiai szak, amely konkrétan nem kötődik sem
milyen polgári főiskola programjához, de mégis ad üzemmérnöki diplomát. 

Hozzászólásom harmadik fő kérdéseként kívánom felvetni a htp. tisztkép· 
zéssel kapcsolatos egyéb kérdéseket . 

1. A s;1.,ámonkérés és államvizsgák problémái 

A számonkérés formája, tartalma és gyakodsága régi problémája, gondja a 
főiskólának és ezen belül a tanszáknek is. Úgy érezzük, hogy formai ·és tartalmi 
vonatkozásban egyaránt sikerült előre lépnünk, miután az ez évi tematikában ezek 
a fontos oktatási ... nevelési elemek sokkal konkrétabban megfogalmazódtak, mint 
az elmúlt évek során. Egyértelműen hasznosnak ítéljük meg a folyamatos napi 
számonkérés bevezetését, his:z.en így mérhető legplasztikusabban a tárgyi felké
szültség, valamint komplex képet kap a nevelő az egyéni képesség és összegyéni
ség összhangjáról. Ide tartozó kérdés a hallgatók önképzési idejének kihasználása 
is. Sajnos a tanszék hallgatói állományának ezirányú tevékenysége nem éri el a 
kívánt színvonalat. 

Ennek oka: 
- egyrészt mert ezirányú nevelőmunkánk, tudati ráhatásunk nem elég erős, 

másrészt a hallgatók délutáni eUoglaltsága szubjektív és objektív okok miatt igen 
kötött és ez általában az önképzés hatékonyságát csökkenti. Még hozzájárul az a 
tény is, hogy csak a vizsgákra alakulnak ki kampányszerűen tanuló centrumok a 
hallgatók körében. Ezeket a negatívumokat még jobb nevelőmunkával ki lehet 
és ki is kell .küszöbölni. 

Többéves problémánk az államvizsgák lebonyolítása (tartalma, módszer
beli stb.). 

Az ellentmondás abban van, hogy az AV bizottságok - véleményünk szerint 
helyesen - komplex teljesítményképes tudást követelnek a hallgatóktól. Ugyan
akkor a hallgató 8 féléven keresztül közel 5000 órában kapta meg, egyes tan
tárgyak oktatásán keresztül (31 tantárgyban) azokat az információkat, melyeket 
tőle komplexen várunk az államvizsgán. Ez is bizonyítja a tantárgyak integrálá
sának szükségességét. Ezzel kapcsolatban a legnagyobb problémánk az AV kérdé
sek összeállításában van, ugyanis ezek a kérdések biztosítják a legjobban a 
komplexitást. Egy kevés fejlődés tapasztalhartó ezen a téren, de nem vagyunk 
elégedettek. 

Javítani kívánunk a „csapatgazdá,Jkodás" e. tantárgy AV kérdéseinek össze
állításában is. Az ezévihez hasonlóan számcmkérjük az ált. htp. képzéssel kapcso
latos ismereteket és komplexitásra törekedve a szakirányú ismereteket is. Ezzel 
is javítani szeretnénk a számonkérés tartalmi és formai vonatkozású kérdéseiben, 
problémáiban. 

2. Az oktatási módszerek fejlődésének helyzete 

A szaktanszék éves munkatervében szereplő módszertani foglalkozásokat 
megtartottuk és úgy ítéljük meg, hogy a beállított témák elősegítették a képzés
nevelés hatékonyságának növelését. 

Ez az alábbiakban jutott kifejezésre. 

- A tanszék 17 fős oktató-nevelő állományából eddig 9 fő rendelkezik ma
gasabb pedagógiai képzettséggel, ez évben egy főt iskolázunk be. 
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- 1976/77. kik. évben elkészült 3 viszonylag nagy óraszámú tárgyból (szám· 
vit.el, élelmezés, harc- és ált. htp. biztosítás) a szalanódszertan és terveink szerint 
1980-ra újabbak készülnek el. 

- Elkészültek a tervek a szakkabinetek szetnléltetó anyagokkal való beren
dezéséhez, e helyről is kérjük a szolgálati főnök elvtársak segítségét ezek meg
valósításához. 

- A tanszék oktató állománya nagy intenzitással és megfelelő hatékonyság
gal alkalmazza a kors=ű oktatás-technikai eszközöket és fejleszti ezzel kapcso
latos módszereit. 

- Növeljük a gyakorlati képzés óraszámait az elméleti órák terhére. 

Ezzel kapcsolatos gondjaink a következők. 
- A tananyagok dinamikus tartalmi változásai, valamint a viszonylag nagy

fokú óramegterhelések miatt kevés az elvárásnak megfelelő mennyiségü és minő
ségű „tansegédlet" és jegyzet. 

- A szakcsoportok módszertani tevékenysége még nem éri el a kívánt szin-
tet. 

- Nem tartjuk kielégítőnek a szaktanszék egyes tanárai továbbképzését, de 
különösen nem a harc- és csap-athadtáp e. táruat oktató tanárokét. 

- A lehetőségekhez mérten kevésbé használtuk fel az oktatás hatékonysága 
érdekében a csapatoktól jól képzett hadtáptisztek meghívását - foglalkozások 
megtartására. 
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A Zrinyi Miklós Katonai Akadémia hadtáp tanszékvezető 
korreferátuma 

Közel 20 esztendeje dolgozom a felsőfokú hadtáptiszt-képzés területéo, de 
első ízben van módom résztvenni ilyen vertikálisan egymásra építettséget vizsgáló 
konferencián. Úgy íreltem meg, hogy a kép:aés fejlesztésének most egy olyan „váltó 
pontján" vagyunk, amikor igen időszerű volt, hogy a különbözó tanintézeti szintek 
összeüljenek. Most van az az időszak, amikor a főiskolai képzés teljes mélységig 
értékelhető tapasztalatokat ad, amikor az akadémián mint hallgatók először je
jelentkeznek a főiskolát végzettek tömegesen. Ezen a konferencián helyesen szem
besíthető az elöljárói igény, a csapatvezetés általánosított tapasztalata, és a tan
intézet véleménye. Ezért ezt a konferenciát olyan fórumnak tekintem, mely sokat 
ígérő eredményeket képes produkálni a minőség javítása érdekében . 

1. Az akadémiai kép.és fejlesztésének fóbb tapasztalatai, területei és kóvet
ker.tetéseí 

A ZMKA-n az akadémia parancsnok 01/1968. sz. intézkedése kapcsán inten
zíven elkezdtünk egy tudományos alapokon nyugvó tervszerű, a képzés perspek
tivikus célját feltáró elemzési folyamatot azzal a céllal, hogy felkészüljünk a 4 
éves ETI-t, későbbiekben főiskolát végzettek emelt szintű képzésére. 

A közel tíz éves munka vizsgálatának eredményeképpen - a célkitűzéseknek 
megfelelően - kialakítottuk a követelményrendszert, az ezzel összhangban levő 
tantárgy struktúrát és a kapcsolódó oktatási módszereket. 

A vizsgált időszakban a hadtáptisztek képzésének körülményeit a célkitű
zések „kettős" jellege határozta meg és úgy véljük, hogy a továbbiakban is ez a 
meghatározó, mely szerint: 

- középszintű hadtáp vezetőket kell képezni háborús feladatok végrehaj
tására, 

- katonai, gazdasági vezetőket kell képezni béke feladatok ellátására. 

A célkitűzések elérése érdekében az oktatási folyamat közben az elemzések 
eredményeit megítélésünk és tapasztalatunk szerint foko:z-atosao bevezettük és kri~ 
tikusan kezeltük. 

Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a tanulmányi tervek, a tematikai prog
ramok évente revízió alá kerültek és pontosításukat végrehajtottuk. 

Ez évben a vezérkar főnök elvtárs parancsára az akadémia parancsnok irá
nyításával végrehajtottuk a célkitűzéseknek megfelelően a követelmények és a 
tanulmányi tervek korrekcióját. 
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A feladat végrehajtása során részletes vizsgálatot folytattunk és dokumen
táltunk: 

- a ZMKA hadtáp szakt.anszékével a tantárgyak koordinációjáról, a kép
zési módszerekről; 

- a csapatokkal való kapcsolatainkról, az együttműködés területeiről, a köl
csönös segítségnyújtás módszereiről; 

- az oktatásunk gyakorlatiasabb~ a gyakorlati életre való nevelés haté
konyabbá tételének módszereiről; 

- a csapatok békekiképzésének és törzs.kiképzést szolgáló témakörök oktatá
sának helyzetéről; 

- a várható beiskolázási lehetőségekről és a felvételi követelmények ponto
sításáról; 

- helyzetelemzés alapján prognózis tanulmányt készítettünk a perspektívikus 
elképzelések felvázolása céljából. 

Az elmúlt időszak elemzése és a közelmúltban végrehajtott vizsgálatok ered
ményeképpen a következő főbb területeken tudtunk előbbre lépni. 

A tananyag szelekciója során 

- Kialakítottuk a fóprofilt képező ezred és hadosztály tagozatok oktatásának 
helyes óraa:rányait. Annak érdekében, hogy a hallgatók e két alapvető tagozat 
helyét és szerepét megfelelően lássák a hadtápbiztosítás egész rendszerében - bő

vítettük a bevezető kiképzés e tá:rgy,körök oktatására fordítandó tananyagot. 
Ezzel párhuzamosan kialakítottuk a hadműveleti hadtápkiképzés megfelelő óra
arányait is. A szakmai felkészítés 7 tantárgy oktatásával realizálódik (koráb
ban 14-16). 

A "korábban vázolt vizsgálati folyamatban a tantárgy-szelekción túl mélyí
tettük a hadtápbiztosítás oktatásának tartalmát is. Előtérbe kerültek olyan kér
dések, melyeknek vetületi kihatásai a vezetőképzés irányultságát erősítik, külö
nösen pedig az operatív döntések kialakítását és meghozatalát segítik elő. 

A gazdasági vezetőképzésben megszüntettük a korábbi kizárólagos ágazati 
irányultságot, meghagyva annak lényeges elemeit, integráltan beépítve a hadtáp
gazdálkodás egységes tantárgyába. E tekintetben az ágazati ismeretek mellett 
komplex gazdálkodási tananyagot oktatunk. Az oktatást azonban a szakágak konk
rét bázisán realizáljuk. 

- A katonai gépkocsiszállítások vonatkozásában sikerült kiválasztanunk a 
had_táphelyettesi képzéshez szükséges szállító sz.akmai profilt. 

- A hadtáptechnika oktatásában áttértünk az egyes technikai eszköz ismer
tetéséről a munkaszervezés és a technikai eszközök komplex alkalmazása viz,;
gálatára. 

- Végrehajtottuk a határtantárgyakkal kapcsolatos egyeztetést és ezek dif
ferenciáltan, igényünk szerint kerülnek oktatásra. 

A tananyag integrációjában jelentős szerepet kapott a tananyag elrendezése, 
mely szerint minden oktatási kérdés ott kerül oktatásra, ahol az alapvető profil
hoz kapcsolódik és a számonkérés is beépül az egyes profilok számonkérési rend
szerébe. 

A tananyag tartalmi és szerkezeti átalakítása kapcsán megváltoztattuk az 
oktatási módszerek óraarányait és néhány új módszert is bevezettünk. 
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Az új módszerek közül kiemelném a következőket: 
- a számonkéréseket minden esetben gyakorlati feladatokkal kombináljuk; 
- az oktatási időszak alatt a hallgatók önállóan elkészítik a főbb hadtáp-

okmányokat; 
- eredményesen alkalmazz1rk a gyakorlati jellegű - főleg a hadtápvezetés -

tárgykörök oktatásában a hadtáp vezetési szaktantermet; (lényegében új mód
szer, a csoportos foglalkozás és a terep.fogi. között); 

- a hallgatók csapatgyalmrlatokon önállóan elemzési tanulmányokat készí
tenek a részükre megszabott témákban; 

- jó tapasztalatokat szolgáltatott a hadtápgazdálkodás egyes témaköreiből 
kidolgozott komplex teljes feladatok rendszere; 

- az oktatási tárgyköröket törzsfoglalkozásokkal, hadijátékokkal, vezetési 
gyakorlatokkal zárjuk. 

Az elemző munkánk során feltárt lehetőségeket természetesen nem minden 
vonatkozásban volt lehetőségünk feldolgozni és az oktatásba bevinni. Vannak 
még olyan területek, melyek kiaknázása elősegíthetné a hallgatók gyakorlati életre 
való nevelését. 

Ezek közül kiemelném a következőket 

- A szakmai szemlélet bővítése és fejlesztése céljából lehetőséget látunk 
arra, hogy hallgatóink a csapatok igényeinek megfelelően - szervezett koordiná
lás szerint - a hadtáp állomány képzésehez szükséges foglalkozásokat dolgozza
nak ki és vezessenek le. 

Természetesen ennek fordítottjára is igényt tartanánk olyan formában, hogy 
• a hadtápalegységek kiképzése során levezetett foglalkozások tapasztalatairól ese

tenként tájékoztatnánk a hallgatóinkat. 

. 

•, 

- Mint ahogy az ismert, a hallgatóink évfolyammunkát és szakdolgozatot 
készítenek és ezek a kidolgozások energia befekt:etést igényelnek. Lehetőséget lá
tunk arra, hogy ezen dolgozatok témái még erőteljesebben a csapatoknál felmerülő 
„apró„ problémák vi~gálatára, elemzésére irányuljanak, továbbá a seregtest és 
magasabbegység hadtáptörzsek igényei szerint kerüljenek kidolgozásra. 

Tapasztaljuk azt is, hogy a hallgatók által elkészített kidolgozások nem kere
settek a csapatok által és igen minimális a publikálási lehetőség i1S, 

- Több lehetőséget kell biztosítani a végzett hallgatóinkkal meglevő élő 
kapcsolataink oktatásban történő direktebb felha.ználására. 

- Intenzívebbé kell tenni a felügyeleti szemlék, a csapatok által végrehaj
tott gyakorlatok tapasztalatainak tematikai módosítás nélküli, de a foglalkozásokba 
beépített felhasználását. 

- Oktatási rendszerünkben régen beállított és bevált módszer az, hogy a 
végzős hallgatókat a szolgálatiág-főnökök, seregtest parancsnok hadtáphelyettesek 
tájékoztatják a szolgálat, illetve a seregest előtt álló főbb feladatairól. Úgy tapasz
taltuk, hogy ebben a felsőszintű személyes kapcsolat igen fontos elem. Az utóbbi 
időben több esetben előfordult, hogy csak megbízott személyek helyettesítették a 
szolgálat főnökeit. A célt így is elérjük, de mégsem teljesen. A szolgálat főnöké
nek személyes jelenléte elkötelező hatású az adott szolgálat irányában a hallgató 
részére. 

Mindezek az elemzések, változások azt a célt szolgálták és szolgálják, hogy 
megfelelő módon fogadjuk a főiskolát végzett, kellő csapatgyakorlattal rendelkező 
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hallgatói állományt. Ez nagy erőfeszítést igényelt és igényel a tanszék tanári ál
lományától, de a ZMKA minden szervétől együttesen. A vizsgálódás központilag 
irányított, az eredmények is kölcsönösen kerülnek felhasználásra. Mégis legfonto
sabb összetevőnek továbbra is a szakmai követelmények érvényesülését tekintjük. 

2. Az .akadémiai képzés követelményei a beiskolázásra kerülő állomány fel
kés:,.ültségével szemben 

Az akadémiai képzés célkitűzése és követelményrendszere abból indul ki, 
hogy a beiskolázásra kerülő hallgatói állomány katonai főiskolát végzett, szakmai 
gyakorlattal rendelkező tisztekből kerül ki és eleget tesz a felvételi követelmé
nyeknek. 

A valóságban a hadtáp hallgatók körében még mindig rendkívül „heterogén" 
az összetétel. Iskolai végzettség tekintetében a tiszti vizsgát tett tiszttől a két dip
lomásig minden kategória megtalálható. 

Szakmai gyakorlatukat illetően az elhelyezési szolgálatvezetőtól a hadtáphe
lyettesig tart a skála. Például a jelenleg bennülő hallgatók 21 féle különböző 
beosztásból kerültek ki. 

Természetesen jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban és a továbbiakban is 
nagyon nehéz megvalósítani az optimális beiskolázási igényt és nem tartanánk 
célszerűnek, hogy a főiskolát nem végzettek kategórikusan nem kerülnének aka
détniára. Mégis célszerűbb lenne, ha legalább a beiskolázott hallgatók 70-800/o-a 
főiskolai végzettséggel rendelkezne, a kivétel a,kí bekerül, csak kiemelkedő ké
pességű, szorgalmas tiszt lehessen, mint az 1977. évben történt. 

Annak érdekében, hogy a pályázó tisztek a felvételi követelményeknek ele
get tegyenek, az akadémia már régóta konkrét felkészítést vezet félévvel a fel
vételi vizsgák előtt havi kétnapos összevonással, illetve konkrét tematika szerint 
a vizsgák előtt kéthetes időben. A tanszék közel egy évvel előtte megkapja a 
pályázók személyi anyagát és az összevonások alkalmával személyes kapcsolatba 
kerül a pályázókkal. 

Ezen erőfeszítések csupán segítik a hallgatókat a felvételi vizsgaanyag meg
ismerésében, de közel sem oldjuk meg a szintrehozás problémáját. 

A szintrehozás érdekében már korábban be kellett vezetni - tematika sze
rint - az ún. ,,szintrehozóu csapatgyakorlatot. 

Ugyanis azt minden esetben tapasztaljuk, hogy a pályázó tisztek nem isme
rik néha még a saját alakulatokat sem. Pl. tavaly az egyik gépesített lövészezred
nél voltak a hallgatók csapatgyakorlaton. Egy hallgató, aki 6 évig volt az alakulat
nál élm. szolg. vez., megdöbbenve tpasztalta, hogy a laktanyában mennyi olyan 
hadtáp jellegű objektum van, amelyeket még nem látott, ahol még nem járt és a 
harckészültségi rendszeréről most tájékozódott komplex formában. 

Vagy az idén, az elsőéves hallgatók közül 16 főből 14-en saját maguk el
mondták, hogy a csapatgyakorlaton igen sok olyan dolgot (objektumot, technikát 
stb.) láttak, amely számukra teljesen új volt. 

Úgy ítéljük meg, hogy az általunk végrehajtott és folyamatosan végzett 
elemző munka arra vonatkozó tapasztalatait is célszerű ezen a fórumon fel
vetni, melyek még jobban segíthetnék a pályázó hadtáptisztek felkészülését. Ezek 
természetesen részünkről javaslat jellegűek és a következőkben foglalhatók össze. 

a) Igen fontosnak tartanánk: hogy a katonai főiskolán a tisztek nevelése 
során hatásosan kell erősíteni a hivatásszeretetet, a szakma iránti elhivatottságot, 
az igényességet, a tanulnivágyást. 
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Ugyanebben a témában a csapatoknál a vezetőknek a gyakorlati életben je
lentkező módszerekkel a felsoroltakat szintén erősíteni kellene és állandóan éb
ren kell tartani az önképzésre vonatkozó igényt. Az a fiatal tiszt pedig, aki hosz
szútávon gondolkodik, rendfokozatban, beosztásban elört akar haladni, a főis
kola utáni csapatszolgálatát tekintse egyben az akadémiára történő felvétel és 
a vezetővé válás indító és alapvető bázisának. Ennek megfelelően legyen igényes 
az önképzésben és igényes a tájékozódásban. 

b) A katonai-szakmai felkészítés során kívánatosnak tartanánk egy szélej 
általános és szilárd megalapozást adni a szakmai felkészítés előtt. 

A csapatoknál pedig az újonnan kikerült tisztek „mikrokörnyezetében" inten
zíven kell folytatni a szakmai felkészítést és folyamatosan meg keH követelni 
a szakma részleteinek pontos és aprólékos ismeretét. 

e) Sokszor tapasztaljuk, hogy a hallgatók hiányosan ismerik a szakmájukba 
tartozó technológiai folyamatokat, illetve technikai eszközöket. Ezért az akadémiai 
kép2'ésben mindig vissza kell nyúlni alapismeretek felfrissítéséhez. 

A mi követelményünk szerint a hallgatóknak a hadtáp technikát egyeden
ként ismerni kell ahhoz, hogy munkaszervezést és a technika komplex alkalma
zását tudjuk oktatni. 

A főiskolán tehát úgy kell a hadtáp technikát és egyéb szaktechnológiát 
megtanítani, hogy arra alapozva lehetöség legyen folyamatszervezés oktatására. 

A csapatoknál nagyon sok lehetöség van a technika pontos megismerésére 
és a főiskolán szerzett tudás elmélyítésére. 

d) Hadtápgazdálkodás vonatkozásában az a tapasztalatunk, hogy a főiskolai 
képzés során a közgazdasági alapozó tantárgyak nagyobb hányadában kellene a 
katonai orientáltság, a csapatoknál viszont továbbképzési formákban a szakmai 
ismeretanyagot tovább kellene bővíteni, hogy az akadémiai képzésben lehetőség 
legyen ezekre az alapismeretekre támasi:kodva komplex gazdálkodási ismerete
ket adni. 

Ősszességében: azok amelyeket itt jelentettem, az elmúlt tíz évi elemző 
munkánk és gyakorlatunk tapasztalataiból származtatható következtetések. 

Ezeket a vizsgálódásokat nem tekintjük véglegesen lezártnak. Annál is in
kább, mert nagy tömegben ez évben jelentek meg a főiskolát végzettek. Tehát a 
tapasztalatok főleg ezután válnak értékelhetővé. 

Véleményünk szerint az itt felvetett kérdésekre vissza kell térni a tanszék 
konferenciánkon és folyamatosan felszínen kell tartani. 

Úgy ítéljük meg, hogy ez a konferencia ezt a célt jól szolgálja. 
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Az MN üzemanyag-szolgálat főnök helyettes 
korreferátuma 

Murrkaértekezletünkön eddig elhangzottakból kitűnik, hogy időszerű és szük
séges a tiszti és tiszthelyettesi alapképzés - 1980,-tól történő fejles2Jtésének fő

irányaira vonatkozó - főbb kérdéseinek beható vizsgálata. Ennek első vizsgá
landó területe a szervezeti felépítés helyzete. Ismert, hogy az üzemanyag-szolgá
lat ht. állományának összetétele az összfegyvernemi, illetve a más fegyvernemi 
csapatokhoz, szolgálati ágakhoz viszonyítva - a szervezeti felépítés különböző
ségéből adódó - eltérő sajátosságot mutat. 

A szervezeti eltérések következtében az alacsonyabb beosztású tisztek, tiszt
helyettesek száma viszonylag magas, míg a 1középszintü beosztásúaké viszonylag 
alacsony. lgy az üzemanyag-szolgálat fiatal tisztjei, tiszthelyettesei az átlagosnál 
több időt töltenek el az üza. raktárvezetői, szolgálatvezetői beosztásban, kisebb 
az állomány mozgása (fluktuációja) hosszabb idő múlva kerülnek magasabb be
osztásokba. Ebből adódik, hogy más fegyvernemi és szolgálati ágakhoz viszo
nyítva, fokozottabb mérvű az első beosztás ellátására történő alapos felkészítés 
igénye. Az alapos felkészítést az is szükségessé teszi, hogy az utóbbi évek gyors 
műszaki fejlődése miatt megnövekedett az igény a fiatal tisztek és tiszthelyette
sek szaktudásával szemben. 

Ennek teszünk eleget akkor, amikor - mint most is - vizsgáljuk: 
- az oktató bázisok, iskolák személyi és szaktechnikai feltöltöttségének hely-

zetét, állapotát; 
- az összkövetelményi programok megfelelő összetételét és tartalmát; 
- az elméleti és gyakorlati oktatás differenciált összhangját; 
- a csapatok káderhelyzetét adott HM szemlék során; 
- személyekre menően a kiválogatást; 
- az első tiszti, tiszthelyettesi beosztás elfoglalásának körülményeit; 
- a továbbképzések, beiskolázások helyzetét. 
Mindezekből következik, hogy a szakszolgálatba irányított fiatalok, az itt 

tevékenykedő ht. állomány, legyen az tiszt, vagy tiszthelyettes, nemcsak mint 
- helyesen vagy kevésbé helyesen - oktatott, tanított, nevelt egyének és szemé
lyek fontosak a számunkra, hanem mint olyan káderek, akik vállán nyugszik 
többmillió forintos nagyságrendű anyagi értékeken túlmenően az adott alakubt 
hadrafoghatósága és mozgékonysága. Lényeges és fontos a reájuk bízott állomány 
és saját maguk vonatkozásában kialakítani (megteremteni): 

- a jó szintű általános és politikai műveltséget; 
- a szakmai, mesterségbeli tudást; 
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- a parancsnoki vezctói kvalítá&ol<at; 
- a társadalmi-közéleti tevékenységet; 

a pedagógiai-kiképzői színvonalat; 
- a fizikai-pszichikai állapotot; valamint 
- a pozitív személyiségjegyek kiala:kít.ását, illetve szinten tartását. 
Csak a kádermunka és az oktató-nevelő munka folyamatos egységének biz

tosításával tudjuk és leszünk képesek elérni azt a célt, amely alapján arra tud
juk felkészíteni a ht. állományt, amire nekik életpályájukhoz és beosztásuk ellá
tásához maradéktalanul szükségük van. 

Tudjuk, hogy a mi iskoláink, de semmilyen más iskola sem képes a csapatok 
sokrétű igényeit úgy teljesíteni, hogy tökéletes „specialistákat" bocsásson ki. Az 
elhangzott javaslatokból azonban az is kitűnt, hogy közelíteni kívánunk igenis 
a jó gyakorlati szakemberek képzéséhez és neveléséhez. Arra kell törekednünk, 
hogy olyan tudással, szakismerettel és emberi tulajdonsággal vértezziik fel a hi
vatásos katonai pályát választó fiatalokat, amelyek birtokában képesek az első 
tiszti, tísztltelyetresi beosztásuk megfelelő ellátására, a gyorsan változó csapat
igényekkel és a technika korszerúsödésével való együttfejlődésre és további be~ 
osztásaík egész ,káláján a rövid beilleszkedési idő utáni helytállásra. Tudniuk 
kell e fiataloknak, hogy bár a szakszolgálat változatlan marad, da a tartalma 
más és más, ha laboratórium vezetői, raktárvezetöi, szolgálatiág-veze
tői, tan-, ílletve tárintézetí beosztásba kerülnek pályájuk során. Ezenkívül módo
sulhat pályájuk úgy is, hogy 4-6 év csapatszolgálatot követően a ZMKA-n vég
zett tanulmányaik után a hadtápszolgálat egyéb területein kapnak beosztást. 

Elhangzott ezen az értekezleten az, hogy a jelenleg oktatott tananyag egy 
jelentős része inkább a hadtápfőnöki képzésbe tartozik, így részben felesleges, 
résmen pedig kievés a szaktiszti képzéshez. 

Éppen ezért igen örvendetes a számunkra annak megfogalmazása, hogy a 
továbbiakban megtörténik az áttérés a műszakibb tartalmú képzésre és így előre
láthatóan megoldódrk a megfelelő szakági képzés. Ez biztosítltatja a lehetőségét 
a 3225/1970. sz. kormányhatározatnak a hadtápszolgálatra történő érvényre jut
tatására. 

Van egy másik képzési utánpótlási forrásunk is, amely eddig is biztosította 
a szakkáder utánpótlásunkat, nevezetesen a levelező, illetve a bentlakásos rend
szerű 1 éves alhadnagy tiszti vizsga, alhadnagyi tanfolyam. E lehetőség awknak 
áll a rendelkezésére, akik kiváló, vagy jó szintű teljesítményt értek el napi mun
kájuk -területén. és képesek az önálló egyéni tanulás útján az ismeretek megszer
vezésére. Felhívom szíves figyelmüket, hogy az ilyen feltételeknek megfelelő 
fiatal ht., illetve tsz. tiszthelyettesek beiskolázását munkaterületén mindenki swr
!ialmazza és kísérje figyelemmel, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy tiszti állo
mányunrk e forrásból is folyamatosan erősödjék. Megjegyezni kívánom, hogy na
gyon jó a tapasztalatom a tts.-ből kinevelődött tiszteknél a csapattagoMtban. 

A tiszthelyettesi µtánpótlás során olyan probléma jelentkezik, hogy törés, 
azaz szünet állt be a folyamatos képzésben. Ezt a tanári állomány felé úgy hidal
juk át, hogy különböző tartalékos tiszti, illetve ht. tts.-i ismeretkiegészítő tanfo
lyamok oktatását bízzuk rájuk most és a következő években is folyamatosan. A 
csapatok, seregtestek szakszolgálatainak feladatává válik az ún. ,,központi kép..
z.és" kimaradása következtében a „helyszíni beszerzés", azaz a sorállományból 
az arra alkalmasak -kiválogatása, kinevelése és továbbszolgálat vállalása útján a 
hiányok pótlásáról ezúton is gondoskodni. Látni -kell, hogy csodák nincsenek, a 
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létszámhiányok megszüntetése csak folyamatos nevelő, illetve szervező munkával 
oldható meg és ez tipikusan összhadtáp jellegű feladat,.ahol van még tennivalónk. 

A tiszthelyettesképző bázisunknak a fő feladatát abban látom, hogy a stabi
lizálódott és jó össutételű szaktanári állomány segítségével megbízható alapokat 
adjon és „tanítson meg tanulni". Szükségesnek tartom, hogy a képzés folyamán 
a technikai szemlélet és a s2:akalapozás erősítését, z. és e. harcának a szükséges 
mérvű és komplex oktatását biztosítsa, továbbá a kiképzővé való nevelés érdeké
ben a szakmódszertani ismeretek oktatását erősítse. 

Az alap-előadásban elhangzott az, hogy vizsgálat tárgyát képezi, miként 
lehetne - főleg agy szakmunkástanuló képzéssel egybekötött 4 éves tiszthelyettes 
képzés ,keretében összevonni a gk. szállító és üza. szakokat, ahol a képzés fő tár
gya a gépkocsi. Ennek a megoldásnak sok az előnye. a hátránya egyaránt. Beve
zetéséig el kell dönteni, hogy mara~ a rendszerben a kettős beosztású tiszthe
lyettesi státusz, ha igen, .akkor annak szervezeti, anyagi elismerése miben, hogyan 
térjen el az üza. raktárvezetőkétól. Továbbá annak tisztázása is szükséges, hogy 
maradjon-e és milyen tartalommal a 2 éves tiszthelyettesi képzés. Elképzelhető, 
nek tartjuk, hogy ez módosul, iUetve kiegészül - a váltakozva tartott - labor
vezetői, illetve a techn. eszköz. javító műszerészi beosztások profiljával. 

E néhány gondolattal kívántam .érzékeltetni véleményünket, gondjainkat, 
problémáinkat, továbbá azt, hogy egyik fő feladatunknak rekintjük minden szak
emberünk részére a szilárd alapismeretek Piztoi,ítás.át és a. szakszolgálatokhoz való 
kötődés erősítése érdekében a szakosított · képzés mielőbbi bevezetésének vizsgá
latát, megvalósf~át. 

Osszefoglalá.rként: Miben látjuk röviden a problémák megoldását, ezek meg
oldására javaslataink a következők. 

1. Az összevont szakmunkástanulói képzés előfeltételeinek, bázisának kiala
kítása, létszámkereteinek és oktatási körülményeinek mindenoldalú biztosítása, 
az emelt szintű szakközépiskolai - érettségit biztosító - progmm alapján, a ké
sőbbi technikusi minősítő vizsga letételének lehetőségével. 

2. Módosított profilú (üza. laboráns, üzac techn. eszközjavító műszerész) 
tiszthelyettes képzésre történő áttérés kialakítása, program-módosítások és a kép
zés megvalósítása. 

3. A tiszti képzés mindkét formájának folyamatos biztosítása olyan követel
mények szerint, mely egyrészt a ZMKMF 4 éves tiszképzés módszerén keresztül 
üzemanyagellátó - üzemmérnököket képez, másrészt a ,legkiválóbb tiszthelyett.,. 
sek beiskolázása útján - esetleg az MN 4010 bázisán - csapat üzemanyagszolgálat,
vezetó szaktiszteket eredményez. 

4. A ZMKA-ra, illetve a Szovjetunió akadémiáira irányított üzemmérnök 
végzettségű fiatal tisztek részére e bázisokon olyan képzés biztosítása, mely a 
szűkséges harcászati, hadműveleti, gazdasági vezetői felkészítésen felül, további 
emeltebb szintű szakmai szervezési, üzemeltetési, javítási ismereteket adjon. 

fgy a ZMKA-ról a szakszolgálatba történő visszairányítás a legjobb szak
kádereinket alkalmassá teszi a felső- és középirányító szervekbe történő vezető 
beosztás betöltésére. Ez a vczetóállomány feszes és tervszerű váltása érdekében 
kiemelt fő feladatként jelentkezik. Ehhez viszont szükségessé válik az, hogy lega
lább az elsólépcsős magasabbegységeknél és a seregtesteknél minden beosztást 
akadémiai végzettséghez kössünk. Ezzel tudnánk az egészséges vérkeringést a 
szolgálatban biztosítani. Ezt azért mondtam el, hogy a jelenlevők közül akiknek ez 
területe, és egyeteértenek velünk, elgondolásaikat segítsék valóra váltani. 
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Az MN ruházati szolgálat főnök korreferátuma 

Több év óta visszatéró kérdés, hogy általános felkészültségű káderekre, vagy 
szakspecialistákra Ván-e szükségünk. A gyakorlat, a tapasztalatok is megerösíte~ 
nek bennünket abban, hogy az utóbbit fogadjuk el irányadóul. 

Nem várunk a tanintézetektöl kész kádereket. De azt igen, hogy ne a katonai 
szervezeteknél kelljen magtanítani a hallgatókat a nyilvántartások vezetésére, 
okmányok kitöltésére stb. Olyan szakembereket várunk, akik 

- megfelelő tárgyi ismeretekkel és ehhez kapcsolódó alkalmazási készséggel 
rendelkeznek, vagyis ismerik a kibocsátásig megjelent szakutasításokat és azokat 
helyesen értelmezik, ilymódon alkalmazni is tudják; 

- jártassággal rendelkezzenek a gazdálkodás megtervezésében és a szolgálat 
terveinek kidolgozásában, a szolgálat számvitelének minden részletében . 

A pályakezdők többsége szolgálatvezetői beosztásba kerül és itt sok éven át 
ténykedik. Tegnap a szekció ülésen megfogalmazták a fiatalok, hogy mindenhez 
értenek, de csak a felszínen mozognak, a szakma rejtelmeiben nem tudnak eliga
zodni. A képzési idő alatt tanultaknak az a része, amelyet nem hasznosítanak a 
gyakorlati életben, a feledés homályába merül. 

Tapasztalataink szerint az oktatásban nem kap kellő hangsúlyt néhány sar
kallatos kérdés. Például: 

- az egység ruházati gazdálkodásának és ellátásának megszervezése teljes 
folyamatában. Hiányos a közgazdasági szemlélet kialakítása; 

- az elóbbiekhez kapcsolódó tervezó munka, a tervek, okmányok kidolgo
zásának módszere; 

- tévesen ítélik meg a technológia oktatásának tartalmát és módszerét. A 
technológiai alapokat csak a karbantartás, kezelés, az általános szakmai művelt
séghez szükséges mélységben célszerű oktatni; az áruismeretet viszont teljes mély
ségben? mert az adott katonai szervezetnél a ruházati szolgálatvezetö a szakem ... 
ber és válas7Jt kell tudnia adni olyan szakmai kérdésekre, amelyet mások nem 
ismernek; 

- már a képzés során nagyobb gondot kell fordítani a méret szerinti öltöz~ 
tetésre, bizonyos anatómiai ismeretek elsajátítására. Mindezt olyan mélységben, 
hogy a hallgató önállóan tudja megítélni, hogy a katona mérethelyesen van-e 
felöltözve, avagy sem. 

A képzés jövójét az alábbiakban látjuk cé1szerűnek: 
- az első két évben általános tantárgyak oktatására kerüljön sor (közgazda-
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sági, számvitel, katonai stb.), de már az alapozó kiképzés idószakáhan hadtáp 
irányultságú foglalkozásokat kellene tartani; 

- a második két évben szakosítani, de ekkor már semmilyen általános tan
tárgy ne legyen. Minden rendelkezésre álló időt a szakszolgálatr:a orientáltan kell 
fordítani, ennek felét csapatgyakorlat keretében letölteni. 

Ez utóbbihoz „bázis" alakulatokat célszerű kijelölni, ahol jó feltételek mel
lett, meghatározott program alapján, gyakorlatban kerülne oktatásra a konkrét 
feladatok elsajátítása és a vÍ2:sgadolgozat témaköre és követelménye is annak szel
lemében kerülne meghatározásra. 

Hasznosnak tartanám, ha a jövőben meghatározott témákban a főnökség fel
készült tagjai óraadó tanárként rendszeresen, teljes felelősséggel vennének részt 
az oktatásban. Ezzel párhuzamosan bevonnák a seregtestek, magasabbegységek és 
egységek ruházati szolgálat főnökeit is az előadások megtartásában. 
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Az 5. hadsereg hadtáp törzsfönökének 
korreferátuma 

Hozzászólásomban röviden jelenreni kívánok először a hadsereg badtáp
swlgálat állományába kerülő - elsősorban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát 
végrett tisztekkel szemben megnövekedett követelményekről, másodszor arról, 
hogy ezeknek a követelményeknek a végrett tisztek hogyan képesek megfelelni, 
ezzel kapcsolatosan milyen tapas2t2lat.aiok vannak. Végül pedig röviden jelente
ném javaslatainkat a jövőre vonatkozóan. 

Bevezetőként jelentem, ma a hadsereg hadtápszolgálatában egy igen kritikus 
káderváltás időszakának vagyunk tanúi és ismerői is. 

A nagyarányú, és az élet által követelt fiatalítás mind a tanintézeti képzésre, 
mind a hadsereg hadtápvezetésére felelős-ségteljes feladatot ró, mert a követel
mények az elmúlt évek során dinamikusan növekedtek a katonai vezetőkkel szem
ben. Példaként említeném az átfegyverzé.sek, a szervezeti változások kihatásait 
és ezekre való reagálás szükségessét. De említhetném a gyakorlatok lradtápbiz
tosításának, a hadtápcsapatok harc alatti vezetésének megnövekedett követel
ményeit is. 

A gazdálkodásban és a napi ellátásban a szervez.ettség, a hatékonyság érvé
nyesítése, az ellátás minőségének javí~ az integrált csapatszámvitel stb. jelen
trtt újabb követelményeket. 

A felgyorsult fejlődés kellően dinamikus vezetőket és hatékony vezetési mód
szereket kíván, mert enélkül az adott szakterület óhatatlanul lépéshátrányba kerül. 
A hadtápszolgálat elé állított feladatok eredményes megoldásának egyetlen titka 
vail', a hatékony vezetés. 

Biwnyára emlékeznek rá, a KB 1977 október 20-i üléséről kiadott záró
közleményében a gazdálkodás hatékonysága növelésének egyik fontos feltétele
ként az irányítás hatékonyságát jelölte meg. 

Tapasztalataink alapján jelenthetem, hogy ma egy ezred hadtápszolgálat hely
zete, a s:remélyi állomány ellátásának színvonala már nem az anyagi-pénzügyi 
feltételektiíl függ, hanem attól, hogy az adott helyen dolgozó verető képes-e 
hatékonyan vezetni, azaz képes-e konkrét feladatot állítani, ebbe az érintett állo
mányt bevonni, a végrehajtást megszervezni és végig vinni a megvalósításig. 

A „Hadtáp és ellátás" 1977/78. számában Zajcev vezérőrnagy azt írja: ,,a 
hadtáptÍ'szt, bármilyen beosztást is lát el, kell, hogy egyesítse magában: 

- az egyszemélyi parancsnokot; 
- a szakembert; 
- a politikai vezetőt és a 
- pedagógust jellemző tulajdonságokat". 
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Különösen az akadémiát végzett tisztnek a maga felelős beosztásában pa
rancsnoki tulajdonságokkal, jó szaktudással, politikai érzékkel, felkészültséggel 
és vezetőkészséggel kell rendelkeznie. Ezenkívül értenie kell beosztottai nevelé
séhez, tanításához, tehát pedagógusnak is kell lennie egyszemélyben. 

A továbbiakban néhány szót arról, hogy tapasztalataink szerint a ZMKA-t 
végzett tisztek hogyan felelnek meg a követelményeknek a csapatéletben. 

A beosztásul<ban új, akadémiát végzett tisatek tevékenységében számos po
zitív vonás jelentkezik, hozzáértóen alkalmazzák a gazdálkodás irányításában az 
elemzés, értékelés módszereit. Nem zárkóznak el az új módszerek bevezetésétől, 
hajlanak a „beállt" rendszer ésszerű javítására, fejlesztésére, tökéletesít.ésére. El
méleti tudásukat - megismerve a beosztásuldiOz szükséges munkamódszereket és 
azok formáit - egy-két éven belül megfelelően tudják kamatoztatni. Viszonylag 
rövid idö alatt, jó érzékkel beilleszkednek a parancsnokság munkájába és - né
hány kivételtől eltekintve - kellő tekintélyt is szereznek. 

A jó elméleti felkészültség mellet gondot jelent, hogy elgondolásaikat igen 
nehezen tudják valóra váltani és végrehajtani. 

Gyakorlatokon tapasztalható, hogy a hadtápbiztosítás tervezését az esetek 
többségében nem követi a végrehajtás megszervezése. A szolgálati ág fönököket 
a törzsmunkában nem vonják be. Különösen a harc dinamikájában elmaradnak 
az eseményektöl, nem ismerik a harcászati helyzetet, a hadtáptörzset tétlenségre 
kárhoztatják. A hadtápalegységek részéte nem szabnak konkrét s7.akfeladatot. 
Gyakori, hogy a hadtáphelyettes a harcnapot az ellátószázad oszlopának vezetésé
vel tölti. Úgy lehetne megfogalmazni, hogy az ezredek nem érzik magukénak, coak 
az ellátó századot. 

A laktanyában folyó munka során .szinte általános tapasztalat, hogy ,a had
táphelyettesek öncélúan, nagyvonalúan terveznek. A szolgálati ág főnökök és 
hadtáp alegi,ségparancsnokok részére nem szabnak konkrét feladatokat, hiányos 
a végrehajtásról való elszámoltatás. A központi akarat megvalósítása éppen ezért 
gyakran az egységszinten szenvedett csorbát. 

Példákat tudnék felsorolni arm, hogy a beosztásba került jól képzett, ráter
mett tisztek is milyen gonddal küzdenek az első időszakban. A hadtápszolgála
tot rendszerint csak az ezred raktárak.ig érzik magukénak és mint parancsnok
helyettesek nem érzik az egész ezred állapotáért - katonáig bezárólag - a felo
Iősséget. 

Miben látjuk mi ezeknek a gondoknak az okait? 
Elöször is jelenteni kívánom, tudjuk, hogy azt kapjuk, akit adunk, tehát a 

ZMKA „hozott anyagból" dolgozik. Ez egyértelmúen a mi felelősségünket is 
jelzi, amikor gyenge jellemű és nem a legrátermettebb tisztek kerülnek a ZMKA
ra. Ezt felismerve fokozottabb gonddal válogatjuk ki a beiskolázásra javasolt 
kádereket. fgy például ez évben először valamennyi jelentkező javaslatát bizott
sági beszélgetésen bíráltuk el, az illető szakmai elöljáró jelenlétében. 

Ez a kérdés egyik oldala. Az okokat tovább vizsgálva ,az a véleményünk., 
hogy a l:>eiskolázott tisztek - akik rendszerint egység szolgálatiág-főnökök -
zömében kevés gyakorlati és főleg vezetési, munkasrervezési tapasztalattal ren
delkeznek. A ZMKA-n magas szintű elméleti felkészültséget szereznek, a szakma 
jó ismeröjévé válnak. Vezetőkészségük azonban nem fejlődik a szíikséges mér
tékben. Alapvetően tudják mit, milyen követelmény szerint kell tenni, de a „ho
gyant", a megoldás módját nehezen ismerik fel. 

A megoldást a következökben látom. 
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Egyrészt a tanintézeti képzés során: 

1. Erősíteni kell a vezetővé képzést. Ennek étdekében gyakoroltatni kell 
a hallgatókat a munkaszervezésben, a feladatok végrehajtásának megszervezésé
ben és megkövetelésében . 

2. Több gyakorlati foglalkozást célszerű beállítani, pl. harcgy.,korlatokon 
való ré,zvétel, konkrét beosztásokban (ho. HTP TÖF, e. PK HTPH). 

3. A hatékony ellenőrző munka módszereinek oktatását és gyakorlatban 
történő alkalmazását előtérbe célszerű helyezni. 

4. Javaslom a gyakorlati munkában eredményesen dolgozó tjsztekkel tapasz
talatcsere folytatását. 

5. Tovább kell erősíteni azt a jelenlegi helyes gyakorlatot, amikor a ZMKA 
tanárai gyakorlatainkon, esetleg egyes gyakorlatok kidolgozásában is résztvesz
nek. 

A seregtest hadtáptörzs és a ZMKA hadtáptanszék közötti kapcsolat, együtt
működés jó, erre a jövőben is alapoznunk kell. 

A beosztásba került tisztek esetében az elöljáró hadtáptörzsnek is felelős

ségük van. Ahol a ráhatás megalapozott, 'kellően szilárd és követelménytámasztó, 
egyben segítő, ott azt tapasztaljuk, hogy gyengébb felkészültségű emberek is gyor
sabban „félnőnek". 

Összességében tehát az előrelépést: 
- a megalapozottab kiválogatásban; 

a vezetővé képzés erősítésében; 
- az oktatás gyakorlati oldalának erősítésében; 

a beosztásba került tisztekkel való fokozottabb törődésben látom . 



Az 1. honi légvédelmi hadseregparancsnok 
hadtáphelyettesének hozzászólása 

A honi légvédelmi csapatok érdekeinek képviseletében a hadtáptisztek kép
zésével, akadémiai továbbképzésével és a hadtáptiszthelyettes képzéssel, s annak 
korszerűsítésével kapcsolatban kívánok ismertetni néhány gondolatot. 

Először: a hadtáptisztek képzéséről 

A honi légvédelmi hadsereg fiatal pályakezdő, főiskolát végzett hadtáp
tiszteket a következő beosztásokba igényel 1980 után is: 

- általános hadtáptiszt:ként ellátó századparancsnokokat a vadászrepülő és 
légvédelmi tüzérezredekhez; 

- tervező-sz.ervezö tiszteket a vadászrepülő, a rádiótechnikai és légvédelmi 
tüzérezred hadtáptörzsekbe, valamint hadosztály hadtáptörzsekbe; 

- élelmezési, · ruházati és üz:enienyagszolgálat-vezetőket mindennapi ellátás
hoz vadászrepülő-ezredekhez és néhány hadsereg közvetlen alakulathoz; 

-élelmezési, ruházati és üzemanyagszolgálat-vezetöket középirányító funk
cióra a rádiótechnikai ezred és légvédelmi tüzérdandár, ezredtörzsekben az alá
rendelt, önálló gazdálkodást folytató századok, osztályok szakmai irányítására, 
ellenőrzésére. 

E szükségletek összességükben azt tükrözik, hogy elsősorban és többségében 
nem végrehajtó, hanem vezető, középirányító funkciót betöltő káderekre van 
szüksége a honi légvédelmi hadseregnek. 

Ismerve a hadtáptisztképzés eddigi rendjét és tartalmát, úgy véljük, reális 
a véleményünk, ha azt mondjuk, hogy a tisztképzés ma nem ezen igények szerint 
folyik. Következésképpen annak reformja egyértelműen szükséges. 

Azt javasoljuk, hogy a főiskola vezetőket képezzen, akik helyt tudnak állni 
a hadtápszolgálat bármely terfrletén. Vagyis erősíteni kell a kibocsátásra kerülők 
általános hadtáptiszti jellegét. Különösen indokolja ezt az a körülmény, hogy 
háborús viszonyok között kimondottan vezetői erényekkel rendelkező általános 
hadtáp szemléletű hadtáptisztek tudják csak megoldani a hadtápbiztosítás fel.
adatait a rádiótechnikai ezredeknél, légvédelmi tüzérezredeknél és -dandárnál. 

Úgy gondoljuk jelentős előrelépést eredményezne a hadtáptisztképzésben az, 
ha a tisztjelölt beosztásba-tervezése már a második év során befejeződne és a 
hátralevő időt ·az összhaderönemi sziemlélet alakítása mellett, a tervezett beosztás 
szerinti haderőnem sajátosságainak megismertetésére, elmélyültebb oktatására for
dítaná .a főiskola. Ehhez a szilkséges segítséget a főiskolának rapaszoalt PK 
HTPH-eink útján örömmel és rendszeresen me~dnánk. 
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További jelentős elórelépést eredményezne, ha a hallgatók csapatgyakomm 
teljesen új alapokon folyna. Mindenekelőtt meg kell javítani, élőbbé kell tenni 
a főiskola és csapataink hadtáptörzsei közötti kaposolatokat. Ezt szolgálná, ha a 
c.sapatgyakorlatta állandó jelleggel ugyanawn jó alakulatoknál kerülne soc a 
jövőben. Az is fontos feladat, hogy a haHgatók életszerű feladattal menjenek ki 
a csapatgyakoclatm, teljesítsék feladataikat, számoljanak el annak teljaít6'éröl 
és a hallgatók feilődésének megítélésében, minősítésében döntiS szerepet töltsenek 
be a jövőben a csapatok. 

Ma már a csapatéletet a szigorú szabályozottság jellemzi. A tevékenységet 
'szabályozó rendelkezések jók, nem bonyolultak, de számuk - a dolog természe
ténél fogva - nagy és a szabályozók részletaségük miatt elég terjedelmesek. Úgy 
véljük a Honvédségi Közlönyökben megjelenő szabályozók az oktatásban még 
nem kapnak elég időt és helyet. E:zek ismerete nélkül viszont vezellni ma már 
nem lehet. Ezekben a szabályozókban az élet van benne, tehát ezt kellene a jövő
ben jobban tanítani. 

Másodszor: a hadtáptisztek akadémiai továbbképzéséről 

Magasabb képesítésű magyar akadémiát végzett hadtápdsztekre, alapvetően 
a légvédelmi tüzér és rádiótechnikai ezredparancsnok hadtápihelyátesi beosztá
sokba van szükségünk. A vadászrepülőezred-parancsnok hadtáphelyettesi beosztá
sokba szovjet repülő-hadtáp akadémiát végzett tiszteket igénylünk. Emellett 
szükségünk van hadosztály hadtáptörzsfőnökre és hadsereg hadtáp hadműveleti 
tisztekre is, akác a mgyar, akár a szovjet akadémiákról. 

Az akadémiai hadtáptiszti továbbképzés megítélésünk szerint ma még ke
vésbé elégíti ki a honi légvédelem haderőnemi sajátosságából eredő igényeket . 
E vonatkozásban a tananyag arányát jelentősen változtatni kellene a honi lég
védelmi témák javára. 

Mindemellett az akadémiai továbbképzésben még fokozottabban jelentkezik 
részünkről az az igény, hogy a végzös tiszt magasan kvalifikált vezetőként kerül
jön ki az akadémiáról. Nem hadtápfőnökökre, hanem rádiótechnikai ezred, lég
védelmi tüzérezred-parancsnok hadtáphelyettesekre van szükségünk, akik a pa
rancsnokságok szervezetébe beille&2lk.edve meghatározó politikai személyiségek, a 
szállítások szervezésében szinte egyszemélyi parancsnokok, a gazdálkodás-szerve
zésében az egys:z.emélyi parancsnokok fő segítői, a gazdálkodási bizottságok el-
nökei, gazdasági jogtanácsosok és természetesen a hadtápbiztosítás -szűkebb érte
lemben vett ágautainak parancsnokai, felelős vezetői. Ennél még magasabb köve
telményeknek kell. hogy megfeleljenek a hadosztály hadtáp törzsfőnökök és a 

ltadsereg hadtáp hadműveleti tisztek. 
Ahhoz, hogy az akadémiától mi ilyen tiszteket kapjunk, véleményünk .szerint 

a jövőben: 
- jobban figyelembe kell venni, hogy a Zrinyi Miklós Katonai Akadémia a 

mi honi légvédelmi hadseregünk számára, nem pedig valamilyen hadsereg szá
mára· képez hadtáptiszteket. S ha ez a honi légvédelmi hadsereg rádiótechnikai 
századokból, rádiótechnikai zászlóalja'kból, rádiótechnikai ezred parancsnokságok
ból, hadosztály parancsnokságokból és hadsereg parancsnokságból épül fel, akkor 
a hadtápbiztosítást akár békére, akár háborúra, ennek a konkrét helyzetnek a fi
gyelmbevételével kell oktatni; 

- jobban figyelembe keH venni, hogy a honi légvédelmi hadsereg csapatai,· 
nak hadtápbiztosítására s2léttagolt diszlokációja miatt csak területi ellátási rend-
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•zerben lehemégeo. Ezért a rádióteohnik,ai e:ared, légvédelmi tüzérdandár és -ezred 
PK HTPH jelölteket elsősorban arra kell megtanítani: tudják, hogy alárendelt
jeik milyen rendszerben kerülnek ellátásra, s legyenek tudatában anna\:, hogy mi 
az ő helyük és szerepük a területi elv alapján ellátott százaclaik, osztályaik hadt
tápbiztosításában. Úgy véljük e vonat,kozá,sban. jelentős tudományos kutatási fel
adatok is állnak a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia előtt; 

· - végül jobban figyelembe kell venni, hogy mi vezetőket várunk az akade0 

miától. Kérjük tehát, hogy elsősorban a vez.etöi készséget alakitsák, erősítsék a 
hallgatókban. Tanítsák meg őket tiervezn.i, végrehajtást szervezni, végrehajtást irá
nyítani és főként hatékonyan ellenőrizni, az alárendelteket segíteni, módszertani 
bemutatókat szervezni és végrehajtani, az alárendeltekre ráhatni. Vértezzék 
fel őket jogi ismeretekkel és móds:rerekkel gazdasági kérdések bonyolításához. 

Meggyőződésünk, hogy a honi légvédelmi hadsereg, a hadosztályok, vala
mint a rádiótechn.ik.ai és légvédelmi tüzérezredek tapasztalt parancsnok hadtáp
helyettesei az akadémia számára e feladatok emgoldásához jelentős segítséget tud
nának adni nagy gyakorlati tapasztalataik átadásával, hasznosításával. 

Mi készek vagyunk arra, hogy az akadémiának ezt a segítséget megadjuk . 

. ·Harmadszor: a hadtáp-tisztbe[ yettesképzésről. 

Legyen szibad e kérdésnél is először szükségleteinket vázolni. Csapataink 
többsége tiszthelyettesekből áHó hadtápszervezettel rendelkezik. A rádiótechnikai 
századok, .Jégvédelmi tüzérosztályok parancsnok hadtáphelyettesei - ma hadtáp-
szolgálat vezetői - általános hadtáptiszthelyettesek. Az élelmezési, ruházati, üzem
anyagszolgálat-vezetők szaktisZllhelyettesek, egyben a szakraktárak vezetői. A se
gélyhely parancsnokok egészségügyi tiszthelyettesek. 

Gyakorlati tapasztalataink szerint a hadtáp-tiszthelyettesképzés alapvető 
prob-lémája, hogy még nem a Szolgálati Szabályzatban a PK HTPH-re, valamint 
az élelmezési, ruházati, üzemanyag és egészségügyi szolgálatvezetökre meghatá
rozott követelmények sz.erint folyik a felkészítés. Nekünk viszont gyakorlatilag 
ilyen jelleggel felkészült tiszthelyettesekre van szükségünk. 

A hadtáp--tiszthelyetteoképzés reformját abban tudnám megfoga.Jmazni, hogy 
a jövöben a raktárvezetők mellett az arra rátermett tiszthelyettesek.bői vezetőket 
is képezzünk, mert nekünk elsősorban ilyen káderekre van szükségünk. 

Tisztelt munkaérteke'11et! 

Össaefoglalva: a tisztképzésben azt kérjük, hogy részünkre elsősorban álta
lános hadtáptiszteiket képezzen a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola .. Ennek 
érdekében oktató munkájában kapjon nagyol,b helyet és időt a honi légvédelmi 
csapatok béke és háborús hadtápbiztositásának témáfa. 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia szolgálja jobban az igazi katonai veze
tővé képzést. 

A tiszthelyettesképző iskola képezzen számunkra tiszthelyettesi rendfokoza
tokat viselö parancsnok hadtáphelyetteseket. élelmezési, ruházati, üzemanyag és 
egészségügyi szolgálatvezető tiszthelyetteseket, akik képesek 150-200 fős alakula
tok önálló hadtápbizto.sítására. 

Ha ez megvalósul, csapataink hadtápbiztosításának színvonala az elvárt 
ütemben növekedni fog. 

Köszönöm figyelmüket! 
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Bogdány Tamás főhadnagy, 
a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola 

hadtáp szaktanárának hozzászólása 

Mindenekelőtt jelentem, hogy a főiskola hadtáptanszék közgazdasági szak
csoportját vezetem, amely a jelenlegi oktatási rendben, a közgazdasági szemlélet 
megalapozásának a letéteményese. Ebből következik, hogy gondolataimat - a 
hadtápbiztosítás egyiséges egész rendszerének legmesszebbmenő figyelembevétele 
mellett, annak alárendelve - a gazdasági rendszerre összpontosítva fogalma
zom meg. 

Elöljáróban jelenteni szeretném, hogy a Lapos ezredes elvtárs által felvá
zolt fejlődés alapvető tendenciáit megértettem és megerősödött bennem az a vé
lemény, mely szerint: a tisztképzés objektív al,apjául egyértelműen a tudományos
technikai fejlődés által detenminált követelményeknek kell szolgálniuk. 

Ebből adódóan helyesnek tartom a műszaki-technikai oldal kidomboritását, 
a képzés megszervezése során. Ez a követelmény egyértelműen és közvetlenül azt 
a feladatot rója ránk, hogy kiemelt oktatási célcsoportként kezeljük a jövőben a 

- technikai-technológiai ismeretátadás fokozását; 
- az üzemeltetői készség javítását; 
- a szervezői kvalitások tudatos fdszínre hozását és kifejlesztését. 
Ezt a feladatot - a magam részéről - egy, már régen érlelődő következ

ményként fogom fel. 
Három olyan hiányosság következmények.ént, amelyek a jelenlegi követel

mény-rendszer ,kidolgozására vezethetók vissza. 
Melyek ezek a hiányosságok? 
1. A hadtápbiztosítá:s fejlődésének tendenciái nem az arra alapvető befo

lyással bíró technikai-gazdasági alapokkal kölcsönhatásban lettek elemezve a ki
képzési program szerkesztése során. Ez azt jelenti, hogy a hadtápbiztosítás fej
lődésének technikai-gazdasági alapját a technikai oldal rovására nem reális 
arányaiban mértük fel. 

2. A hadtái>biztosításnak, mint feladat struktúrának az értelmezésénél nem 
fordítottunk kellő hangsúlyt az integrálódással együttjáró és azzal kölcsönhatásban 
levő szakági és funkcionális specializáció elemzésére. 

3. Egyrészt: a technikai fejlődés hatásait leszűkitettük az ún. fejlesztési 
szférára, míg a megjelenési formák bonyolult összetételét pedig az ügyvitel gépe
sítésére és szervezésére, másrés2lt: a fenntartási feladatok eszközmennyiségét vagy 
nem, vagy pedig a fejlesztéstől elkülönülten hangsúlyoztuk. 

Ami a jövőt illeti, egyértelműen alá kell húznunk - oktató-nevelő mun
kánkban - a műszaki-technikai oldal jelentőségét. Ennek közvetlen okát abban 
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látom, hogy a hadtápbi:otosltáot átfogó tervezési, beszerzési, •zállítási, tárolási, 
ellátási, ü2emeltetési és információs alreodozerek, a swlgáltatá<-ellátás komplex 
folyamatában, éppen a szakadatlan gépesítés talaján szerveződnek rendszerré. 

A rendszerre jellemző technikai-gazdasági arányokru,k a kialakítandó tan
tárgy struktúrában kell visszatükröződniük. Ez egybeo aZJt i, jelenti, hogy nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a fejiődésből fakadó arány-módosulásokat. 

Itt szeretném elmondani, hogy - véleményem szerint - a hatékonyság és 
gazda,ágosság, mint követelmények nem választhatók el mereven egymástól. 
Együtt, egymással szoro, kölcsönhatásban érrelmezeodők már csak a2'ért is, mert 
az esetek többségében azonos törekvéseket is indukálnak. 

Nem lehet csak a jó szervezésnek tulajdonítani a hatékonyságot és aak az 
ésszerű gazdálkodásnak a gazdaságosságot. A hadtápbiztosítás rendszerének kor
szerű és célirányos szervezése - mint tudjuk - rejtett tartlilléka a hatékony mű
ködésnek. Ugyanakkor ennek a szervezésből eredő ·hatékony<ágnak egyik lénye
ges megjelenési formája az erőforrások gazdaságos működtetése. 

Ennek a kölcsönhatásnak a megvilágítását már az ún. általános gazdálkodási 
ismeretek átadása során meg kell kezdeni. A siker egyik biztosítékát abban lá
tom, hogy - a hadtápbiztosítás realitásaiból kiindulva - konvertál-ható ismere
tekkel vértezzük fel a tisztjelölteket. 

Ennek érdekében körültekintően és ésszerű szelekcióval kell felépíteni a 
tantárgyi struktúrát. Természetesen nem valamilyen önkényes rangsocolásra gon-.. 
dolok. Éppe ellenkezőleg: reálisan és pontosan fel kell mérni a hadtápbiztosí
tás rendszerében működő funkcionális folyamatok általános vonásait és szakági 
specialitásait és a működés megkívánt rendje fogja megadni a képzés objektív 
logikáját. A felméréshez egyértelmű segítséget ad a Lapos ezredes elvtárs által 
felvázolt jövő. 

Magam is ennek a munkának a sirkeréhez •kívánok hozzájárulni, mikor 
néhány, az oktatás során kikristályosodott gondolatomat fogalmazom meg és je
lentem a konferenciának. 

Az a prognózis, mely szerint a néphadsereg g:azdálkodásá1nak mechanizmu
sában nem várható alapvető változás, sürgető .feladatunkká teszi a "számvitel és 
gazdálkodás" című tantárgy szerkezerbeli helyének - de tartalmának is - felül
vizsgálását és egyértelmű meghatározását. Azzal ugyanis. hogy a főiskola óra- és 
vizsgaterve - önkényesen ~ az alapozó tantárgyak körébe sorolj,a a tárgyat, eleve 
tagadja a számviteli infofflláció-szervcr.és funkcionáli-s szerepét és így a szaktan
tárgyi jelleget. 

Mivel program-szerkesztés során nem lettek feltárva a „számvitel és gazdál
kodás" igenis létező alapozó tantárgyi kapcsolatai (politikai gazdaságtan, pénz
ügy), a hallgatókat olyan helyzetbe hozzuk, hogy a szocialista bővített újratermelés 
ismerete nélkül :kívánjuk meg az ebből fakadó gazdasági információk szervezé
sét, rendszerezését. 

A „szám-vitel és gazdálkodás" tartalmára vonatkozóan meg kell szüntetni 
a jelenlegi káros elkülönültséget. Véleményem szerint ugyani'S nincs költségvetési 
s21ervek számvitele és ún. katonai számvitel. Az Ai-lN csapatai bruttó módon kap
csolódnak a költségvetéshez, következésképpen költségvetési gazdálkodást foly
tatnak. Ennek a hangsúlyozása a szem1élet kialakítása szempontjából igen fon~ 
tos. A célokból adódó sajátosságok azonban a népgazdasághoz történő közelítési 
kísérlet ellenére is meg vannak és igen jeilemzőek. Ez a tény viszont .az oktatás 
gyakorlatának szempontjából döntő. 

1'0 

' 

• 

• 



• 

•• 

Att hiszem, ennek figyelembevételével kell a már említett szeh,kciót elvé
gezni és a kettősséget megszüntetni ezen a téren. 

Hasonló a helyzet a pénzügytan oktatásával is. Ami a programban elfoglalt 
helyet illeti: pénzügyi kihatású folyamatokat oktatunk az első, második és har
madik félévben, de csak a negyedik szemeszter során Í'Smertetjük meg a hallga.
tóval a marxi érték- és pénzelmélet lényegét. 

A tartalomra vonatkozóan úgy vélem, hogy a pénzgazdálkodás ma már egy 
olyan modell, amely a néphadsereg készlet:gazdálkodása mögött - ágazati meg
oszlástól függetlenül - meghúzódik. Ennek egyértelművé tétdét ,a haiHgatóban 
nem úgy képzelem, hogy az ún. pénzügyi órák számát direkt módon felemeljük, 
hanem összekapcsolva ezt a törekvést az ágamtl képzés erősítésével, az adott 
szakág általános és sajátos vonásainak ismertetésekor kell nagyobb hangsúlyt 
adni a pénzügyi háttérnek. 

Mint már jelentettem, nincs kellőképpen figyelembe véve a hadtáptisztkép
zés jelenlegi rendszerében az MN teohnHmi fejlesztésének szakadatloo folyamata. 
Ebből adódnak azok a - beválás vizsgálatokból egyértelműen következő - fel
adatok, amelyek a techniloai-teclmológiai ismeretek oktatásának hatékonyabb meg· 
szervezését, az üzemeltetői készség fokozását tűzik ki célul. 

Az a véleményem, hogy nem korlátozódhat ez az erőfeszítés csak a meg
levő, vagy a jövőben rendsrerbe kerülő hadtáp technikaí eszközök fokozottabb 
ismertetésére. Úgy kell bekapcsolni ezeket az elvárásokat a képzési struktúrába, 
hogy ne elkülönítve, hanem a szerves egységet hangsúlyozva mutassuk be a had,. 
tápbiztosítás folyamatát és ennek technikai hátterét. Vagyis a gépesítést, mint 
a szolgáltató-ellátó tevéken)"Ség hatékony funkcionálását biztosító rends2Jer al
kotó elemét, és így, mint a saetvezési feladatok tárgyát kell a hall!l'ltókban egy
értelművé tenni. 

A szervezőkészség kíalatldtásával és fdkozásával kapcsolatos konkrét kikép
zési feladatok megfogalmazása előtt jelenteni szeretném, hogy ezek a feladatok 
szerintem nem ,szűkíthetők le az ún. ,,adatfeldolgozás szervezése és gépesítése" 
című tantárgy reformjára. 

Egy koncepcionális követelmény érvényesítéséről van szó, amely nem merül
het ki sem a s?.ámviteli információk szervezésében, sem a l'art pour l'art hálóter"
vezésben. 

Azoknak a hatékonysági követelményeknek a személyi feltételeit kell meg
teremtenünk, amelyek a hadtápbiztosítás egész rendszerét átfogják. Ennek érde
kében az alapozás egész sttuktúráját alá kell rendelnünk az ebből adódó fel
adatoknak. 

úgy kell megválasttanunk a kiképzési profilt és az oktatandó tantárgyakat, 
hogy azokban visszatiikröződjék a hadtápbiztositás megszervezésének dinamiz
musa. 

Végezetül el kell i!smernünk azt is, hogy az oktatásunk jelenlegi rendszetére 
jellemző kettősség a célt iHetően is meg van. Bszerint: hadtáptiszteket képezünk 
egyfelől és üzemgazdászokat másfelől. 

Az igazság az - véleményem szerint -, hogy a hadtápbiztosítás rendszeré
nek hatékony szervezése a cél. Az a tény természetesen, hogy a hadtápbiztosítás 
tartalmaz bizonyos üzemgazdasági folyamatokat is. Mindenesetre végső konklú
zióként én úgy vélem, hogy nem a meglevő ún. polgári oktatási formulák egyi
kére kell ráhúzni a jövőbeni képzést, hanem a folyamatok által meghatározott 
gazdasági közeg vezetőjét kell kiképeznünk. 
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Miniszterhelyettesi zárszó 

A kétnapos tanácskozásunk végéhez émink. Mint ilyenkor illik és azért mert 
szükséges, hátra van még munkánk mérlegének a megvonása. 

Úgy érzem akkor vagyok igazságos, ha bátran és meggyőződéssel úgy 
summázzuk, hogy· külön-külön mind a két nap és a kettő egésze igen hasznos, 
de mindjárt ho.zzáteszem, előremutató és tanulságos volt. Az eb,ö napon mi több 
mint száz fiatal, jó benyomást keltő, tehetséges hadtáptiszttel, tiszthelyettessel 
találkoztunk, tanácsko11tunk. Ma megint egy más összetételben kb. hatvanan vet
tünk részt a munkában. És a mai napon azok dolgoztak együtt, akik felelősek 
vagyunk a káderutánpótlás szervezéséért, irányításáért, végrehajtásáért. 

A munkánk hasznát nemcsak az iga2flja, hogy a két napon 60-70 igen 
különböző beosztású tiszt, tiszthelyettes, vezető és beosztott mondott véleményt 
és - hadd jelezzem - a kérdéseket sokoldalúan érintve elemezte. Hanem az 
elvégzett munka értékének lényegét főleg abban látom, hogy - ha én jól tudom -
·sikerült a hadtápszolgálat utolsó 8-10 éves történetében először egy nagyon ér
telmes, a képzést hos,szra.bb időre meghatározó, ugyanakkor ;szemléletet is formáló, 
átfogó vitát rendeznünk ebben a nagyon fontos, minden vezetőnek, főnöknek 
elséirendú kötelességei közé tartozó kérdésben. Mindjárt ki is mondom azt, hogy 
az ilyen munkaforma, a hozott eredményével lényegesen elősegíti magabiztossá
gunk fokozódását a döntésekben. De megkönnyíti azok munkáját is, akik majd 
elvégzik a képzés felsószintú szervezését, dokumentcióinak a kidolgozását. De 
legalább ennyi előnyt jelent a végrehajtóknak, a tanintézeteknek, a kiképzó s2er
veknek, aldk az indító szemléletet mát itt megszerezték ahhoz, hogy lehetőleg 
mindent - vagy ahhoz közelítve - majd aprópénzre tudj,aoak váltani kiképző
nevelő munkájukbao. 

Még egy gondolatot az elvégzett munka, és a kapott eredmények általános 
értékének jellemzéséhez: a hadtápszolgálat jövője - és ebbe beleértem a zászlóalj 
és a központhadtápot is - elválaszthatatlan a káderképzés jövójétől. Hogy nagyon 
egyrszerüen mondjam, a mi „álmainkat-vágyainkat" - a pénzügyi és dologi fel
tételei mellett - kádereirrk, tisztjeink, tiszthelyetteseink, a polgári dolgozók egé
szével tudjuk csak megoldani. Ezért tették és tettük helyesen, hogy a kádacképzés 
jövőjét a hadtápszolgálat tervezett jövőjével összefüggésben, annak mintegy elő
segítőjeként és egyúttal feltételeként vizsgáltuk. Csak ez a szemléletmód lehet 
korszerű és élei.zerű, csak az ilyen felfogás tartható. 

Hadd szóljak kiemelt hangsúllyal - mert alapvetónek tartom - arról is, 
hogy tanácskozásunkat mélyen áthatotta a káderképzésben, a káderoevelésben, 
nélkülözhetetlen, biztos iránytűt mutató politikai tudatosság. Annak a hadtáp-
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ti•zt, "'ti,z'thelyettes típusnak a megfogalmazása, al<.i társadalmi rendünkhöz ak
tívan elkötelezett,· aki helytállásának legfőbb garanciája a szilárd hivatástudat, 
aki képes a maga eszközeivel hadseregünk szocialista jellegének szüntelen erö
sító;ére, aki érti a hadtápmunka politikai és hangulati hatását, aki képes e munkát 
az utóbbiak kedvező irányú kibontakoztatásának szolgálatába állítani. 

Jó érzés volt tegnap hallani a fiatal .tisztektől és tisz'thelyettesektől, hogy 
elsősorban segítséget, jobb felkészítést igényelnek, nem pedig nehézségeik felett 
siránkoznak. Ez is nagy eredmény . 

Elvtársak! 

Úgy gondolom nem várnak most tőlem az előadásban, referátumokban és 
a vitában felvetett kérdésekre azonnali állásfoglalást. A vitára tárt elgondolá
sunk.hoz megtett észrevételeket gondosan elemezni fogjuk és érvényesítjük a 
káderképzés távlati fejlesztésére hozott elhatározásunkban. 

Bár úgy látom - a munka jelenlegi stádi,mában - a fő kontúrok kialakítá" 
sánál nem leszünk nehéz helyzetben. 

Úgy érzem Önök - hogy mi, akik itt tanácskoztunk - mint ,;káder-megren
delők" - úgy is mint „kivitelezők", valamennyien egyetértenek velünk, hogy 
szükséges a hadtáp káderképzésének a jelenlegihez viszonyított lényeg,:,sebb mó
dosítása. Ez a tisztképzésben egy jelentősebb reformot igényel, a tiszthelyettes
képzésben :a fő súlyt inkább a belső tartalékok jobb kihasználására, a képzési 
szemlélet, módszerek lényeges változtatására kell helyezni. 

Egyetértenek az általános vonásokban jellemzett követelményrendszerünk
kel is, valamint a szilárd alapokon nyugvó, a képzés befejező szakaszában (ami 
lehet 1-1,5 év) végrehajtandó, az első beosztásra orientált ágazati ·szakosítá-ssal. 

Ezen túlmenően szinte egyértelműen kirajzolódott - tegnap és ma egy
aránt - a technikai-technológiai, üzem.- és gazdaságszervezési ismeretek oktatá
sának megkerülhetetlen szükségessége. Ugyanakkor változatlan igény marad a 
gazdasági felkészítés is.A képzés hosszú távra történő „megalapozó" funkciójának 
érvényesítése mellett az életsrerű-ség, gyakorlatiasság, a csapat-tanintézet kapcsola
tok, hallgatói csapatgyakorlatok továbbfejlesztését sürgetik és súrgetjfrk. 

Jelentős szerepet és helyet kaptak a munkában a nevelési feladatok, főleg 
a szakmai tulajdonság- és képességjegyek feltárása, ezeknek a képzési folyamatba 
illesztett tervszerű kialakítása. 

Ezek a további korszerűsítésnek - ha lehet úgy fogalmazom -, a jövő hadtáp
tiszt-, tiszthelyettséképzés elképzelt modelljének az alapjai. A témával kapcsolatos 
további munkánrkhoz ezek pontos megfogalmazása az egyik döntő feladatunk. 

Elvtársak! 

Még · sok munkánk van hátra ahhoz, hogy reformtörekvéseinket teljes 
részletességgel, a kiképzési programokig bezárólag kidolgozzuk. Ennek elsó állo
mása, valamikor a jövő év első félévének a végén a Katona Tanáa áMásfoglalása 
a tiszti, tiszthelyettesi alapképzés egészéről. Nekünk ehhez a közeljövőben a ter
vezett rendszerünk lényegi kérdéseire vonatkozó elgondolásunkat el kell juttatni 
a ,kiképzési főfelügyelő elvtárshoz. Tehát az 1978/1979-es évek egyik kietnelt fel
adata marad a káderképzés fejlesztésének teljes részletességgel történő kimun
kálása. 

úgy értékelem, ehhez a hosszú távú munkához ma jó alapvetést végeztünk. 
Még néhány gondolatot a képzés időszerű fejlesztésér6l. 
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Ez nam várhat a reformig. A mootani képzést étt bírálatokat haladébalanul 
fel kell dolgomi és meg lcell keresni a képzési-nevelési hiányosságok pótlásának 
a lehetőségeit. Ezek mind olyan kérdések, amdyelret a képzés jdenlegi rend
szere, programja és tananyaga befogad. Ezért a két napos értekezlet alapján - és 
azon túl, amit még ezek Önökben felvetettek - elsősorban a tantszékek, kikép
zési :szervek tekintsék át programjaikat, tárgykör- és óraterveHret: és határozzák 
meg ezekben a jelzett problémák megoldását, a hadtápfőn'Ökség törase, szolgálat 
főnökségei nyújtsanak ehhez segítséget. 

Befejezésül köszönetet mondok mindenekelőtt e nagy jelent&égű, s méretei
ben sem lebecsülendő konferencia előkészítőinek, szervezőinek, referáló és hozzá
szóló elvtársaknak, valamennyi résztvevőnek. Mégegyszer megköszönöm a meg
hívott elvtársak r:észvételét, segítségét. 

Ezzel a konferenciát befejezettnek nyilvánítom. 

144 

• 

• • 




