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Az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (ZMKA)
a Hadtáptanszék újjászervezésének időszakában a tanszék által oktatott tananyagban gyökeres vál
tozás következett be.
Ebben az időben a tanszék lényegében véve egymástól jól elhatárolható területen oktatott. A
tanszék tanárai oktatták:
- a csapathadtáp (zászlóalj-, ezred-, hadosztály-, hadtesthadtáp) és a hadműveleti hadtáp alsó
tagozatát képező hadsereghadtáp megszervezését, működését, vezetését harcban és hadműveletek
ben;
- a hadtáp szolgálati ágak (hadtáp szakszolgálatok) sajátosságainak megfelelő szakmai anya
gokat (élelmezési szolgálat, ruházati szolgálat, üzemanyag-szolgálat, elhelyezési és építési szolgálat,
szállítószolgálat, alapfokú jogi és pénzügyi ismeretek), anyagismeretet, gyártási technológiát (első
sorban a békegazdálkodásban) és gépjármú szerkezettant.
Amíg azonban a hadtápbiztosítás (akkori elnevezéssel .hadtápharcászat") lépést tartott az
összfegyvernemi harc és hadműveletek elveiben bekövetkezett változásokkal, addig a szakszolgála
tok oktatása eleinte megrekedt, majd visszamaradt azon a szinten, amit az Egyesített Tiszti Iskola
(ETI) szaktanszékein oktattak. Ezt az állapotot tükrözték a szakmai tantárgyak tematikai tervei,
oktatási anyagai, kabinetjei, szaktantermei is.
Az 1960-as évek elején az akadémiára szakágazati (szakszolgálati, szakági, szolgálati ági) szem
lélettel bekerülő hadtáptisztek magasabb szintű, általános hadtápképzettségú tisztté, a parancsnok
hadtáphelyettesévé való képzését hatékonyan segítették elő a megfelelő tantárgyak, tárgykörök
előtérbe helyezése, egyesek csökkentése, esetleg elhagyása, mások bővítése.
Az alkalmazási készségek feljesztése érdekében a szakharcászati szemlélet szélesítésével pár
huzamosan, a Hadtáptanszék figyelmet fordított a hadtápbiztosítási ágak tagozati sajátosságainak
feltárására, technikai oldalának bemutatására. Ilyen vonatkozásban a tanárok egyre nagyobb gon
dot fordítottak a szakmai döntések előkészítésére, a tervező-szervező tevékenységre, a hadtápa
legységek, -egységek és -intézetek ellátásának megszervezésére és hatékonyságuk ellenőrzésére.
A csapatgazdálkodás, a katonai gazdálkodás, majd végül a hadtápgazdálkodás tantárgy az
1960-as évek elején alakult ki. A korábbi szakágazati (szolgálati ág rendszerű) oktatás már nem
felelt meg a fokozódó, egyre korszerűbb követelményeknek. A hadtápellátás rendszerében egyre
több területen következtek be olyan változások, amelyek az ellátószolgálatok gazdasági területei
nek integrálódásához vezettek. Ilyen volt pl. a pénzgazdálkodás egyre nagyobb térhódítása, a nyil
vántartási rendszer egységesítése és általában a gazdasági területen valamennyi szolgálati ág vizsgá
latának szükségessége közös nézőpontból.
A Magyar Néphadsereg (MN) fejlődésében az 1960-as évek második felétől végbement vál
tozások szükségszerűen felvetették a háborús gazdálkodás és békegazdálkodás kérdéseinek felül
vizsgálatát a katonai felsőoktatásban is.
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Mindenekelőtt az elvi alapokat ktllett ti.rztázni annál inkább is, mivel:
- az akadémián folyó kétirányú hadtápképzés (háborús hadtápbiztosítás és békegazdálkodás)
arra szolgált, hogy az akadémia hallgatóit a kiképzési profilnak megfelelően, különféle szinten egy
részt megtanítsa a csapathadtáp és a hadműveleti hadtáp megszervezésére, munkájára és vezetésére
háborús körülmények között (hadtápbiztosítás), másrészt felkészítse őket a békeidőben folyó gaz
dálkodási tevékenység (hadtápgazdálkodás) vezetésére és ellenőrzésére;
- az akadémiára többségében szolgálati ág vezetői képzettséggel és ismeretekkel bekerülő
tiszteket a parancsnok olyan hadtáphelyettesévé kellett kiképezni, akik rendelkeztek a hadtápbiz
tosítás általános rendszerének áttekintésére irányuló képességgel, illetve ismerték az elöljáró tago
zaton folyó munkát és vezetni tudták az alárendelt tagozatokat;
- az MNVK követelményként szabta meg1 a katonai gazdálkodási feladatok teljesítéséhez a
lineáris programozás, a hálótervezés, a tömegkiszolgálás alkalmazását, a hadtudomány területén
pedig a tisztek képzésének azonos követelményeként a szolgálati ágak (szakszolgálatok) irányításá
hoz olyan kiegészítő ismeretek és alapok elsajátítását, melyeknek ismeretében a csapatgazdálkodás
elveinek megfelelő gyakorlatot tudtak kialakítani.
A gazdálkodás kérdéseinek előtérbe helyezésével követelménnyé vált a gazdasági vezetőkép
zés azért is, mivel az 1968-tól működni kezdő új gazdasági irányítási rendszer (új gazdasági mecha
nizmus) megváltoztatta a hadtápgazdálkodás tananyagát is. Az új tananyag kidolgozáakor (átdol
gozás, bővítés, elhagy ás, módosítás), illetve ezt megelőzően a Hadtáptanszék szakmai csoportjába
tartozó tanároknak tisztázniuk kellett saját tananyaguk viszonyát a más tanszék által tanított politi
kai gazdaságtanhoz. Emellett meg kellett oldani olyan terminológiai problémák tisztázását, rende
zését is, mint a katonai gazdálkodás - hadigazdálkodás - hadigazdaság - hadigazdaságtan - csapat- .
gazdálkodás - csapatgazdaság - kisegítő gazdaság - katonai gazdálkodás - hadtápgazdálkodás.
Az 1960-as évek végére az akadémián a szakágazati (szakmai, szakszolgálati, szakma szerinti,
szolgálati ágak szerinti, ellátó szolgálatok szerinti stb.) oktatás jelentős változásokon ment keresz
tül.
Az előző időkben folytatott szakágazati képzés korszerű színvonalra emelésének kulcsát az
alapozó tantárgyak (matematika, fizika, kémia) tartalmának helyes kialakítása képezte és a szakki
képzést ezek oktatása alapozta meg. A hadtáptechnikai, -technológiai képzés békeidőben és hábo
rúban egyaránt a szakszolgálatok (szolgálati ágak) szakszerű vezetésének alapját vetette meg.
A szolgálati ág rendszerű (szakszolgálati) oktatás azonban hovatovább nem felelt meg a kor
szerű követelményeknek. A békeszolgálat vezetését meg kellett szabadítani attól a mechanikus,
alacsony színvonalú szemlélettől, amit a normagazdálkodás hosszú időn keresztül kialakított.
Emellett még a hadtápellátás rendszerében egyre több területen mentek végbe olyan változá
sok, amelyek az ellátószolgálatok gazdasági területeinek integrálódását hozták magukkal.
A pénzgazdálkodás bevezetésével a hadtápszolgálat például ugyanolyan gazdálkodási felada
tok végrehajtására kényszerült, mint a népgazdaság bármely más, nem termelő egysége. Ennek
megfelelően a szakszolgálatok (szolgálati ágak) sem vonhatták ki magukat az érvényesülő törvény
szerűségek hatása alól, tehát ezeket is meg kellett ismerni, a közgazdaságtudományt el kellett sajátí
tani (legalább is elemeiben) és eredményeit a katonai gazdálkodás vezetésében alkalmazni kellett,
feltárva annak sajátosságait (pl. a népgazdaság fogalma, felosztása és szervezeti felépítése, a katonai
gazdálkodás beilleszkedése a népgazdaságba stb.). Szükségessé vált a nyilvántartási rendszer egysé
gesítése és · általában gazdasági területen valamennyi szolgálati ág vizsgálata közös nézőpontból.
1 HM MNVK .Követelmények a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatóinak kiképzéséhez". Jóvá
hagyta 1970. január 28-án az MNVK első helyettese. Érvényes 1970. szeptember l-től. Újabb kiadása: HM
MNVK ,Követelmények és tanterv a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatóinak kiképzéséhez". Érvényes
1978. szeptember l-től. 1-413. p.
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Mindezen felismerésből kiindulva a ZMKA Hadtáptanszéken a tanárok a tanszékvezető irá
nyítása mellett a szakszolgálatok ( szolgálati ágak) tananyagát fokozatosan átalakították. Á tananyag
elsajátítására szolgáló oktató-nevelő munkában egyre inkább érvényre jutott a parancsnok hadtáp
helyettesi szemlélet, valamint a katonai gazdálkodás, majd később hadtápgazdálkodás vezetéséhez
szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek kimunkálása. Ez a szándék abban nyilvánult meg, hogy a
közös sajátosságokkal rendelkező és valamennyi szolgálatra (szakágazatra) jellemző kérdéseket egy
egységes tantárgy keretén belül oktatták.
A szakágazati ismeretek egységes tantárgy keretében való törekvésekből kiindulva és ennek
érdekében a szakmai csoport tanárai a korábban folytatott szolgálati ág rendszerű oktatásban levő
tananyagot (élelmezési szolgálat, ruházati szolgálat, üzemanyag-szolgálat, elhelyezési szolgálat,
szállító szolgálat), - melyek valamennyi szolgálati ág technológiai, anyagismereti, békeellátási és
háborús ellátási kérdéseit tartalmazták, - szétbontották, újrarendezték, és kialakították először a
.Hadtáptechnika is anyagismeret", a .Csapatgazdálkodás" és . ÜtJ vitelszervezis" tantárgyakat. Ezt köve
tően újabb meggondolások alapján áttértek az egységesen értelmezett . Csapatgazdálkodás", majd
később .Katonai gazdálkodás" és 1970-től a .Hadtápgazdálkodás" tantárgy oktatására.
A szolgálati ágak (szakszolgálatok) tananyagának tárgykörei a hadtápbiztosítás tananyagba
épültek be. A parancsnok hadtáphelyettesi képzés érdekében történő tananyagrendezés sok szem
léleti probléma megoldását is jelentette. Az erőfeszítések azonban nem csupán a várt eredménye
ket hozták meg, hanem a gazdálkodási szemlélet és módszer alkalmassá vált a"a is, hogy az egész
néphadsereg hadtápszolgálatában elterjedhessen, majd felhasználását a hadtáp felsővezetés a
későbbiekben kötelezően elő is írta. Ennek folyamán a csapathadtáp vezető szervei a gazdálkodás
ban egyre nagyobb eredményeket mutattak fel.
A növekvő igényeknek megfelelően, a tananyag-kidolgozás során került sor a számvitel egyes
ágainak, elsősorban a statisztikai módszereknek a bevezetésére a gazdálkodás területén is. A had
tápmunka elemzése statisztikai módszerekkel a katonai gazdálkodás, illetve a hadtápszolgálat min
den területén új, fejlettebb módszernek bizonyult. A kötelezően előírt gazdálkodási tervek helyes
megszerkesztése megkövetelte minden parancsnok hadtáphelyettesétől, a szolgálatiág-vezetőktől
(főnököktől), hogy elemző munkát végezzenek. Ehhez azonban megfelelő oktatási anyagra, majd
a csapatoknál is használható segédletekre volt szükség, amit a Hadtáptanszék szakmai csoportja
nagy hozzáértéssel el is végzett, és munkáját az utánuk következő tanári állomány folytatta, tökéle
tesítette. 2
A gazdasági vezetővé képzés kezdeti időszakában figyelembe kellett venni a szaktantárgyak
oktatásában és az egész hadtápképzésben, hogy megváltozott a hallgatói állomány összetétele,
műveltségi szintje, gyakorlati képzettsége. Míg korábban a hallgatók főként hadtápfónöki
(parancsnok hadtáphelyettesi) beosztásokból kerültek az akadémiára, 1968-tól kezdve azonban
már egyre több volt az olyan hallgató, aki korábban szolgálatiág-vezetői (főnöki) beosztást töltött
be. Így, míg a korábbi években a hallgatók ismeretei általában egy szinten mozogtak (személyektől
függően), addig abban az időben a hallgatók ismereteire az volt a jellemző, hogy egy szolgálati
ágban szereztek mély és alapos ismereteket a többi szolgálati ág munkáját és a hadtáp egészének
működését viszont csak felszínesen ismerték.

2 Deák László-Kajdi József: Katonai gazdálkodás. Bp. 1965. 1-130. p.; Kajdi József: Szolgálati ágak gaz·
dálkodásának elemzése. Bp. 1965. 1-30. p.; Útmutató a katonai gazdálkodás című tantárgy tanulásához. Általá
nos és hadtápstatisztikai ismeretek. Bp. 1967. 1-24. p.; Zimonyi István: Általános és hadtápstatisztikai ismere
tek. Tansegédlet. Bp. 1971. 1-114. p.; Dr. KajdiJózsef: A hadtáp szolgálati ágak gazdasági tevékenységének
elemzése. Jegyzet; Bodnár László-Gabulya Zoltán: Hadtápgazdálkodás alapjai. Jegyzet. Bp. 1975. 1-90. p.;
Deák László: Hadtápgazdálkodás tervezése. Jegyzet. Bp. 1976. 1-175. p.
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A felmérések, vezetői tájékoztatók, felügyeleti szemlék, célellenórzések, a továbbképzéseken
elhangzottak alapján - az alapelgondolás megváltoztatása nélkül -, a tananyagokban olyan módosítá
sokat hajtottak vigrt a gazdasági vnetóképzis érdekiben, mint:
- komplex gazdálkodási, gazdasági feladatok megoldása, számítások elvégzése először me
chanikus, majd elektromechanikus és elektronikus számítógéppel {hálótechnikai tervezési módszer alkalmazásával);
- a csapatgyakorlatok tárgyköreinek megváltoztatása, melynek során elérhetővé vált, hogy a
hallgatók a csapatgyakorlatok során a hadtáp gazdasági tevékenységének elemzésével foglalkozza
nak;
- a könyvvitel és ügyvitelszervezés bevezetése;
- a tananyag bővítése a hadtápszolgálat jogi vonatkozású kérdéseinek oktatásával.
A különféle viták, konzultációk (élő kapcsolat megteremtése és fenntartása a szolgálatiág
fónökségekkel, tanintézetekkel, kutató intézetekkel) nagy mértékben elősegítették a tananyagok
korszerűsítését.
A Hadtáptanszék részéról folytatott szakágazati {szakmai) oktatásnak abban az időben szá
mos olyan területe volt, aminek általánossá válása a Magyar Néphadseregben és a hadtápszolgála
ton belül is csak a későbbi években volt várható. Ilyen volt például:
- a csapathadtáp gazdasági tevékenységének általános és részletes elemzése;
- a hadtáp gazdasági tevékenység, munkaszervezés irányított oktatása;
- a hadtápstatisztika alkalmazása;
- a vezetés gépesítési lehetőségeinek felkutatása gépi adatfeldolgozó, könyvelő automaták,
egyéb középgépek felhasználása, ami nemcsak a hadtápvezetés, de a békegazdálkodás vezetésének
gépesítésében is eredménnyel járt.

A gazdasági trvékmysig kiterjeszti.re érdekéhen szükségesnek látszott:
A hadtápstatisztikai munkában az addig elért eredmények megszilárdítása, általánosítása;
- az új gazdasági irányítási rendszer {új gazdasági mechanizmus) hadseregen belüli kutatásának feldogozását biztosító elemzési módszerek kimunkálása;
- a Hadtáptanszék által vezetett elemzési csapatgyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása,
publikálása.3
A szakszolgálati oktatás tobábbfejlesztését szolgálta, a hallgatók tanulmányi munkáját segí
tette, a csapatok hadtáptisztjeinek, elsősorban a parancsnok hadtáphelyettesének gyakorlati mun
káját könnyítette a módszertani kidolgozás jellegű különféle tansegédlet, ahol a szerzők hasznosí
tották az akadémián folyó szakszolgálati oktatás tapasztalatait, a csapatoknál végzett ellenőrzési
gyakorlatok és beszámoló jelentések feldolgozását, a már előzőleg kiadott tansegédletekkel kap
csolatosan szerzett tapasztalatokat és gyújtött észrevételeket.
A gazdálkodás helyes szemléletének kialakítása és módszereinek megtanítása érdekében a
tanszék tanárai a csapatoknál, a helyszínen tanulmányozták a hadtápkiképzés rendszerét, a csapa
tok és a csapathadtápok harckészültségi rendszerét, a harckészültségi fokozatok hadtápbiztosításá
nak kérdéseit. Nagyon eredményesen használta fel a tanszék a hadtápgazdálkodás oktatása kereté
ben az élenjáró csapatgazdaságok helyszíni tanulmányozása során szerzett tapasztalatokat. A had
tápszakos hallgatók pedig minden évben konkrétan körülhatárolt feladatok végrehajtására, huza
mosabb időt töltöttek a csapatoknál. A gyakorlatiasság egyre inkább minden tantárgynál jellem
zővé kezdett válni.

3 Kajdi jóZJtf- A hadtápstatisztika általános kirdisei. - Honvitklem, 1966. 10. sz. 74-79. p.
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Nem csupán módszertani, de tartalmi jelentősége is volt azoknak a kapcsolatoknak, kapcso
lattartási formáknak, amelyeknél a hadtápszolgálat vezető beosztású tisztjei, a seregtestparancsno
kok és magasabbegység-parancsnokok hadtáphelyettesei - mint meghívott előadók -, a hadtáp
hallgatók részére saját szakterületükről, az ott folyó gazdálkodásról előadásokat tartottak.

Ilyen alkalmakkor megismertették a hallgatókkal a szolgálat-, és a seregtest-, a magasabbegy
ség-, az egységhadtáp legégetőbb problémáit, beavatták a hallgatókat a feladatok megoldásának
náluk alkalmazott módszereibe, a gazdálkodás, a vezetés gondjaiba.

Az oktatási és nevelési alapelvek és módszerek alkalmazása a gazdasági vezetőképzésben
olyan sajátos eljárásokat követelt meg, amelyek megkönnyítették a szaktantárgy sajátos módszerei
nek kidolgozását a nevelési céloknak megfelelően (gazdasági vezetővé válás). Ilyen sajátos mód
szer volt a szakmódszertan kidolgozása a szaktantárgy oktatása során szerzett tapasztalatok rend
szeres elemzése alapján, differenciáltság és integráltság biztosítása a tantárgyak és a tárgykörök
oktatása során, változatosság, rendszeresség, harc a merev sémák, sablonok, tételesség ellen.

A szakmódszertanok kimunkálásának tapasztalatai azt mutatták, hogy ezek jelentős mérték
ben segítették az oktatómunka pedagógiai tudatosságát. A tanszéki szakmódszertanok lehetővé
tették, hogy aprólékosan beszabályozott és ellenőrzött oktatás helyett - ami a hallgatók önálló
munkájának akadályát képezte -, most már a fő figyelmet a tanterv fő részeinek alkotó feldolgozá
sára, a vezetői tevékenység megkövetelésére és a munka teljesítményeinek folyamatos értékelésére
lehessen fordítani.

1970. után a tanszék a kísérletezések sorozatán keresztül olyan oktatási gyakorlat megteremté
sére törekedett - ami részben sikerült is -, hogy nemcsak egyszerűen meghatározott (gazdasági)
ismereteket tudtak a tanárok átadni, hanem ezzel együtt és elsősorban meghatározott képességek,
tulajdonságok, szemléletmód, gondolkodásmód fejlesztését is sikerült elérni. Ezért a tanszék szak
tantárgyi tananyag feldolgozásának és elsajátításának fő módszerévé a hallgatók önálló, alkotó,
problémamegoldó, kombinatív munkáját tette.
A katonai (gazdasági) vezetőkkel szemben támasztott hármas igényből fakadóan (szilárd politi
kai meggyőződés, magas színvonalú szakmai ismeretek, fejlett vezetési készség) az oktató-nevelő
munka kettős irányú volt. A hadtáptiszteket fel kellett készíteni arra, hogy képesek legyenek az
egységparancsnok hadtáphelyettesére, a magasabbegység-hadtáptörzsben rendszeresített hadtáp
beosztású tisztekre, a seregtest- és központhadtáp-törzsekbe beosztott tisztekre háruló feladatok
ellátására háborúban és békében egyaránt.

Ez a kettős célú, katonai és gazdasági vezetővé képzés az akadémián kizárólag a hadtáptanszék
profiljában jelentkezett és különféle elnevezésű, eltérő tartalmú tantárgyak oktatása révén valósult
meg.

Kezdetben a csapatok harctevékenységeinek hadtápbiztosításával a .Hadtápharcászat" elneve
zésű tantárgy, a csapatoknál folyó békegazdálkodással a .Csapatgazdálkodás" tantárgy foglalkozott.
A tananyagrendezés és tananyagstrukrúra kialakítása során és a kétirányú képzés (háborús ellátás és
békegazdálkodás) 1957-ben a • Csapathadtáp • és .Hadműveleti hadtáp • elnevezéssel a harctevékeny
ségek és a hadműveletek hadtápbiztosítását tárgyalta, a békegazdálkodás vezetésére és végzésére
pedig a .Hadtáp-anyagismmt", .Hadtáptechnika", .Hadtápgazdálkodás" tantárgyak készítették fel a
hallgatókat.
A megfelelő tematikai programok szerinti oktatás ktllós irányát 1980-ban képviselte:
- egyrészt a .Hadtápbiztosítás" elnevezésű tantárgy, mely felölelte a Magyar Néphadsereg
hadtápbiztosítási rendszerére vonatkozó teljes anyagot és amelyen belül a fő hangsúlyt az elvonuló
szárazföldi csapatok hadtápbiztosítási rendszerének oktatása képezte;
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másrészt - figyelembe véve, hogy a hallgatókból katonai gazdasági vezetőket keÍI kiképezni a
békeidőben jelentkező feladatok ellátására -, a ,Hadtápgazdálkodás" tantárgy -, melynek célja az
volt, hogy a végzett hallgatók legyenek képesek szervezni, irányítani, ellenőrizni a csapatoknál
folyó pénzgazdálkodást és az egységes számvitelt, tudjanak elvégezni különféle olyan jellegű gazda
sági feladatokat, mint például a személyi állomány szolgálati, munka- és életkörülményeinek folya
matos javítása -, és tudjanak ellátni egyéb gazdasági jellegű feladatokat.
Ennek a kettős irányú képzésnek szerkezeti alakulása és egymáshoz viszonyított aránya, a gaz
dasági vezetőképzési oldal növekvő szerepibm jutott kifejezésre:
- 1976-ban a háborús felkészítés és gazdasági vezetőképzés arányának alakulása 70%, illetve
30%;
- 1977-ben az arány 67% (1430 óra), illetve 33% (690 óra);
- 1978-ban a hadtápképzésre biztosított 1416 óra megoszlása a kettős irányú képzis igényei szerint:
1. hadtápbiztosítás 738 óra (52%);
2. szakmai (szakágazati, szolgálati ág szerinti) képzés:
- hadtápgazdálkodás 460 óra;
- hadtáp technikai eszközök 52 óra;
- katonai gépkocsiszállítás szervezése 80 óra;
- kis- és középgépek alkalmazása 30 óra;
- a hadtápkiképzés módszertana 56 óra;
- összesen tehát 1416 óra, amiből a gazdasági vezetőképzésre 678 óra (48%) jutott.
A kettős irányú képzésen belül a hadtápgazdálkodás tantárgy oktatása során szerzett tapaszta
latokat más szocialista ország hadserege is átvette (a Lengyel Néphadsereg).
A kettős irányú képzés oktatása a nem hadtáp osztályokban az 1976. és 1977. évet alapul véve,
óraszámban csakn�onos, szakágazati oktatás szerkezetében némi eltérést mutatott, de az arány
mindenképp a haddpbiztosítás tantárgy oktatására szorítkozott. Az összfegyvernemi tiszteknek, a
fegyvernemek, szakcsapatok, határőrség tisztjeinek a békegazdálkodással kapcsolatos ismeretei a
tájékozódás szintjén mozogtak és főleg a parancsnoki ellenőrzés kérdéseire szorítkoztak.
A kettős irányú (katonai és gazdasági) képzés is magában foglalta az oktató-nevelő munkában
a nevelésközpontúság és teljesítményképes tudás didaktikai elvét.
A nevelésközpontú ·oktatás a képzés olyan elméleti koncepcióját és az ezen alapuló gyakorla
tot jelentette, melynek lényegét és rendező elveit a szocialista társadalom és a szocialista hadsereg
lényegéből fakadó nevelési követelmények alkották azzal a határozott és sajátos céllal, hogy a társa
dalom és a fegyveres erők növekvő igényeit kielégítő kommunista vezetőket adjon.
A teljesítményképes tudás tartalmát, társadalmi és hadseregbeli követelményei kizárták az
,intelltktus puszta reproduktív funkcionálását". Következésképp, az oktatás-nevelés, gazdasági vezető
képzés folyamatában olyan önálló produktív és kombinatív gondolkodási és cselekvési képzés volt
a cél, amely a problémaérzékenységben, a megoldandó problémahelyzetek önálló felmérésében, a
lényeges és lényegtelen tényezők tudatos szelektálásáb� a reális következtetésekben és ítéletek
ben és számos más tényezőben jelentkezett.•
Rendkívül kedvező képet mutatott a csapatoknál, a katonai gazdálkodás keretén belül a had
táphallgatók részéról végzett elemző munka. Ennek során az egyes részfelmérések eredményeit a
hallgatók önállóan elemezték, a különböző mutatókat szemléltető módon feldolgozták és a csapat
vezetés számára levonható következtetéseiket eljuttatták az egységek, magasabbegységek, alakula
tok parancsnokaihoz.
4 Irányelvek a Zrinyi Miklós Katonai Akadémia oktató-nevelő munkájának szabályozásához. (Tervezet.)

Bp. 1980. 1-126. p.
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A katonai gazdálkodás színvonalának emelése érdekében további előrelépést jelentett az
elemző munka kiterjesztése a szakoktatás minden területére. Ennek ir<kkében szükségesnek látszott:
- a hadtápstatisztikai munkában elért eredmények általánosítása;
- az új gazdaságirányítási rendszer hadseregbeli feldolgozását elősegítő elemzési módszerek
kimunkálása;
- a szaktanárok által vezetett elemzési csapatgyakorlatok tapasztalatainak feldolgozása, köz
zététele.
Az ilyen célkitűzések érdekében összeállított tansegédletek hasznosították az akadémián
folyó oktatás tapasztalatait, a csapatoknál végzett ellenőrzések, gyakorlatok és beszámoló jelenté
sek feldolgozott, a már korábban kiadott tansegédletekre vonatkozóan összegyűjtött tapasztalatok
adatait. A hadtáp szolgálati ágaknál az ágazatok szerinti gazdasági elemzés fő kérdéseit külön jegy
�ekben dolgozták fel.

Külön hangsúlyt kaptak a gazdálkodás, a gazdasági elemzés és tervezés kérdései az állandó
készenlét' időszakában.

· J\lszolgálati ágak gazdálkodási tevékenységeinek elemzését tárgyaló tananyag teljes egészében
beilleszkdlett· a tematikai programban szerepló .Hadtápbiztosítás" című tananyag tárgyköreibe a
�tonai szállítások vonatkozásában is. Az ilyen jellegű tansegédlet l három részből tevődött össze:
- közlekedési gazdasági és szakmai alapfogalmak, melyek a szállítások tervezéséhez, gazda
• sági elemzéséhez nélkülözhetetlenek voltak;
- katonai szállítások (szállítási költségek) tervezésének módszerei;
- szállítások tervezése, elemzése számszerű mutatók, mutatóértékek felhasználásával, különböző változatokban.
Az akadémián folyó kettős jellegű képzés (háborús felkészítés és békeidőben folyó gazdálko
dás) követelményeiből fakadóan továbbá - különösképp a hadtáphallgatók vonatkozásában -,
nagyobb megalapozottságra volt szükség az állandó készenlét idején végrehajtásra kerülő szállítá
sok tervezésének elsajátításához. Az állandó készenlét idején a csapatok olyan felkészítése folyt,
ahol a harci technikai eszközök szerepe meghatározó volt és nagy jelentősége volt az általuk
igénybe vett közúti hálózat kímélésének, emiatt a vasút nagyobb arányú igénybevételének.

Az 1970-es évek második felében a hadtápszolgálatban jelentős korszerűsítés meni: végbe, ami
1980-ban abban jelentkezett, hogy:
- a szakszolgálatok (szolgálati ágak) technikai eszközei minőségi fejlődésen mentek keresztül
(szállítóeszközök, csomagoló-, rakományképzó-eszközök, módszerek, eljárások);
- a raktárakat, szállító csapatokat termelő és javító szervezeteket mozgékony, jól irányítható
hadtápszervezetbe vonták össze;
- a kisebb egészségügyi szervezeteket integrálták, új szervezeteket alakítottak ki;
- új gazdálkodási elvek léptek életbe;
- a könyvelő automatákkal felszerelt csapatszámviteli részlegek tevékenysége kilépett a kísérletezés stádiumából stb.

Mindezek alapján az integrált oktatás követelményeiből kiindulva szükségessé vált a gazdál
kodással kapcsolatos tananyagok átdolgozása is. Első ütemben a kérdések részletesebb tanulmá
nyozása, az áttérés elveinek, rendszerének, feltételeinek kimunkálása után, a második ütemben el
lehetett végezni a tananyag leghatékonyabb elsajátítási módszereinek kidolgozását.
l BorosJános: Katonai szállítások tervezése, gazdasági elemzése az állandó készenlét időszakában.Jegy
zet. Bp., 1976. 1-llO. p. +s db melléklet.
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A hadtápgazdálkodás tananyag kidolgozásában jelentkezett a tudományos megalapozottság,
a szoros együttműködés. A hadtápgazdálkodás tananyagát a Magyar Néphadseregen belül első
ként és egyedül a tanszéken dolgozták ki.6
A hadtápgazdálkodás alaptankönyveinek átdolgozása a Csapathadtáp Szabályzat egyes fejeze
teinek, különösképp az I. fejezetnek megjelenésétől függött. A hábonís szakanyagellátás kérdései a
hadtápbiztosítás tankönyvbe épültek be.

Összega:ve: a ZMKA-n a katonai gazdasági vezetőképzés az elmúlt évtizedekben jelentős fejló
désen ment keresztül, kezdve attól, hogy a szolgálatiág-vezetőket kezdetben a tiszti iskolák
tananyagának szintjén, sok esetben azok anyagát ismételve tanították meg szúk szakmai ismere
tekre. Ma már a katonai akadémiát és közgazdaságtudományi egyetemet végzett tanárok tudomá
nyos megalapozottsággal, magas szinten gazdasági vezetőket képeznek ki. Ezek az új vezetők
képessé váltak arra, hogy a parancsnokok megbízható támaszai, segítői legyenek minden gazdasági
és pénzügyi kérdésben. Az új gazdasági vezetők már eleve diploma birtokában keriiltek felvételre
az akadémiára pályázat útján és olyan ismeretek birtokában kapták meg oklevelüket (egyetemi
szintűvel egyenrangút), melynek alapján képesekké váltak békeidőben és hábonís köriilmények
között is a hadtápszolgálat különböző teriiletein jelentkező feladatok elvégzésére.

•

6 Bodnár László-Lőrincz Lajos-Deák Ferenc: Hadtápgazdálkodás alapjai. Tankönyv. ZMKA.

27

