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A képzés,a nevelés haiékonyságának növelése,
a pályakezdö íiatal tisáek, tiszthelyettesek
beilleszkedésének segítése
Littamericzh1 Já,tzos mlrni)k alezredu

A néphadsereg káderutánpótlását megoldandó feladatokla az elmúIt években az
figyelmet fordított. Napjaink,
állami és párwezetés minden szioten me8különböztetett
ban vagyunk tanui a pílyárartáay'ttás, a képzésés pályántartás elveiben, módszereiben
bekövetkezett reformoknak, amelyek célja a kádcrutánpódás gondjainak hosszú távon
töIténó megoldá§a, a megváltozott társadalmi, gazdasiqi, katonai környezet §ajátosságaiból fakadó követelrnényeket kielégító hivatásos tiszti, tiszthelyettesi állomány biztosítása néphadsereginknek.
T,

Mindannyiunk elótt ismert a hivatásos tiszt-, tiszthelyettes-képzés megváltozott

rendszere. A hivatásos hadtáptiszt, -tiszthelyettes-képzés a szakirányító HNí-szerv jelen
esetben az MNHF-ség á.llami és pártvezetése ágazati szakkövetelményeinek megíelelóen

történik, A szakírányitás mindenkor arra törekszik, hogy a követelményrendszert a
megváltozott körülményekhez i9azít\^ éIetszerí|\létegyc, figyelembe véve a csapatok
rgényeit, a tanintézetek lehetóségeit, a képzendó állomány pályárairályításából
zett, kibocsátott iűomány Pllyántartlásából iakadó feladatokat,

és a kép,

Meg kell állapitani, hogy a szakirányítás, a követelménytámasztás rendje alapvc,
tóen leszabályozott, azonban a rcndszq elemei esetenként önállóan múködnek és hat
nak, nélkülözik e zártsiIgot, amely bíztositaná az ügy érdekébenmegoldandó feladatok
ósszhangját. lgy például:
A pályárairányító munka jelenleg csak a mennyiségi elvárásokat igyekszik kielégi
teni. A jelentkezóknél a pályárairányultságot, szakorientációt nem vizsgáljuk, A jelent
kezők zömének nincs valóságos elképzelése a hadseregról, a katonai pa.lyáról. Igaz, hogy
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ma már a felvételt nyeftek szakközépiskolai tanulmányi eredménye jobb a korábbinál
(3,:,;,S), azonban differenciált neveltetési szintjük, fizikai állókópességúk már a képzés
kezdetén gondot okoz az egységes kóvetelménytámasztás megvalósításában,
A tanintézetek a képzés során a kóvetelmények szeinti tanany€ot alapvetóen
csak az ismeretek szintjéo képesek elsajátíttatni. A hallgatók szaktefületeiken, €azataikon megíeleló gyakorlati jártasságot, készséget kevésbé tudnak szerezni, A kibocsátott,
felavatott fiatal hadtáptisztek, -tiszüelyettesek szakismcretci alapvetóen biztosítják az
elsó beosztás ellátását, azonban yezetői, iíányit6j., egyúttmúködési készségük, a csapatélet megterheléseiből eledó fizikai tehefbírókópességrik koruk ellenére elmarad az elvá

rásoktól, Ez gyakran konfliktushelyzetet eredményez.
Ugyanakkor a csapatok igényei pontosan azt célozzák, hogy a teljesítóképes kato
nai, politikai, szakmai tudás mellett elsősorban önálló feladatmegoldásra képes vczetóket, a csaPatélet nehézségeit ismerő és vállaló tiszteket, tiszthelyetteseket tudjanak
beosztársba helyezni. Végsósoron arról van §zó, hogy fiatal tisztieink, tiszthelyettescink

ne a csapatszolgálat elsó éveiben dóbbenjenek rá, hogy a katonai pályához nincs meg a
hivatásérzetük é§ szakma§zeretetük.
A fentiekból kitúnik, hogy fiatal tisztjeink, tiszthelyetteseink pályántfitása nem
I<zfuóIag a csapatok feladata, A pályát elhagyó fiata.Iok többségét végsósoron a csapat,
élet nehézségei motiváIják, azonbaa hclzzáteszik hogy a oehézségekcnem készítették
fel óket, többnyire csak a pálya íózsaszin arculatát i§merték. Következésképpen a
p,ályántartás íeladatait már a pályárairányítással kell megkezdeoi é5 azt a hivatásos ál1omány nyugállományba vonulásáig kell íolytatni,
ltt kívánom feihivni a frgyelmet arra, lrogy a pályíntartási munkát nehezíti az is,
hogy a tanintézeteink munkíjának egyik értékmérólea lemorzsolódás aránya- EnnéI,
fogva tanintézeteink törekednek arra, hogy minéI kevesebben morzsolódjanak le. Llgyanakkor a különbözó módszerekkel megtartott és felavatott hivatáso§ tisztjeink, ti§zthe,
lyetteseink elóbb-utóbb a csapatoktól kérik leszerelésüket. Ez viszont sokkal károsabb,
mintha a tanintézettól váltak volna meg. Ugyanis munkájukra teljeskörúen számítani
nem lehet, bcosztási helyeiken több kárt okoznak mint hasznot és végsősoron a lriány,

pótlás sem oldódott meg.

Természetesen a pályakezdő fiatalok beiileszkedésének segítése sem mindenhol
zökkenómentes. A pályántartás eseteoként azért eredménytelen, mert a fiatal hadtáptiszttel, ,tiszthelyettessel szemben olyan elvárásokkal élnek, amelyeknek az adott kórűl
mények között a több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező tiszt, v€y úszthelyettes
is nehezen tud eleget teoni, Ugyanakkor az MN SZÜFCSF 01U/1978, számú intézke,
dése minden szintú parancsnoknak konkrétan előírla, hogy a pályakezdó fiatalok beilIeszkedése érdekébeomit kell tennie. Az intézkedésbenfoglaltlknak a csapatok többsé,
gében eleget tesznek, sót a fiatal hadtáptisztek, -tiszthelyette§ek részéresefegte§tenként
szakmai összevonásokat szerveznek, ahol jól képzett szakemberek adják át tapasztalatai,
kat,

A tanintézeteknél folyó kepzés és a csapatoknal folyo szakmai munka összhangját
elósdtő jól bevált rendezvénynek kell tekinteni a pályakezdő fiatalok konferenciáit,

Ezeken a fórumokon egyrészt a szakmai vezetés, másrészt döntóen a tanintézeteink
kapnak hasznos információkat akár pozitiv, akár negatív értelemben. Sajnos ezeket
iníormációkat az érintettek nem minden esetben veszik komolyan és hasznosításuk ^z
is
gyakran elmatad.
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Végezetül összefogla.Iva a fentieket megállapíüató, hogy a káderutánpót|ási rendszerünket meghatároző pllyáraírtnyítá^si, képzési,pályántartási munkánk alapvetően
biztosítja a megíeleló szaktiszteket és tiszthelyetteseket a cspataink részére,azonban a
n4gyobb hatékonyságot eredményező igazítá§okat , a rend§zefelemek jobb összehango,
l,ását

indokolt elvégezni.

lI.

Az eddigiekben megkiséreltem a teljességre való törekvés nélkül vázolni azokat a
gondokat, problémákat, amelyek szinte kónikusao jellemzik a tanintézeti képzés útján
történő káderutáípótlásunkat. A csapatok elvárásait figyelembe véve a hivatásos hadtáptiszttel, tiszthelyettessel szemben támasztott követel.nények közül a kóvetkezóket
emelem ki:

Az

áhalál}a: AafuMi, palilikdi és xalzmai i.vnereteLen íáhnenín,,
fizikai állóképessége biztosítsa a csapatélet megterheléseit;
ltgett lépu beo§ztottait vezetní az alárendeltjeit irányítarri; munkatársaiva.l,
állami és társadalmi szervekkel együttműködni;

-

az

-

a mozgalmi életben legyen járatos, ismefje a napi poütikai, katonapolitikai, 8az-

da5:á8i eseményeket;

- a szakmáját elrnéletileg ismele, a szakma gyakorlatában legyen jfutas, kgen kiPel
önáJló feladatvégrehajtásra.
A íelsoroltak közül két lényeges követelményt húztam alá, nevezetcscn a vezetói
és önálló feladarvégrehajtói készséget,képességetugyanis megítéIésemszerint páIyakezdó fiatal tisztjeinknél, tiszthelyetteseinknél e területeken jelentkeznek alapvető
fogyatékosságok.

A kóvetkezőkben azokat a célszerúfcladatokat, módszertani utalásokat tefvezem
felsorolni, amelyek elósegíthetik a képzésés nevelés hatékonyságának nóvelésót, a
páIyakezdók beilleszkedésének, pályánmaradásának esélyeit,

Elóször is azt kell elfogadnunk, hogy a pályaraiályitás nem zátódhat le a beiskolázás tényével,a képzésnem záródhat le a tisztté, tiszthelyettessé avatás tényével.Vagyis
- megítelésemszerint - a hivatásos tisztté, tiszthelyettessé válás folyamata megkezdódik
a pályárairáoyítási munkával és tart a pályán eltöltött
elsó 3 év végéig,amikor is eikészül
a ptlyakezdí fiatal elsó alapminósítése, ebben az idószakban egy olyan kollektív, óssze,
han8olt, célfudatos munkára van szükség, amely biztosítja a követelményeknek megfelelően felkészített tiszteket, tiszthelyetteseket, E munkában részt kell, hogy v,íllaljanak a
páIyárairányitást, a képzést,a szakirányítást végzóknek és a csapatparancsnokoknak.

Tennivalóik
1.

a

következők:

A Pájálairáryilás

A pályárairányítási

ttrfu:

tevékenység elsó szakaszának kell tekintenünk azt az idó§zakot,

amit a hilönbözó szintú tanintézetekben (áJtalános és középiskolak) pályárutány'tt'
állományunk folytat. A második szakasz a tanintézetbe jelentkezók felvételének időszaka és a harmadik szakasz a tanintézeti képzésidószaka,

Az

ríi szalaszbatt:

alapvető célkirűzéseknek kell tekinteni, hogy a fiataiok kelló

i<lőbery az általáoos iskola ó-7-8., a középiskola 2-3-4. évébeníoiyamato§án §zefezze-

nek ismereteket és fóleg élrnényanyagota néphadseregünkről, a katonai életról és azon
belül is a hivatásos tiszti, tiszthelyettesi pttlyiaől. Ezen ismereteket a tanulmányaik
utolsó előtti fólóvében olyan szintre célszerű fejleszteni, hogy nagy általánosságban

legyen íilgalmuk a különböző fegyvernemek és szakcsoportok alaprendeltetéséról.
Konkétan tudják, hogy a különbözó szakképzós mely helyórségekben ós milyen feltételek mellett tönénik. Erról, valamint a jelentkezés módjáról a szüióknek is teijeskörú
információt kell hiztosítaniEnnek érdekébenaz iskolák tantestületét meg kell nyerni, a lehetséges támogatást,
segítségetrészükre biztosítanj kell, A katonai tanintézetekben és csapatokat mind a
tanárok, mind a tanulók számára nyitottabbá kell tenni,

A ná:odik vaka:zbaz., a íelvételieljárások idószakában céIszerű beszélgetés, illetve
tesztelés útján meggyőződni a jelentkezó katonai pálya ifánti elkötelezett§égéról a
vá-lasztott szak, illetve €zzathoz való vonzódásának realitásáról. Ugyanakkor feltétlen
indokoltnak látszik testnevelési vizsga során a jelentkezó frzikális adonságait, fejlettségét
mérni. A felvételna helytelen a hiánypótlásra való törekvés miatt a jelentkezóket olyan
szakra íúnyitani, amelyhez sem kedve, sem adottsága nincs.
A harmal.iA raLaszbar; a tanulmáDyi idószakban is gyakran előfordul, hogy a hallgató az ílta|a váIasztott szak tanulmányi követelményeinek nem íclel meg, vagy más
szakhoz jobban vonzódik. A páIyátaitányitásí munka itt már ótvözódik a pályántartási
munkával. A körülmónyeket figyelembe véve törekedni kell a hallgató megtartására,
illetve a képességeinek megleleló szakta irányítására. Ez többnyire az elsó tanulmányi
évben megoldható,
Összeg"rue, ha a páIyárairányítás kelló információtartalornmal,

a

fclvételi eljárások

kelló körültekintéssel történik kevesebb lesz a szakmát tévesztett tiszt, tiszthelyette§
1elöltünk és a páJyánmaradásuk is jobban megalapozódik,
2.

A

kípzí!terét:

A tanintézeti képzéssorán két alapvetó célkitúzéstkell szem elótt tartani egyrészt
azt, hogy hivatásos katonát, másrészt azt, hogy szakembert kell képezni. A szakemberképzésaz egyszeriibb, lényegébena tanórán és tanórán kívüli oktatás, tanulás intenzív
kihasználásával a hallgató a szakmát képes elsajátítani az elsó beosztáshoz szükséges

mértékben, A hallgatóból hivatásos katonát egyszerúen hivatásos állományba vétellel
csak fotmailag lehet csiná.lni, Hivatásos katonává a hallgatót nevelni kell és ennek a
nevclésnek tirrtania kell a tanuLmányok megkezdésétól a hivatástudat végleges kialakulá
sárg,

amely sohasem a hivatásos állományba vétellel zárul.

A hallgató nevelése egy áIiandó,

a nap minden órájában ható folyamatos hivatásos
páyára való céltudatos, tervszerű íelkészítés.Téves az a felfogás, hogy a hallgatót az
osztályfónöke, illetve a nevelói hármas neveli. A hallgatóknál az egyik legfontosabb
ncvelósi mód az önrrevelés, amelyet befolyásol és irányít az a közeg, amelyben él és

ta[ul, Á hibát mindrg ott követjük eI, hogy a hallgatóval szemben olyan követelménye,
ket támasztunk, amelyeket saját rn4gunk nem teljesítünk. Ezért a legfontosabb nevelési
eszköznek a személyes példamutatá§t kell tekinteni. Lényeges szempont a képzés és
]0

oevelés összhangjának biztosítísa, Egy oktató, vagy tanát ma már nem tarthat óíát
konkrét nevelési cél nélkiil. Es ezek a célok nem kizárólagosan az oktatott anyaglroz
kapcsolódnak, PI. e3y matematika órán is lehet alakisfura, precizitásra nevelni.

A haltgatói képzésben és nevelésben feltéden szükséges a módszetani munkáo
javitani. Nehezen lehet elképzelni még egy hadtápszakos hallgató esetében is, hogy a
tantermi íoglalkozásokon szakmájában jártas, gyakorlatias hivatásos katonát és szakembert lehet képezni. Feltétlen indokolt és szükséges a tábori vi§zonyok közötti gyakorlati
képzést erósíteni. Az sem kizárt, hogy ezeken a kihelyezett íoglalkozásokon elméIeti
any€ot dol8ozzanak fel. Meg kcll érteni, hogy a tanintézeti képzés során nem i5mertet
1úk rrreg és készítjük íel hallgatóinkat a csapatélet nehézségeire csak a konfliktishelyzetek
számát növeljük, Gyakoóbá kell tenni, hogy a hallgatók a feladatvégrehajtás során
önálló dóntési helyzetbe keniljenek, és döntósükct órvényesíteni is tudják. Ezzcl egyidejúleg fizikai megterhelésüket folyamatosan íokozni kell.
Ö::zcsllglbn lényegcs szempontnak kell tekinteni, hogy a csapatok elsódlegesen
hivatásos tisztet, tiszthelyettest kapjanak ne pedig hivatásérzet nélküli szaktiszteket,
tiszthelyetteseket,

terén: A szakjrányítást gyakorló HM,szervek feladata ma már
tulnó a tanintézetekkel való kacsolattartáson, a tanulmányi kövctelmények meghatáro,
zásán, A szaktrányitá§ feladatait a lzöuxLaí t(r hh! úlrznű htnrutn,álxi:
- htp. ti., tts.-i szüksé8letek naprakész ismercte;
- a megváltozott könilményekből és a csapatok igényeiból fakadó szakági követel,
mények folyamatos íigyelemmel kísérése;
- a fiatal htp. ti.-ek, tts.-ek tanintézeti és csapatbeosztási tapasztalatainak gyújtése,
j. A vaiit,áryítás

elemzóse

;

- L ptlyáfajre§yitási munka követelményeinek meghatározísa;
- a képzéskövetelrnényrendszerének folyamatos karbantanása a tanintézeteknél;
- az oktató-parancsnoki iillomány elméIeti, gyakorlati, pedagógiai felkészítésének

elósegitése,

A

meghatározatt feladatoÉ tartalnát, módtzery't

az akbbial< Éípezl:xik:

a) A lJlp ti.-i, íts.-i üijl,,égkkh qaprLll?ész i.l??ffet€ teúr:
A szükségletek alapvetóen éves pontosítással a középtávú

káderfejlesztési és után-

pódási tervekben 1elenirek mcg. Az ágazati szaktisztek, tiszdrelyettesek várható szükség,
leteinek figyelembevételével történik a beiskolázási keletek meghatározása középtáví
tervidószakonként. A keret,tervszámok lehetóséget adnak a szakirányító HM-szerv
részére,hogy évenkéntpontosítsák a váf,hat6 igaai és szakigényeket és azok aJ,apján az
osztályok indírását, Mindebből íakad, az a követelmény, hogy a személyügyi és kiképzó
szervek közötti egyűttműködés élő és előÁátó legyen. Ugyanakkor szükséges, hogy a
seregte§tek és a HM közveden katonai szervezetek a hadtápbeosztások feltöltöttsó3ét a
várható mozgásokkal együtt rendszeresen és pontosan jelentsék.
Összességébena káderszükségletek folyamatos ismerete egyik feltétele a tervszerú
és céItudatos beiskoláztatásoknak, amely egyben kiinduló alapja a tanintézeti képzés ter,
vezésének, szervezésének.
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b)

Szakági,

h

öunlméry&

fo

l1attutc,s elhaőrzése :

A szakfui követelményeket a hadseregfejlesztés célkitúzéseinek,a csapatok igényei,
nek, azok mindennapi tevékenységét szabáJyozo ren,lelkezések ismerele nélkül meghatározni nem célszerű és nem is szabad, Eppen ezert a szakirányitó HM-szervnek kiemelt
feladatként kell kezelni a fentiekben bekövetkezó vá.ltozásokat és a csapatparancsnokok
megítéléséta fiatal tisztek, tiszthelyettesek felkészültségéról,
Ennek érdekébena megjelenó szakmai uhsításokat, intézkedéseket foiyamatosan
figyelemmel kell kísérni és vizsgá,lni kell azt, hogy azok mennyiben teszik szükségessó a
tananyag módosítísát, a meglevő tansegódletek Pontosítását, Szükség esetón, mint aZ a
,,RUBIN' fcladat kapcsán jelentJ<ezett, ^ tananya9 teljes átdolgozísa is bekövetkezhct,
Ezzel alapvetóen az eLméleti tananyag íolyamato§ karbantartása oldható meg. A gyakor]ati felkészítés,a szakmaijártassfu és készségelsajátítását célzó kóvetelmények, módsze,
rek meghatá_rozísábiLn elsósorban a csapatparancsnokok megítélésére,véleményére,
javaslatára kell támaszkodni. Ennek érdekébenmeg kell r4gadni,minden olyan lehetősé
get, amely alkalmat ad a szükséges iníormációk gyűjtéséhcz, Igy pl. a patancsnokok
beszámoltatását, a különböző
ellenórzéseket, értekezleteket, v4g;,,is mindazon eseményt, ahol a szakirányításban részt vevók kapcsolatba kerülnek az információt bizto,
sító parancsnokokkal, A többcsatornán beérkezó, hasznos javaslatok elemzése és általánosítása adhat olyan indíttatást, ame]yet a tanintézeti képzésben feltéden érvényesíteni
kell,

A fentiekkel egyidejúleg a tanintézeti képzésellenórzése során meg kell gyózódni,
hogy a szakági követelmények mennyiben érvényesülnek, mennyiben képes az oktató
parancsnoki á.llomány a mqváltozott követeLményeket befogadni és azokat az oktató-

neveló munkában érvényesíteni.
Összességében a szakági követelmények folyamatos elemzése és szükség szerinti
igazitása a szakirányító HM,szerv lényeges feladata anná.l is inkább, mivel a megválto,
zott követelmények, rgények a képzés gyalorlatába napjainkban még elég hosszú átfu-

tási idóvel kenilnek be.

c) A liatul bíp,Jiwírk, -íi!zrblrúí6&tapaztahfui]?ah gííjtl!(

A képzés jósagi fokát - bizonyos fenntartásokkal - végsősoron a képzésbenrészt
vevő hallgatók, illewe pályakezdó fiatalok is mcaítélik. Véleménynyilvánításaiknak ma
már demokratikus fórumai is működnek, mind a tanintézeteknél, mind a csapatoknál.
Természetesen a tanintézeti képzés idószakában kinyilvánított véleményüktöbbnyire
nélkülözi a realitást, ugyanis a csapatgyakorlat követelményeit nem ismerve a íelkészí
tést megítélni nem képesek, ugyanakkor a tanintézeti fiiggóség kényszerhatása és érezhetó véleménnyilvánításukban, Ezzel szemben a pályakezdés nehézségeit átéIve mta
olyan valóságanyaghoz jutnak, amely hatására képcsek a képzésük íogyatékosságait
felismerni és azt minden kényszerhatás oélkül elmondani. Erre jó páda a seregtestek
által rendszeresen megreodezésre kerüló htp.-tisztek, tiszthelyettesek konferenciája és a
pllyakezdő fiatalok különböző szintú összevont felkészítése.Az utóbbi években szerzett tapasztalatajm azt igazoljik,l-rogy hasznosak ezek a rendezvények és a me8hívott
tanintézeti képvi§elók is olyan iníormációkhoz juüatnak, amelyek önkritikus értékelésével tovább javíüatják oktató módszertani gyakorlatukat.
,7)

l

Összességébena pityakezdő fiatal úsztjeink, tiszüelyett€seink többsége a szakirányítás részéreolyan hasznos javaslatokat tud adni, amelyeket a képzéskövetelmény-

rcndszerében feltétlen hasznosítani kell, annál is inkíbb, mivel ezzel prályakezdóink
konflikru:helyzereir rudjuk ..öklenreni,

d) A pályárcióqítá.ti mutha köutdmínlLi:

l

A pályárairányítás követelrrrényeit az 1. pontban rögzítettek figyelembevételével
célszerúmeghatározni, A követelményeknek magukban kell foglalniuk egyrészt a tar,
talmi, módszertani kérdéseket, má-sfészt a megvalósítrás személyi és tár8yi feltételeit,
Mindezek elótt célszerúrógziteni, hogy a ptlyáAííáí\yítási nunkát alapvetóen e
néplradseregi célkitúzések,elvárások étdekébenkell végezni. Ennek megíelelóen a
munka első szakaszában e katonai pálya ós hivatás megismertetése, v<lnzalomébresztés a
rnértékadó, Erre a feladatra kell felkészítcnia pilyárairányitó hivatásos állományt és
megnyerni az iskolák felé, felhasználva erre a kiilönbözó katonai és iskolai rendezvényeket, üol a diákok mellett a szülők is megismerkedhetnek a hallgatók, növendékek élctéwel-

A szakfui követe)rnények érvényesűléséta pályárailányítási munka második

és har-

madik szakaszában kell biztosítani, amikor is a hallgatójelöltnek választania kel] a szakok, illetve ágazatok között, Ebben a munkában jelentós §zerepet töltenek be a felvételi
bizottságok, valamint a személyes beszélgetéstfolytató szaktisztek. Lényeges, hogy a
hallgató jelölt a keüó tájékoztatá§t követően önként válassza ki az egyéni érdeklódésének, rátermettségének megfeleló szakot, Mindezekhez olyan érdeklődést íelkeltó, szakorientált kiadványokra van szükség, amelyek motiváló hatása kelló alapot biztosít a
szaktefület kiyálasztásához.
Összességébena páIyárairártyitást munka követelményeinek - fóIeg hadtáp vonatkozásban - nem a mennyiségi, hanem a minóségi igényeket kell kielégítenie oly módon,
hogy a jelöltek befolyásolása egybc essen egyéni elképzeléseikkel. Ezt viszont csak úgy
érhetjúkel, ha a megfeleló iníormációk kelló idóbco eljutnak az érintettekhez, amelyben
n€y szerepe lehet a nyilvános tömegkommunikációs eszközöknek is.

r)
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A

Aépzl: hötlaelnzíryrettfuzerlnek karbantatá.r,l:

szakirányító HM-szervek alaprendeltetéséból fakadóan kötelesek a szaktiszt,,
ti§Zthelyettes-kéPzés kövctelményeit meghatározni és folyamato§an karbantartani.
Elrhez a szükséges információk, a gyakorlati élet elvárásai mindenkor rendelkezésre álInak. A követelményeket viszont nem lehet nap mint nap változtatni, módosítani,
hiszen a képzés-nevelé§menetét ez károsan zayarná.
Természetesen vannak idószerű és az akraaIjzilist azonnal megköveteló események, amelyeknek a képzésbenrövid idón belüI érvéoyesúlniekell. Ilyenek pl, a megváltozott, módosított vagy új szabllyozők. Ezek lényegében csak tananyrymódosítást
jelentenek.
Lényeges módosításokat egy,egy kópzési időszakot követóen céiszerű eszközölni,
amikor is rendelkezésre állnak e8yíészt képzésteljes időszlkát jelző tapasztalatok,
^
másrészt a csapatparancsnokok és a páJyakezdó tisztek, tiszthelyettesek javaslatai.
Ismert, hogy a ht. tiszt- és Liszthelyettes,képzés rendszere a közelmúltban került korszerúsítésre,EbbóI következik, hogy napjainkban fó íeladat a tapasztalatok gyűjtése, folyamatos elemzése, amelyek képzésben történő léoyegi megjelenítése jelen tervidószak
végén, a következó tervidószak elején esedékes. Mindezek mellett nem mondhatunk le
]0

l]

olyan ésszerúváltoztatásokól, amelyek a képzészalartalan folytatása mellett megvaló,
síthatók. Ilyenek pl. a gyakorlatiasabb képzés erósítése, a hallgatók csapatgyakorlásának
életszerűbbé tétele.
Összessógében a képzé§ követelményrendszerének szükség szerinti karbantartásáva.l is biztosíthatjuk a teljesítókópesebb 5zakti\zteket. tiszthelyetreseket. Ehhez azonban
íeltlétlenszűkséges a szakirányító HM-szerv és a tanintézet óló kapcsolata, a problémaérzékenységós jobbító készség mindkét fél tészérőI.

f) Az

olzlati-parau.wal<i államáry ftllí.rzíté:e:

Az oktató-parancsnoki áJlomány lelkészültsége és felkószítése a tanintézcd

képzés

elen8edhetetlen szükségszerűsége. A politikai, általános katonai, szakmai, pedagógiai
felkészültség nélkiilözhetetlen eieme a tiszt-, tiszthelyettes képzésnck, AZ a,k;démjai és
fóiskolai tisztkópzésben az egyetemi címek adományozásával kapcsolatos követelmény
rendszer egyértelmúen szabja meg az oktató tanáli áIlománnyal szembeni elvárásokat.
mindezek mellett minden szintű képzésünkben gyengébb olda.l z elmélet és gyakorlat
e8ysége, A tanári áilomány zóme u8yan kelló csapatgyakorlattal rendelkezik, azonban a
tanintézeteknél eltöltött evek alatt a változások éIetszerű követése nem mindcn esetben
testesül meg a képzésben, V4gyis szükségesnek látszik a tanári állomány csapatgyakorlarát megfeleló 31akori,jggrl íelfrissircni.
BonyoluJtabb :i helyzet a tiszthelyettesképzó iskolán, ahol az oktató-parancsnoki
áIlomány feladata a hivarásos tiszthelyettesképzósen tulmenóen a tartalékos parancsnoki
állomány kiképzése is. Ez annyit jelent, hogy az alegység szintú (faj, szakasz, század,
zá§zlóalj) kiképzéstól a hadmúveleti magasabbegysóg szintú szakkiképzést is folytatounk kell. Figyelcmbe véve a nagyarányú íluktuációr, a anári állomány szükségszerú
biztosítottságát e íeladatnak teljeskórúen negfelelni nem tudnak. Ebből fakadóan az
oktató-parancsnoki állomány rendszer:es szakmai, ped4gógiai és gyakorlati módszertani
továbbképzóse feltétleo indokolt.
Osszességében a tanintézetek és az e3yüttmúködésre kijelölt csapatok között
megállapodás allpján fokozottabb flgyelmet célszerú fordítani a csapatgyakorlatok idó,
szakára, ahol konkét beosztásokban célszerrl gyakorlaú tapa§ztalatokat szerezni mind a
béke, mind a háborus hadtápbiztosítás, szakági biztosítás kérdéseiről.

4,
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Az eIőzőekben már kifejtettem, hogy a pályántartás a tanintózeti beiskolázástól a
nyugáIlományba vonulás€ tartó folyamatos feladata az áüami és társadalmi szerveink
nek. Természetesen nem a mindenáron való pályántartásról van szó.
A palyántartás egyik lcnyeges elemének a beilleszkedés ké.déséttaltom és jelenleg
csak ezzel krvanok foglalkozni, Úgy vélem, hogy minden álJ.onánykategóáink pilyáimaradásának egyik legfontosabb tényezője a környezetébe való beilleszkedés eredmé
nyessége.

Mint i§meít a hivatásos pllya katona életébenrendkívül sok beilleszkedésrc ad
^
alkalmat, amely mindtg azzal lár, hogy
egy megszokott köfnyezetból egy má§, íóldrajzi,
l4g, beosztásilag, vezeté§ileg, esedeg szakmailag eltérő környezetbe k;[ beilleszkedni,
Mindez rendkivül sok konfliktushelyzetet hofdoz m€ában, amit csak kelló se8ítsóggel
Iehet megoldani. A beilleszkedés kérdéseitkét jelentós esemény köré csoportosítom,
Nevezetesen a tanintézeti képzésbeés a csapatéletbe való beilleszkedés kérdéseire.
7.1

rl) A íd ialézrli kil)zirb

A

7

tanintézeteinkbe felvett lrallgatók beilleszkedésének gondjait

a

Lrit etkeziíAbet

Litottt:

- elszakadás a szúIói, baráti, lakókörnyezettól;
, r katonai, Iaktanyai (intézeti) életból fakadó kötöttségek;
- a képzésbóI íakadó új ismeretanyag elsajátítása;
-

az intenzívebb társadalmi, közművclódósi, spofttevókeny§égi
az egyér,í elképzelések közösségi akaratoak való alávetése;
esetenként a rendezetlen szülói, szociáüs háttér;
a korábbi neveltetésból fakadó önálló életre való íelkészüléshiánya;
az egyenruha viselése mint megkülönböztetó jegy hatása az egyéniségre;
a katonai parancsadásból adódó szokadan hangnem.

A felsoroltak mindegyike olyan meróben új környezeti tényezóként jelentkezik a
hallgatóknál, amclyekból származó eseti konfliktusok megoldása rendkívül jó ped4gógiai, nevelói rfiatás és egyéni alkalmazkodó készséget igényel. Ha szemügyre vesszük a
beilleszkedést nehezító gondokat, megállapíthatjuk, hogy azok onoslása alapvetően a
hallgatói alegységek tanórán kívúü idószakára esik. Ebból adódik, hogy a hallgatók beilleszkedését leghatáfozottabban az osztályfónökön
tulmenóen alegységparancsnok, a
politikai helyettese, a szolgd,atvezető és a kialalr_ilt szervezeti, társadalmi kollektívák
segithetik. Ezzel szembeo általános tapasztalat, hogy feltöltöttség, szakmai hozzáértés
szempontjából az egyik gyenge pont a hallgatói alegységek lrivatásos állomárrya,
Összességében á hallgatók beilleszkedésének_éséletrnódlának alakítísában kulcsszerepet az alegység hivatásos állománya játszik, Eppen ezért rátermettsé8, hozzáértés
szempontjából ezt
aIlomáí\yt célszerű elsődlegesen fejleszteni, megbecsülni és elis
^z

meln1.

b)

A

r:aplJélúbc

A főiskolai

képzós utolsó évében hivatásos állományba vett hallgatók ugyan jogál

lás szempontjából a hivatásos áIlománykategóriába tftoznak, azonban ez a

jogáJlás

tapasztalati oldalát tekintve, alapvetóen csak a hivatásos állománnya.l járó kedvezménye-

ket helyezi elótérbe, Ázon hivatásos kötelezettségekkel, melyekkel a fiatal tisztjeink, a
csapatnál szemben találják m4gukat a tanintézeti képzés,élct során teljeskörúen nem
találkoznak, Eppen ezért a csapatéletbe való beille§zkédé§ mé8 nagyobb feladat elé állítja
mind a fratal ti§ztet, mind a parancsnokait és társadalmi szcrveket.

Az elsó beosztásba helyezés során

.enek gondjair

-

al

,tÉezr;Éb,nht.q

a fiatal

tisztjeink, tiszthelyetteseink be.illeszkcdó-

a tanintézeti élettól meróben eltéró környezet, melynek fóbb motiválói a lakti-

nyai élet, a jogok mellett a kötelezettségek tulsúlya;
- a szakmai rutin hiánya, a munkatársak, objektumok megismerí,se;

- a szakmai tekintély kivívása é§ me8tartása mind az elöljárók, mincl a bcosztottak
irányában;
- a HKSZ-i feladatok, ügyeleti szolgálatok élesséválása;
- a beo§Ztottból vezetőyé yáIás, felelósség a beosztottakért, technikáért, any4gért;
- a táfsada]ni, közéleti tevékenység helyi sajítosságokhoz ip;azodő formii
- po§ári szervekkel vaió intenzívebb kapcsolatok kialakítása, tárgyalóképesség;
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-

dicséró és fenyító jogkör alkalmazása, a teljesítményszerinti differenciált elisme-

rés objektív és szubjektív tényezói;
- szociális és anyagr gondok (lakás, nósülés, feleség munkahelye, gyermekek bölcsődei, óvodai elhelyezése stb.);
- a muokaidó és a napi munka elvégzéséhezszükséges idó közötti
e]téfések,. , .. .. és még sorolhatnám.
A fenti környezeti hatásokkal a páIyakezd,ő fiatal tisztjeinknek, tiszthelyetteseinknek sajnos többnyire meg kell kiizdeni, kiváItképpen azon e§etekben, amikor magukra
hagyják őket.

A csapatokhoz kerüló fiatal tisztjeink, tiszthelyetteseink felkarolása, beilleszkedésé,
nek segítésema már a csapatpafancsnokok, társadalmi szervek elóírt kótelessége. De ez
a kótele§ség ma még esetenként eltéró eredményességgel jut kifejezésre. A kapcsolatokat sokszor az elsó benyomás motiválja és tul korán páJcát tórnek anélkiil, hogy az
egyén belsó, feltáradan értékeitmegismernék.
A pályakezdés mindenkor n€y tiifelmet, megéItést és mindkét fél részéreószinteséget 1gényel, amellyel bátran keü élni, ahhoz, hogy végsósoron az e3yéni, embeIi, szakmai és hivatlással jaró tulajdons4gokat a pozitív irányba fejlesszúk.
)sszusígibett a fiat palyakezdő tisztjeink, tiszthelyetteseink beilleszkedésének, a
hivatásérzet bóvítésének, tudatosításának a pelyántarti§ elengedhetetlen eszközá)ek a
teljesítményhez íűződő ,,liÉeriltntny'-t taítom a csapatelet minden vonatkozásában. Az
erkölcsi elismerés, az őszinte jő szó sok esetben nagyobb lendületet ad minden más esedeg érdemteleo - juttatásnál. Ha_sznos dolognak lartom, ha a pályakezdők elótt
ismertté váük az elórehaladás perspektívája, az egyéni és társadalmi boldogulás távlata,
Vógezetiil nem arról vao szó, hogy pályakezdóinket pátyolgatni kell, hanem arról, hogy
korrekt követelmónytáma§ztással, hatékony neveló hatású példamutatással é§ segítsé8nyújtással kell eünditani azon a páIyán, ahol magunk is aktívan do§ozunk.

X
A

taxiúéz€ti Ay'pzir, a na,eli.r llat!AaryúgátuA nk,ely'ít, tl !á\akezdíj fidtal isztek, lirzt-

l!

hebrlteJeh beilfujzáeűíl elí:tgítiígondolanlat ajánlom miadazakxai, aÉiAl
élehhl kanl
l1an foglalkazxaA ír *téleery:égüle, nankójll a ganlok, 1lroblilnáh negalű,úra iránlul.
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