
Pályakezdő íiatal hadtáptisáek beilleszkedésének
elősegítése

Babarcz1 Tiuadar ezredtl

A szaktanszék teljes neveló áIlományának egyöntetű állá§pontja az, hogy al.t|vatá-
sos katona egé§z életpityltlát alapvetóen neghatatozza egyfelól az, hogy a katonai fóis,
kolán tanuló fiatal milyen tartalommal és milyen hatékonysággal kerül felkészítésre az
elsó tiszti beosztásra, mtsfelőI az, hogy az elrső úszti beosztás végrehajtására a kezdeti
idószakban milyen módon kerüI beillesztésre a fiatal tiszt.

Különösen nagy jelentóséggel bír ez a két tényezó a hadtápüsztek vonatkozásában,
ahol bármelyik szakterület elsó tiszti beosztas^ban tőbb ezeí enber ellátlsáért, esetenként
éIetéért és egészségéért vállal felelósséget, anyagi és pénzügyi gazdálkodói kötelezettsé,
geket a fiatal lradtáptiszt. Mindez összességében az elsó perctől kezdve fáradságot és
munkaidót nem ismeró pefmanens 1génybevételt jelent a fiatal tiszt számara.

A hadtáptiszti tevékenységl körökben nincs ,,próbaidő", v4gy más megközelítés-
ben nincs idó ,,begalrrlisi" lehetóseg biztosítására, A feladatokat azonnal, a beosztás
átvétele után élesben kell végrehajtani, vállalva annak összes pozitív és negatív követ-
kezményeit,

Eppen ez a tény támasztja alá annak jelentóségét, hogy a főiskolán belül a hallga,
tóinkat a fóiskolai követelmények teljesítése mellett alapvetően és elsósorban az életben
végrehajtandó feladatokra kell felkészíteni.

A katonai főiskolai képzésre általaban fokozott rnérrékben ervényes az a ped4gó-
giai alapelv, hogy a hallgatókat nem az l'skolának, hanem az eletnek kell felkészíteni,'
Ehhez hozzátartozik az is, hogy az elsó tiszti beosztás megkezdéséhez és kelló haté-
konysQgal történő íolytatá§ához az opimáhs íeltételeket meg kell teremteni.

A felvetett problémát tehát összességében csak komplex módon vizsgálhatjuk,
v4gyis egyfelól a tanintézet, másfelól a csapatok oldaláról. A feladatok rendszerezése
érdekében azonban úgy látjuk, hogy kiilön vizsgáljuk a tanintézeti munka feladatait,
majd néhány gondolatban megkísérlünk javaslatokat tenni a fiatal tisztek első tiszti
bcosztásába töíténő beillesztésére vonatkozóan is.

Hozzá kell itt tennünk azolbeo azt, hogy ezeke a feladatokra konkét követel
mény, és feladatrend§zef került meghatározásra elölj:íróink részéról, amelyeknek a szak-
tanszék kollektívája az elvárásoknak megfelelóen igyekszik eleget tenni. Ugyanakkor

t Az eredeti latin mondás: "Non scholae sedvitae discimus' (Nem az j§kolának, hanem az ólctnek tanu-
lunk),



tapasztalatunk és meggyózódésünk az, hogy a csapatoknál is összességében mindent
megtesznek a közvetlen pararcsnokok ós elöllatók annak érdekében, hogy a fiatal tisz-
tek az új kórnyezetbe és felatiatllkba minél gyorsabban, érzelmileg is azonosulva jól bc
tudjanak ilJe,zkedni.

Mindezek ellenére úgy itéljük meg, hogy az láJtalunk, a teljesség rgénye nélkül -
felvetettek bemutatják és rendszerezik az e területcn mindannyiunkra háruló fcladato-
kat, emellett reméIjük néhány új gondolattal is gazd4githatjuk e nagyon fontos terület
feladatkörét. Az, hogy a teljesség igénye nélküli vizsgálatra vállalkozunk az természetes

hiszen e komplex íeladat teljes körű vizsgálata egy ilyen korlátozott terjedeJrnú publiká,
cióban nem oldható meg, de véieményünk szerint a meglevó elóljárói intézkedések és

áliísfoglalísok ismeretében ennél többre nincs is szükség,

Ennek elórebocsátásával elsóként röviden ósszegezzük a íóiskola szaktanszéke által

végzett munka azon terüler,;t, amelyekben elóreléptiink, majd megvizsgáljuk azokat a

rehdatokat, amelyek minőségét saját erónkből, illetve mások közremúködésével javíta-

nunk kell.

Úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt években tett eróíeszítéseink eledményeként több
területen javult a képzés minósége ós hatékonys€4 de ennek ellenére sem tartjuk min-
den tekintetben kielégitónek a hallgatói áIlomány gyakorlati életre történó felkészítését,

Ezen belül az elsó tiszti beosztásban végfelrajtandó sarkalatos íeladatokban tölténő gya-
koroltatást, esetenként a gyakorlati ólet bemutatását, a csapatbcosztásban jelentkezó

f'eladatok érzekelhctö mcgjrlcnr teset.

A jelenlegrnél hatékonyabbá kell tennünk a nevelómunkánk azon íolyamatait,
amelyek a csapatéIet nehézségeinek elviselésére készítik fel a hallgatói állományunkat.

Ezen belül gondolunk elsősorban a jellemformáló akarati képessógek fejlesztésére,

a szakma iránti szeretet elmélyitésére, valamint a katonai és hadtáp vezetói kvalitások
gyorsabb és szilárclabb kialakítására,

A téma további vizsgálatához indokoltnak tartjuk annak mcghatározását, hogy mit
éttuak,paÉor/ati" illetve,,gyakorlatias" felkészítés alatt,

A gaÉlrkti fe lkl.uítíl alatt, mt azt a folyamatot értjük, amelyben a hallgató a valós
életének mc,g,fclcló helyzctben olyan feladatokat old meg, illewe lrajt végre, amelyek tel
jes mértékben megegyeznek a csapatnál várhatóan végrehajtandó feladatokkal, vagy
még jobb esetben, konkét csapatbeosztásokban tcljes íelelósséggel éles el]átási feladato-
kat hajtanak végre.

A csapatbeosztásnak megíeleló gyakorlati felkészítésére a fóiskolai képzes során - a

csapatoknáJ végrehajtott foglalkozások és az utolsó félévben végrehajtott egyhórrapos
csapatgyakoroltatástól eltekintve - csak néhány kivételes esetben, illefue térnakörben
van lehetóség, Iiyen képzési íolyamatok például a hadtáptechnika kezelésére, územelte-
tésórc ós karbantartására történó felkészítés. A számítástechnikai eszközök alkalmazá,
sára és a bizonylatok előkészítésére vonatkozó felkészítés, De ide sorollratók még a fóis
kola által tervezett gyakorlatok hadtápbiztosítísi folyamatában végrehajtott gyakorlati
feladatok is, A gyakorlati felkészités kategóriájába sorolhatjuk még a híradó eszközökön
töfténó folgalmazást, a terep feldedté§ét és berendezését, kisebb száűtó oszlopok veze-
tését, a technológiai alapfolyamatok gyakorlati végrehajtását, valamint a szaktanszék
által tefvezett, csapatok harctevékenysógei hadtápbiztosítá§ának me8§zeívezését célzó,
tefepeo vé8fehajtott szakharcászati és hadtáp törzsvezetési gyakorlatokat.
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Glakorlatial feláé:zílé: aktt mj azokat afolyamatokat értjük, amelyckben nincs lchc-
tóség a hallgatók csapatbeosztísnak megfeleló helyzetben történő 8yakoroltatására,

Így a képzés során a valós helyzet megközelítéséfe olyan módszereket alkalma-
zunk, amelyek megjelenítik az oktatott tanany4g egy-egy részelemének csapatoknál vár-
ható követelményeit, illetve az állandó harckészültsóg hadápbiztosítása végrehajtísának
módszercit és könilmónyeit.

. Ilyen mórJszerrcl például a harcfelad at végtehajtásfua, a harctevékenységek hadtáp,
biztosítására, külónbözó szakági feladatok megoldására, (pl,: száIlítás, rakoáás, tarolás,
étkeztetés stb,) továbbá a napi szakmai tevékenység bemutatására vonatkozó összefog-
Laló filmek és video-íelvételek bejátszása,

Ebbe a kategóriába soroljuk a csapadátogatlást, a n4gy gyakorlati tapasztalattal ren-
ddkező elöljarók és csapatti§ztek elóadóként történó meghívá§át, a csipatoknál folyó
gazdálkodást megközelító adatokka.l összeállított gudálkodási íeladatoJi kidolgozísát,
De ide sorolhatók még a fóiskola hadtápján belül végrehajtott szolgálatj, résztevékeny-
ség gyakorlási és ellenórzési ícladatok, de nem utolsósorban a csaparoknál szervezett
gyakoriatok és bemutatók megtekintési lehetóségei is,

Szorosan idetartozik azonban az, hogy a hallgatók szaktanszéki gyakoriati és gya,
korlatias felkészítésének hatékonyságát csak akkor tudjuk a kívánt szinire emelni, ha az
oktató,neveló állományunk elóírt végzettsóggel, m4gas szintú felkészültséggel és nagy
gyakorlati tapasztalatta.l rendelkezó tisztekból tevódik össze,

A gaÉorlrtti ftlké.uitlt hatékonys4ga érdekóben az elmúlt években - elölláróink
se8ítségévcl - úgy érezzük sokat tettiink. Ezek közül csak néhányat cmlítve kíséreljük
meg bemutatni a főiskolai hadtáptisztképzés jclenlegi helyzetéi.

Az 1970,e§ évek második íe.lében kidolgoztuk u ágazati tisztképzés rendszerét,
melyet az 198O-ban jóváh4gyott négyéves, majd az 1987-ben kidolgozotl és jóváh€yott
hároméves képzési dol:umentumok alapján megfelelően clókészltettiink és beináítor
tunk.

Ezen belül alapvető eredménynek tekintjük azt, hogy - a megeJózó képzési rend,
szerrcl szemben - a fóiskolára bekerült fiatalok a képzési idó jeleátós rószéLen az első
tiszti beosztá§nak megfelelő szakmai feladatokra kerülnek felkészítésre, A minél jobb
szakmai vezetói kvalitások kialakítása érdekében, a háborus felkészítés óraszámának
jelentós részét is a szakfui biztositás feladataira történó felkészítésre fordítjuk.

1984-ben létrehoztunk egy VT-20 as számítógéppel ellátott számítástechnikai
kabinetet, amelyben a hallgatók gyakorlatias felkészítést kapnak a csapatok számviteli
rószlegében rendszeresített számítógép múködésére, valamint az ágazatnak mcgfelelő
tervezósi feladatok számítógépes íe|do|gozxára, Gyakorlati felkészítést kapnak a
bizonylati okmányok számítógépen történó feldolgozásához valő elókészítésere.

. . 1987-tól az MN HRÁK segítségével beindítottuk a csapatok harctevékenységei
hadtápbiztosítása meg§zervezésének számítógépes tfulogatásllra tönénó felkészíiést] a
VT-ZO,as és a COMMODORE-ó4 típusú kis elektronikus §zámítógépek igénybevételé
vel.

1q86. ev ve8én berendeztünk egy hadtáptechnikai oktatásra, szerelési ós hibaelhád-
tasi feladatok végrehajtasára alkalmas ún. beállós tantermet, amelyben a hallgatók a saját
szaktechnikájuk kezelési, múködtetési és hibaelháítási módszereit a valós t;hnikai e;z-
közökön sajáügák eI.



A technikai felkészítés hatékony végrehajtása érdekében mindel szakszolgálat ren-

delkezésünkre bocsátotta az a|apvető szaktechnikai eszközöket,

Mindezek azt bizonyítják, hogy a felsorolt teniieteken a lradtápképzés szakorientált
és gyakorlati képzési feltételei az utóbbi években me8teremtódtek, Alapvetó feladata a

szaktanszéknek az, hogy ezekkel a lehetóségekkgl élve, a hailgatói állomány minel jobb

felkészítését valósítsa meg.

A felsorolt eredmények ellenére mégrs azt kell mondanunk, hogy a hallgatóink
más tenileteken történó gyakorlati felkészítését, csak n4gy nehézségek árán és csak azok

eg e< reszterülerein rudjuk megoldanr,

Íg flldául, a szaAtanrzék gaharlati Jilkl.uíté.rt xale egu rlszténákban nd tly'gtthajtani a
kan a h ez,í ter li kte kex :

- a szolgálai ágak belsó munkíjának §zefvezése és a végzett munka ellenórzése;

- az ágazatí gazd,á|kodás rövidebb és hosszabb távfa tölténó tefvezése szervezése,

a gazdálkodás idószakos elszámolása;

- az ágazait gazdálkodás belső ellenórzése és elemzése;

- a hadtápkatonák és szakaiegységek kiképzésének feladatai és módszerci;

- a csapathadtáp és az adott sz,olgáIaa lg HKSZ és ,,MLi feladatai;

- a gyakorlatok hadtáp és szakági biztosítása;

- a csapatok harcképességei hadtáp, és szak€i biztosításának szervezése ós végre-

hajtása,

Teljesen természetes az, hogy a fóiskola keretei között a felsorolt és még néhány

területen a gyakorlaü felkészítés szinte megoldhatatlan, mivel ehhez olyao tancsápatra

lenne szükség, amely csak a képzés gyakorlati bázisaként szolgálna és amely a képzés

tematikus rendjének megfeleló gyakorlati órákra ott belyben rendelkezésre állna,

Mindezek elórebocsátása után vizsgáljuk meg tehát azt, hogy a gyakorlati felkészí,

tés érdekében mit tehet és tesz a főiskola, továbbá miben k&ünk segítsógct e terúleten

elöljáfóinktól és a csapatoktól.

A helyzet reáüs megítélése érdekében fudomá§ul kell vennünk azt, hogy a fóisko-
lára felvett hallgatók mintegy 90-8rqb-a a középiskola padjaiból kcrült be a katonai fóis-
kolára. Ennek rnegfelelóen katonai szolgálatot nem feljesített és jobb esetben csak

elképzelései vannak a M4gyar Néphadseregben {olyő éIetrő|, és szakmai fe]adatokról,

Á jelenlegi 3 éves képzési rendszerben hosszabb ideig tartó kiilón csapatgyakoflísi
idó csak a 3. év utolsó felében á.llítható be, Így jó köze.lítéssel azt is mondhatnánh hogy
kőzel2j éy alatt a hallgató nem is kerül olyan helyzetbe, hogy a íóiskolán tanultakat a

várható elsó tiszti beosztásának megfelelő helyzetben láthassa, esetleg gyakorolhassa,

Az iűandó harckészültség alatti gazdálkodási és ellátási feladatok tekintetében ez

még talán elfogadható lehet azért, melt a fóiskolai képzés gyakorlatias megoldásai,

néhány fontosabb foglalkozási csapatnál tórténó levr:zetése, továbbá a fóiskola hadtáp-
ján belül adódó gyakoroltatási lehetóségek megfeleló képet adnak a fiatal tisztekre váró
feladatokról, De a harctevékenységek leíolyása és a harctevékenységek összefüggó had-

tápbiztosítási feladatainak gyakorlati megismerése, netalán gyakof]ati vé8rehajtása tefén
nagyon komoly gondok vannak.

Be kell vallanunk, hogy a dandárszintú tevékenységre történó felkészítésb€n ré§zt

vett hallgatóink 1 év alatt, harcfeladatot végrehajtó komplett gl, (hk,) szd. z., és dd.
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szervezetet nem látnak, z. és dd. hatcfeladat hadtáPbiztosítási folyamatában sem megfi-
gyelóként, sem végrehajtóként nem vesznek részt.

Rögtön meg kell itt jegyeznem, hogy a fóiskolai képzés keretében, tanteremben és

terepen z. hadtáp és dd, szintű hadtáp törzsvezetési gyakoflatok kerülnek végrehajtásra.

Ezen kívül REZI-ben - egy komplett z, hadtáp bevonásával hegyi kiképzéssel egybekö
tött z. hadtáp gyakorlat került levezetésre. Belátható azonban az, hogy ezek a tanterem-
ben és terepen végrehajtott gyakorlatok a valós helyzetet csak részben közelítik meg.

lndokolt tehát részünkról az az igény - amely egyben feladat is számunkra, hogy a
jóvóben szorosabb kapcsolatot épít§ünk ki a csapatokkal annak órdekében, hogy a csa-

patok által végrehajtott harcászati é§ hadtípgyakorlatokra hallgatókat, esetenként korlá-

tozott számban - hildjünk ki, a gyakorlati élet megismeróse céljából,

De alkalmazható lehet ez a megoldás, a gazdálkodással és ellátással foglalkozó
módszertani bemutatóknáJ, esedeg egy-egy ellenórzési feladatba tórténő bevonásnál is.

Mi úgy gondol;u( hogy ha esetenként egy-egy szakaszbóI 1,2 fő cgy hétre (nem

több idóre) kiesik a fóiskolai képzésból, ez az elméIe:d anyagban mindenképpen bepó-
tolható, ugyanakkor lényeges javulás várható a hallgatóknál a gyakorlati éIct m€ismefé
sében és szemléleük a]aL:ulásában.

Meg kellene vizsgálni annak lehetóségét, hogy a végzős hallgatók az ÁV-ák elótt
minden évben részt vel]e§senek cgy harcfeladatot végrehajtó szd. és z. gyakorlaton,
illetve a badtápszakos hallgatók megtekint}ressenek egy dd. tradtáp törzsvezetési gya-

korlat egésznapos módszertani foglalkozást is.

Ez a ráíordítás mindenképpen megtérülne, mivel a fiatal tisztek szemlélete és felké-

szültsége jelentós mértékben oövekedne,

Véleményünk szerint ez az éves gyakorlatok terhére beilleszthetó lenne, me8feleló
sziotű koordináció esetén,

Ami a végzós hallgatók 6. félévi csapatgyakoroltatiálÁt illeti mi úgy látjuk, ho3y az

elöljáróink áJtal meghatározottak szeíint kerül megszervezésre és végrehajtásra. Az
utóbbi óvek tapasztalatai azt igazolják, hogy a hallgatók komolyan veszik ennek a felké,
szítési íolyamatnak a segítését és megfeleló körülményeket teremtenek a gyakorlfu vég,
relrajtására,

Azt azonban feltéden íigyelembe kell venni, hogy a hatékonysfu érdekében maxi-
mw 2-3 fő végzós hallgató kerülhet egy dd. szintű szolgálathoz, igy minden helyre
fóiskoiai oktató nem kerülhet kikiitdetésre a gyakorlás iányítására. Ennek megíelelően
azon túi, hogy a gyakorlás helyéül csak a legjobb szolgálatok kcrüllretnek kijelölésre, az

adott szolgálati ágaknak is fel kell készülni és a hallgatók gyakorlását irányítani kell,

Viugáljak ruíg ezután a fíisAol,in fo!ó gakorlatias ahtatist. Ezek során az elmeleti
kérdések az életből vett példákkal kerülnek d,^t^ma5ztásta, a gyakorlati élet legfonto,
sabb mozzanatai szemléltetó információhordozókkal kerüInek bemutetásfa, végül a csa,
patéletet megközelító gazdálkodási és hadtípbiztosítási feladatok gyakorlatban kenilnek
végrehajtásra.

KiegészüI ez még, a n4gy tapasztalatokkal rendelkezó csapatnáJ szolgálatot teljesító
tisztek meghívásával, a csapatoknál folyó szakmai munká esetenkónti megtekintésével
és nem utolsósorban - a rendelkezésre ál|ó idó függ"lényében - egy-egy foglalkozás csa-

patnál történő levezetésével.
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Ehhez még hozzátehetjük azt, hogy a fóiskola hadtápszolgálata megfeleló színvo-
nalon dolgozik ahhoz, hogy egyes területek gyakorlati bemutatrására is igénybe lehessen
venni, illetve egy,egy fontos mozzanatot a hallgatók részére gyakorlatban is be lehessen
mutatni. Ez azonban csak néhány esetben felel meg a csapatoknál jelentkezó feladatok
nak,

Mi ú8y íté!ük meg, hogy a gyakorlatias oktatás végrehajtásához szükséges feltéte
lek megteremtése a legíontosabb feladat a fóiskolai képzés hatékony megvalósításában.
Ezel bcliil - csah níhány fantosabbar hieruh,e - a hntvtáezí felalanAat fogalnlzhatjak mtg:

1. A M€yar Néphadsereg szetvezeti és fegy,terzeti korszerűsítéséból, valamint a
nfugazdastLgt helyzet ,laltozásából adódóan a tanári állomány ismereteinek átformil,á-
sára, gyakotlati tapasztalatainak íeJújíttsára kell sort keítenünk, Ebben a íeladatban az
elöljáfóink felé történó segítségkélésen túl ú8y látjuk, ho8y az eddigieknél móg hatéko,
nyabban kell folytatounk a tanári áüonrány csapat8yakorlatfa történó kikúldését, a csx-
pattaPasztalatok folyamatos megkérését, továbbá rendszeressé kell tenni a 2-3 éve vég,
zett natal tisztek konferenciáját.

Külön gondot jelent a szaktanszék számáíe 
^z, 

hogy a tanári áJlomány egy lesze
fiatal, 1-3 éves csapatgyakoriat után került vissza a szaktanszékfe, így nem rendelkezik
kelló tapasztalattal a beosztásában elóírt iskolai végzettséggel, Enyhít a gondokon az,
h,Lgy ez az állomány nagy odaadással végzi a munkáját és az oktató-ncveló munkfioz
megíeleló adottsá8okkal, esetenként rátefmettséggel rendelkezik,

Mindezekból beláüatl az, hogy 
^képzés 

hatékonnyá és kelló gyakorlaúassá tétele
érdekóben feltédenül szükséges a nagy csapattapasztalattal rendelkezó tisztek oktató,
neveló munkába történó bcvonása, a gyakorlati éIet tapasztalatainak átadá§a.

2. AIapvető feladatunknak tatjuk a szenrléltetés olyan módszereinek kidolgozását,
amelyek behozzák a fóiskolára a csapatélet mind a napi gazdálkodás ós eüátás, mind a
kiképzés ós harckészültség szervezése-végfehajtása terén, De ilyen szemléltető módsze,
reket céIszerű kidolgozni a c§apatok harctevékenységei hadtápbiztosítása vonatkozásá-
ban is,

Véleményünk szerint erre elsósorban a fllm- és video-felvételek adnak legobb
lehetóséget, mivel ezek alkalmazásáva] a csapatok tevékenységei és a hadtápbiztosítás
folyamatai nagy lrallgatói létszám elótt is testközelbe hozhatók. Ugyanakkor egyes fon-
tosabb részfolyamatok az oktatás didaktikai alátámasztása érdekében foglalkozásonként
és fókérdésenként kiemelhetók,

Enoek megva.lósítása azonban több olyan feltétel mesteremtését igényli, amelyek
nélkiil ennek kivitelezése lehetctlen. A legalapvetóbb feltétel adott, mivel a fóiskola kor,
szenicn [elszerelt tanépületekkel rendelkezik, amelyben zártláncú TV,rendszer múkö-
dik. Igy a legontosabh [elac.lat az oktaras lolyamarjnak me8felelú képany€ meg(LrLm-
tése, a film- és video,felvételek létrehozása, (igy elscisorban a 2-' perces lényeget kie
índLő mozzanatokat tzítalmaó felvételekre gondolunk.) Tekintettel arra, hogy a fóiskola
megfelelő felvevó eszközökkel és begyakorlott operatör állománnya-l rendelkezik, az
egl,eden akadály jelenleg az, hogy a csapat- és hadtápgyakoflatokon a felvétel készitésé
nek engedélyezése eléggé nehézkes. Ehhez elsősorban az illetékes HM-szervekhozzíLjá-
rulása és másodsorban a2 érintett csapatok hatékony közremúködése szükséges. Hozzá
kell ehhez m€ azt is teoni, hgy a jelenleg rendelkezésre álló film- és video-any4gunk
csak mintegy 10o/o-a alkalmas az oktatásban történő felhasználásra,
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3. Á gyakorlatias képzés végrehajtásának egyik igen jó módszere az, ha a legfonto-
sabb témákban taftott fo8lalkozások egy részét jól dolgozó csapathadtápnál, nagy
tapaszta.lattal rendelkezó hadtáptisztek vezeük le. Eddig elsósorban azt a módszert alkal
maztuk, hogy egy-egy fontosabb fogla.Ikozás levezetésére a csapatnál szolgáIatot telje-
sító hadtápti§ztet hívtunk be, így egy 2, illetve 4 órás foglalkozís is hatékonyabbá, és
életízúbbé vált, Ennél sokkal hatékonyabb az, ha 2-3 témát összeyoí|t I-2 napra kivisz-
szük a ha.llgatóinkat a csapaüoz és a foglalkozások a folyamatok helyszini bemutatásá,
val e8yütt kerülnek levezetésre.

Igaz azonban az is, hogy ez a mődszer a gazdaságtalanabb, mivel 20-30 fót kell
utaztatni és elszá.llásolni. Ugyanakkor az ilyen összevonások a fóiskolai tanrend összeál-
ütását és egyes kiilső tantárgyak oktatását is megnehezítik, de feltehetóen zavatják a csa-
paüadtápban szolgá.latot teljesítők napi terv szerinti tevékenységét is.

Véieményünk szerint a felsorolt negatív érvek nem lehetnek arányban azz , amtt l
gyakorlatias felkészítés eredményeként nyerhetunk.

Ami a szaktanszéken folyó nnellímunAa balékoryságánal oövelését jelenti azt is
indokolja, hogy a jelenlegi rövidebb képzósi idő alatt a megelózó hosszabb képzési idó
alatt elért eredményeket kell megtartani, esetenként egy-két lészterületen eléft eredmé-
nyeinket tulszárnyalni.

Természetes számunkra az, hogy e kérdésben is csak a beilleszkedést clósegítő fon-
tosabb nevelési célkitűzéseket és feladatokat vizsgáIjuk szűk keretek között..

Ezt figyelembe véve, dz llAarati kóprssigri közül fontosnak taftjuk a pontoss€ra és
íigyelem-koncentrációra való nevelés, valamiot a rendszerességre és a fáradsfuot nem
ismeró munkavégzésre va_ló nevelés fokozását, ezen belüI a szellemi és flzikai állóképes-
seg íejlesztését.

A sulma iráatl Ecreleí fohazá.sa étd,ekében úgy látjuk, lrogy fokoznunk kell a szak,
mai széleslátókör kialakítására és a sokoldalúságra való nevelést, amely a szakmai munka
tökéIetesítésére való tórekvésen kereszül, a szakmai munka itmtrésíru ya]ó igényhez és
az önbecsülés kiá]akításához, végezettil a hivatásszerűen végzett munkához vezet,

A Éatofiai a bLdtáp |rzetíi lel)alitálak közül kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jó
szervezói és irányítói tulajdonságok kialakítására, a katonai szabáIyzatok elóírásainak
fokozott betartására, a any4gi fegyelem és rend, valamint a tisztakezúsé8 erkölcsi érté-
keinek kifejlesztésére, de nem utolsósorban az emberekén érzett felelö§§ég és a helyes
bánásmód belsó órtékrendjének fokozott me8teremtéséfe,

Végezetnl néhán1 gandalat a tégzett fiatal htldtáptizícÉ úapaí ál töríénti htillesztlt!úl.

á szaktanszék sokéve§ tapasztalata az, hogy a c§apatoknál a kezdeti idóben nagy
gondot fordítanak a fiatal hadtáptisztek beilleszkedésére. Ezen belűl az adott csapat sajá
tosságainák és követclményrendszerének megrsmerésére, a szociális és munkaÉltétúk
megteIemtésére, végűl a szolgálat sajátos körűlményeinek feltárására. Mindezek meg,
nyugtatóak, de véleményünk szerint közel sem elegendók ühoz, hog1 

^ Pályakezdő
fiatal tiszt L,udarctól mentes, sikerekben gazdag időszakot tudhasson magi mögött a
csapatbeoszLásban eltöltött egy-, vagy néhány év utin.

Nagyon sok fiatal pályakezdó tiszt változtatott szakmát, vagy h4gyta él a pályát
Mért, meft az e]só tiszti beosztásában kudarcok érték és feladatai megoldásában nem
kapott kelló segítséget.



A beilleszkedés megfeleló mélységú és kelló időtartamú segítése érdekében a szak,

tanszék oktató-nevelő testiilete a következóke tartja indokoltnak fclhívni minden
parancsnok és idósebb tiszttárs figyelmét.

A főiskoláról kibocsátott flatal tisztek a legfrissebb elméleti ismeretekkel fe]vér-

tezve és a szabilyzatokban, utasitásokban leírtak szem elótt tartásával lelkészített fiata-

lok.
Amint azt már az elózóekben ószintén feltártuk, mind a csapatok tevékenységei,

mind a szakági biztosítás fcladatai terén minimáüs tapasztalattal rendelkeznek. A főisko,
lai képzés három év alatt, önálló éles szakmai feladatot nem hajtottak végre, igy értbetó
módon a fe]íokozott tenniakarás mellett, bizonyos mérvú félelemmel is tekinthctnek
elsó tiszú beosztásukra. Ez a félelem elsósorban az új és ismerctlen körülményekre
vonatkozik, de szerepe van benne annak is, hogy az új körülményekbe való beilleszke-
dés fe]tételeit, a követelménytámasztá§ és segítségnyújtá§ várható tarta.lmát sem ismerik.

Mindezek ara utalnak, hogy a felsoroltak szem elótt tartásával nagy frgyelmet kell
for<]ítaniuk a csapatoknak a hozzájuk érkező ftatal tisztek fogadására, az új környezet
követelmény-fendszerének és szolgálati munkakörülményeinek feltírására. Mindezeket
még a szolgálat átadás-átvétel elótt, illetve annak folyamatában célszerú végrehajtani a
csapatok parancsnoki állományának.

Az elózóekben megfogalmazottakkal azonos súIyú jelentóséggel btr, a szolgilat
átvétele utáni idóben adon segítségnyújtás, ami megítélésünk szerint a jóI felkészített ós
kelló akarati tulajdonságokkal rendelkezó íiataloknál is legalább 1/2 évig szúkséges, de
az átlagos képességekkel rendelkezó frataloknál 1 éves idótartamra is kito]ódhat.

Ez a segítségnyújtás alapvetóen a feladat kelló mélységú megértésén tul, a részfel

adatok végrehajtása legcélszeűbb módszereinek kiválasztásában és a íeladatok végrehaj-

tásában való konkét közremúködésben kell, hogy megnyilvánuljon.
Ebben a tanulmányban is ki kell mondanuok azt, hogy a parancsnok hadtáphelyet-

tesnek egy,egy nagyobb volumenú feladat végrehajtásában szinte kézenfogva kell irá-

nyítani és a helyes útra terelni a fiatal hadtáptiszteket.
Ennek a többletráfordításnak mindenképpen meg lesz az eredménye, mivel a kez,

deti eredménytelenség helyett a fiatal hadtáptisztnek sikerélményben lesz része, Szak,
mailag is hatalmasat fejlódik, hivatástudata kialakul, ósszességében a csapatának és az

MN,nek is hasznos, jól dol8ozó t€ja lesz.
Néhány gondolatban szólnunk kell arról is, hogy az elsó tiszti beosztásba történó

beilleszkedés egyik fontos mozzanata lehet az, he a fiatd.hadtáptiszt ,közéleti tevékeny-
ségére" is gondot fordítanak a csapatoknál, A fóiskolai képzés során n4gy gonddal
neveljúk a fiata.ljainkat arra, hogy a szúkebb és tágabb kollektívá* érdekében is tevó,

kenykedjenek, vqgy más felfogásban a szúkebb szakmai-tanulmányi feladataik telje§íté-

sében túl társadalmi és mozgalmi munkát is végezzenek. Különösen n4gy hatócryú fia-

tdlaínknál u, ha ilyen jellegű munkájuk eredményeként a kisebb, v4gy nagyobb kollek-
tíva sikereket ért eI.

A fiatal hadtáptisztek viszonyl4g m4gasfokú poütikai feszültségekkel kerülnek ki a

csapatokhoz, n4gy számban pártt€ként, de mindenképpeo jól múködó KISZ-alapszer-
vezetek t€iaként. Társadalmi és mozgalmi munkájuk kiterjed áz úttöfócsapatok patro-
nllisátóI, a KISZ, és pártalapszervezetekben meghatfuozott feladataik teliesítésén

keresztüI, a poütikai tájékoztatók és foglalkozások levezetéséig szinte minden területre,
Többséguk jelentós munkát végez a fóiskola közmúvelődési feladatrendszerében, a

fóiskola sportéletében.

81



Mindezek a kepességek n4gyon jól hasznosíthatók a csapaiok életebeo, ugyanak-

kor jelentós sikerélrnenyt nyujtanak a fiatal hadrápdszteknek és kelló mértékben hozá-

iárulhatnak a csapatéletben történő gyorsabb es hat&onyób beilleszke<]éshez.

ösugnue a llírakal, a szakuoszék oktitó-neveló,állománya világosan|áípazokat a

feladatoú. amelvek a ielenleqi h€lyzetben reá hátulinak az oktató,nevelómunLa haté-

konys{gának nOJelese ierén i hallgatói állomány csapateletre tórténó felkészitésébe[.

Up;éIi)h, hup b€kí bellzxanh 8 gol/jainA feltání*itlal, toaábóá ni!:,itE új gondola febah}
,ií *iay ,Űlkt* bannjárulbatanl a flatal hedtálriíztek brilkzkrdrúleL nfgkbl,y,í,i§bez.
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