
A fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedésének
segíése

Ballagó l,ajas őrnag,

A katonai fóiskolákon é§ tiszthelyettesképzó iskolákon évente több száz hallgató
fejezi be tanulmányait. A diploma v4gy a bizonyiwány kézhezvételével minóségileg más
élet kezdódik, a tanintézetek e|éggé zitrt vil4gból kikerüInek leendó munkahelyeikre,
elfoglalják első beosztásaikat - indulnak u éIetbe a pályakezdők.

Vat ahi haíárazaít, ?indtnt y'rí i.r tud, ur aAi az elejin laxác§ala& tegítrégrt lár
Többségük nemcsak az iskolából lép ki a gyakorlat színterére, hanem az iskolapadból az

éIetbe is. Ezek a fiatalok nemcsak parancsnoknak kezdók, hanem felnóttnek is. Sokan
életkorban is nagyon fiatalok, többségük fiatalabb leendó beosztottaiknál is.

A katonai taninizaeÁ céliráxyos és glakarlati klhgű képzé.le elknére i; t!ry, hog a fiatal
tiszteL, tirzthelyxtesek mlgum tljeser Aé.u ParanonoAAént lrhezneÉ a aaPatakhaz. Elméletileg
képzettek, tárgyi tudásuk jó alapot nyújt az eredmépyes munkfioz, de ez ténylegesen
csak alap, melyre majd építeni lehet. Nem rendelkeznek azzd, a 1ártassíggal, amit a már
néhány éve, vagy régebbeo a katonai szervezeteknéI dolgozó hivatásosok sajátjuknak
tudhatnak.

A váltás, átlíllás nem könnyú, Meg kell szokni, ho8y most már nekik is jelentenek,

tólük is engedélyt kérnek, nemcsak önmagukéft, hanem beosztottaikért is felelősek
lesznek.

A csapatokhoz kerúlve nagyon fontos, hogy a fiatal hivatásos katona ne hátrajon
meg, bírkózzon meg becsülettel, a nehézségekkel. Minden kezdet nehéz - mondja az
éyszázadok t^Pasztalatait tömören összefoglaló közmondás, melyet több idósebb
parancsnok már elíelejtett, s a frissen avatott fiataloktól igy teljes értékú munkát vár.
Ettól a tefheléstól a kezdó megijed, de képtelen is az elvárásnak megíelelni. Nyomasztó
érzést jelent, hogy egyik napról a másikra emberekért, több millió forintot éró techni-
kaért. .-rnyagert teszik feleló<lé óket.

Egyik-másik fiatal tisztet a pályakezdés elsó hónapjaiban minden igyekezete, szor-
galma ellenére is sorra érik a kudarcok, nem kap kelló biztatást, támogatás t. Űgy étzi,
magfua marad, a íeladatok meghaladják erejét.

Néhány egységnél nagyon feszített a munka üteme és a kezd őket ís azoand a,,mély
tllzbc' dobjlk. Ez a módszer az egyiknél gyors fejlődést, a másiknál elkedvetlenedést,
kudarcot okozhat.

Sajno§ a 8yakorlat azt igazolja, hogy a kezdeti nehézségek, kudarcok inkább meg-
hátrá.lásra késztetik a pályakezdőket. Egy részük csalódik a korábban kialakított elképze-



léseiben, s ha ez a tűróképesség hiányával. a magánéletben jelentkezci gondokkal (csa-
ládalapítás, Iakáshoz jutás nehézségei) parosul, már csak egy lépés a le<zerelés, a katooai
pájya végleges elhagyása,

A parancsnoki állományna"l ninden szinten kötelessége a pályakezdőket átsegíteni
a kezdeti nehézségeken, kiemelt fcladatként kell kezelni a fiatal tisztek, tiszthelyettesek
áIiományba és beosztásba való helyezését, beilleszkedésük scgítósót,

Evrőlévre visszatéró felelósségteljes feladatot jelent a pályakezdó fiatalok munkába
áütása, beillesztésc a közösségbe, az d.egység, egység mindennapi óletébe, Az erre
vonatkozó parancsok, utasít]ísok olyan keíetet adnak a Parancsnoki állomány munkájá,
hoz, mely alapján a pályzkezdő fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedése különöscbb
zökkenők nélkiil végrehajtható. Különösen akkor, ha ezeket a parancsokat, utasításokat
a katonai szervezeteknél nem úgy kezelik, hogy az egy a végrehajtandó feladatok soka
sága közúl, hanem érezhetó az ősziite s€ító szándék,

A pályakezdőkkel való fogla.lkozást, annak fontosságát kiemelve, a2l1973. száínú
- az ilnságróI szőIő l97l. évi IV, törvény MN-szintú végrehaltisára kiadott HM,
paranc§, a 29ll974. és O10l1978. szám,l MN Szü. Fcsí - a pílyakezdő hivatásos állo-
mányú fiatalokkal való foglalkozásról és beilleszkedésük elósegítésének rendjéról szóló
utasítá§, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott seregtest-, magasabbegység,
parancsnoki intézkedésekben megbatározottak alapján kdJ,légeznl.,

Eziráq]' tel,iketyriget klr ll/í furnleí kórl hbet rsoportoshani:

l. A katonai tanintézetekkel való szolo§ kapcsolat kialakitása,

A seregtestek, magasabbegységek alakítsanak ki jó kapcsolatot a három katonai
fóiskolával, az egységek pedig az alaprendeltetésúknek megfelelóen azok szaktanszékei
vel, illewe a szakirányú ri§ztlrelyettesképzó iskolákkal,

E jó kapcsolat következtében a hallgatói állomány megismeri a csapatokat, a
leendó beosztást, esetleg majdani szúkebb környezetét is. A leendó munkahely, a vár,
ható feladatok ismeretében valamelyest érzékelhetó, hogy mire számíthatnak,

A néhány hetes gyakorló csapatszolgálat során további lehetóség nyílik megismer-
kední azzal a munkakórrel, melynek betöltésére az iskolán felkészítik őket, azonban az
egy évvel csókkentett katonai íóiskolai képzés kóvetkeztében kevesebb a gyakorló csa-
p atszolgáIat idótartama is.

A tanintézetekkel kialakított szotosabb kapcsolat mindenképpen elósegíti a csapa,
tok és az iskolák közti hatékony információcserét, könnyen lehet re€álni a csapa€ya-
korlatot letöltött hallgatók pozitív és negatív irányú vjsszajelzéseirc, Nem utolsó szem
pont, hogy a pályakezdéskor, indulráskor sokat segít az az éfzés, hogy ismerósök közé
kenilnek, s a muokát szinte ott folytatják, ahol a gyakorló csapatszolgálat idején abba-
hagyták.

2, A fiata] tisztek, tiszthelyettesek fogadása, beilleszkedésiik segítése, mind a pálya,
kezdókkel vaió foglalkozás legfontosabb tedlete.

Több egysignél már h4gyományosan jól kielakított formája van a pályakezdók
fogadásának, A fli§sen avatottakat a parancsnok íogadja, elóbb vezetó munkatársainak,
majd a tórzs állományának mutatja be óket, Az állománygyűlésen célszerű kitérni arra,
hogy a bevonuló fiatal tisztek, tiszthclyettcsek milyen kedvezóen hatnak az egység hely,
zetére, s utalni kell arra is, hogy beilleszkedésük az idósebbek részéról is íokozott felada-
tokat jelent.
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l,

A bemutatást követóen azonban mé8 hossá időszak te]ik el, mire elmondható,
hogy a pályakezdó beilleszkedett,

A pályakezdés kiemelt jelentósége miatt a katonai szervezeteknél célszerú három-
éves időtartamla szóló ,,Nevelési terv'|et készítcni. Az elsó ütemben fel kell jegyezni
azokat a problémákat, melyek nehezítik a beilleszkedést. A fiatal tisztek, tiszthelyettesek
szociális problémainak (lakás, feleség munkahelye, gyermek óvodai, bölcsódei elhelye,
zése, kultrirált nótlen-tisztiszálló, esetleges anyagi gondok) megoldására íó frgyelmct
kell fordítani.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatjak, hogy akinek az ilyen jellegú problémáit
rövid idón belül sikerül megoldani e§edeg mé8 az ú]' beosztás elfoglalása elótt - az
könnyebben illeszkedik be, a viszonylag nyugodt háttér biztosítja a katonai feladatok-
hoz való pozitív hozzlÁIlást, Könnyebben visclik el, ha esetenként a szokásosnál több
idíjt kell eltölteniük munkaidón túl is - saját éfdekükben - konkrét feiadataik megisme-
résével.

Az egységhcz kefülést követóen körülbelül egy hónap idótartamra célszerű összc,
vonni a fiatalokat, ahol szer.rezett íoglalkozások keretében megismerkedhetnek a csapa-
tok sajátosságain kívü] azok haditechnikai eszközeivel, a laktanyával, a kiképzés meneté-
vel, módszereivel, a követelményekkel. Tájékozódhatnak a feladatok teljesítéséhez ren-
delkezésrc áiló személyi, anyagl és technikai feltételekról, Megismerkedhetnek a külön-
böző szolgáIatí ágak általános íeladataival, ennek ercdménycként már kezdetben eliga,
zodhatnak a szolgáIai és munkakapcsolatok kiilönbóző tertiletein.

Ezeken a foglalkozásokon kell felkészíteni óket a szolgálati leladatok ellátására,
mely az elméleti felkészítésen kívül gyakorlati kópzést is magába foglal, Legjobb gyakor
Jati módszer, ha a külön]:özó 24 órás szolgálatokoál mÁt ,nátodil bejttc,t", a felelősség
terhe nélkül gyakorolják a szolgálat cllátását, Ilyen módon lehetóségük nyílik a tapaszta
latok átvételéfe,

Nagyon fontos az egységnél végzett po]itikai munka reodszerével, a párt- és ií]ú
§€i szervezet tevékenységével való ismerkedés_ Az i!ú párt- ós KlSZ-t4gclk fokozatos
bevonása a mozgalmi munkába erósiri a közösséghez va]ó kötódést. Másirányú felada
tot jelent az alapszervezeteknek, ha a pályakezdó nem tagja a pártnak v4gy a KISZ-oek.
Ekkor a beilleszkedést segító munkának olyan tartalmat kell kapnia, mely alapján a íiatal
tiszt v4gy tiszthelyettes a moz8alomban is mcgtalálja helyét.

Az összevonás keretóben célszerú m€ismertetni óket a helyőrség nevezete§§égei
vcl, a múvelódési, szórakozási lehetőségekkel is. Növelni kell a kultulált szórakozásra
való rgényt, hiszen a csapatoknál több pénzzel, szabadidóvel rendelkeznek, miot a
tanintézetekben.

Az egyhónapos összevont foglalkozások alatt a pályakezdő fiatalnak éreznie kell,
hogy nen a ,,zt;ldfülii" kezdót láqák benne, hanem az új munkatáfsat, akit a lehetó le8y,
gyorsabban meg kell tanítani mindenre.

Á második ütemben - mely a beosztásba kerülést követó e8y évig tart - cólszerú
e1y ,,l)aífaráló' patancsookot kijelöIni, azonban ez idő alatt sem nélkiilözhető a pártpo
litikai apparátus és az egységtörzs segító munkája, A patronáló parancs nokok vígyázza-
nak ezekre a fiataloka, ügyeljenek arra, hogy jól dolgozó, tapá-sztalt tisztek, tiszthelyet-
tesek legyenek a barátaik. Tapintatosan irányít§ák a m€ánéletiiket, az életvitel kialakítá-
sát. Külön is kell foglalkozni azzal, aI< szercti az jtalt.
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Amennyiben elófordul, fokozottan fel kell lépni a felelótlen, idósebb tisztek, tiszt,
helyettesek részéról megnyilvánuló fölényes, |ekezel'ő magatutás, a helyi rossz szoká-
sok, tradíciók továbbadása, de a közömbösség ellen is.

Az önképzéseken és módszertani foglalkozásokon különö§ 8ondot kell íordítani
az újonnan munkíba állt elvtársak sdtésére. Segító ellenórzésekkel, a foglalkozások
keretében v4gy azon kívüI adott tanácsokkai kell formálni a jó parancsnoki tulajdonsá
gaikat.

Az alegységparancsnokok a havi beszámoltatások alka-Imával tegyeoek jelentést a
fiatal pályakezdőkkel kapcsolatos munkájr_rk hatékonyságáról, eredményeikról, de ered

ménytelensegükról is. Ilyen formában az egl,ség vezetése a személyes tapasztalatokon
kívül is informálódik munkájukról, azonnal képes re4gálni a felmerült problérnákra,
helyes módszertani tanác§okat tud adni az a-legységparancsnokoknak munkájuk segíté-

séhez, a hatáskörüket meghaladó problémák megold,ásfioz.
Egy év elteltével - a betervezett időpontban kerül megtanásra a fiatal pályakezdók

éftekrlete csapatszinten, Olyan idószakban céIszetű az órtekezl€tet megtartani (pl.

októberben), amikor már nem csak a tavaly végzett tisztek, tiszüelyettesek, hanem az

idén odakerült páJyakezdók is részt tudnak venni, hallhatják az egy évvel tapaszta.ltabb

társaik gondjait, eredményeit. Itt a parancsnok az alegységparancsnokok jelenlétében

értékelí az elmúlt év eredményeit, az esedeges hibakat, Meghallgatla a fiata.Iok tapaszta,

latait és java§latait, melyeket a következő időszakban a törzs a nevelésben jól fel nrd
használni, majd szeméIyre menóen me1hatáíozza, a kóvetkezó idószak íó feladatait.

A harmadik iitem a második és harmadik évet íoglalja m4gába, Ez idó alatt is biz-
tosítani kell, hogy a fiatal tiszt, tisztielyettes azokon a területeken, melyeken több
gondja jelentkezik, megíeleló elvtársi és szakmai segítséget kapjon. A fiatalok nem igé,

oyelnek ,4tyá:hodlíst ', komoly, önáIló feladatok végrehajtása során nó a magabiztossá,
guk, természetesen az iIyen erőt próbáló munkál-roz is megfeleló segítség szükséges,

M4gasabbegység, v€y seregtestszinten három évenként céIszerű a fiatd, pályakez-
dók konferenciáját megtaítani.

A folyamatos, tudatos és oem utolsó sorban tiirelmes neveló tevékenység, a fiata-

lok munkájának megfelelő idóben és módon történó elismerése olyan sikerélmények
elismeréséhez vezet, mely nagyban befolyásolja a további íeladatok megoldását, a páJyá-

hoz való kótódést.
Az lhtpála alaAukla a Aéíől)birh:Orán elsísorban az étek fajanál klza:etl kialaAított

rnberi talljdu?íá7z Pa I núlil?.
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