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A_ M4gyar Néphadsereg hadtápszervezetei békében és háborúban e8yaíánt §peciá,
lis és fontos feladatokat oldanak meg. Ahhoz, hogy tevékenységük színvona]a a min-
denkori követelményeknek megfeleljen, megíeleló számú és kofszefúen képzett hivatá
sos hadtáptiszt és -tiszthelyettes szükséges. A felsó szintú hadtápvezetés az elmúlt évti
zedek során is, kiemelt figyelmet fordított a káderutánpótlásra is a folyamatosan kor-
szerúsített kiképzési rendszerre. Tanintézetiink - a Hadtápkiképzó Központ - 1968 óta
képez hivatásos hadtáptiszthelyetteseket. Elóször egeszségügyi, ruházaii, szállító, majd
élelmezési, üzemany€, késóbb elhelyezési, üglviteli és pénzügyi szakon,

A hadtáptiszthelyettesek békében is ,,l/rr" íeladatokat oldanak meg. Naponta §zer-
vezik a személyi állomány élelmezését, a technikai eszközöket üzemally4ggal látlák el,
íolyamatosan biztosítjáJ< a ílházati íelszereléseket, azok tisztítását es-ciáClet, -"gy
mennyiségú any4got száütanak, a csapa€yengélkedőkön biztosítják a betegek ellátását
és még lehetne sorolni azokat a íeladatokat, amelyek nem kelló színvonalú végrehajtása
komoly fennakadást okozna a csapatok életében. Harci körülmények, bonyolult viszo-
nyok között az ellátási, utánpótlási feladatok jelentósége meghatványozódi'k. A tiszthe-
lyettesi beosztások döntó többségére jellemzó, hogy feladatukat nem ,,helyettes'Lként,
hanem önállóan, sokszor elöljárótól távol kell megoldaniuk.

_ Kiképzési céljaink megvalósításánál abból kell kiindulnuok, hogy hallgatóink a
képzés végére megíeleljenek a hivatásos katonával, parancsnokkal, veietóveiszemben
támasztott hármas követelménynek.

A tiszthelyettes iskolára jelentkezók iskolai végzettsége és szakmai megoszlása
terén pozitív irányú fejlódés következett be, Amíg évekkel ezelótt döntó többsébében 8
általános_ iskolal végzettséggel és néhány szakmunkásbizonyíwánnya.l ren delkezó pllyá-
zott, addig a jelenlegi felvételi kóvetelményrendszernek megfelelóen szakmunkás képe-
sítésúek kerülnek beiskolázásra. Az éfettségi bizonyítvánnyal rendelkezó felvételeiók
száma még nem számottevó, Továbbra is gondot okoz a beiskolázottak gyenge tanul
mányí.iLtJaga és flz:l<ai állóképessége. A jelentkezók egy része bizonytalanul kerési helyét
az életben, hisz egyszet nár a váJasztott polgáfi szakmájában nem taláIta meg bol<logu-
]asát. Az e]elmezesi riszthelyetteskepzésre felvett növendékek 8 osztályos Únuhá"nyi
átl4ga meglehetosen jó. FigyeLembe véve a növendékek fiatal életkorát, a tanintéz;ti
katonai képzés körülményeit, velük szemben olyan egységes nevelói ráhatás valósítható
meg, amely során a fiatalok világnézete, értelme, személyiségük fejlesztése komoly vál-
tozásokon mehet keresztiil,
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Mindezekból következik, hogy az intézethez bevonuló fiatalok alakíthatók, nevel-

hetók. Ennek azonban feltétele a korszerú nevelés alapján álló, okos ped4gógiai munka,
egységes össze}rangolt ped4gógiai tevékenység,

A felvételt nycrt hallgatók és növendékek megtsmerése már a felvételi vizsgák
során megkezdódik, az itt készült vizsgalapok és feljegyzésck alapul szolgálnak parancs-

nokaik, osztályfónókeik számára, Sok éves kiképzó munka során felgyúIemlett tapá^szta-

latok alapján azt a következtetést vonruk le, hogy nevelómunkánk alapját a ha.llgatók

minél alaposabb szemólyes megismerése és a velük való közvetlen kapcsolat kell, hogy
kópezze. Uj vonást jelent, hogy 1986 őszétőI már az d,apkiképzés alatt á §zakaszparancs-

noki beosztásokat a leendó osztályfőnökök látták el,

Ilyen módon a kiképzés a legmeghatározóbb időszakában az osztály{őnök nla
értékes információk birtokába jut, Az alapkiképzés befejezése és a katonai eskü letótele

után ahallgatói századba és szakmai szempontból csoportosított szakaszba kerülnek. Ez
mdehetősen klitikus idószak. Az osztályíónökkel ritkábban találkoznak, ugyanakkor
az új alegységparancsnokság és tanárok különbözó, eddig nem tapasztalt elváúsainak
kell róvid idó alatt megfelelniök.

A szakasz, és rajparancsnoki teendóket gyakorlattal nem rendelkezó ,,rátermett"
hallgatók látják el- A fiatal alparancsnokok felkészítésére tulajdonképpen nagyon kevés

idó van és ez kónnyen a fegyelern átmeneti lazulásához vezeüet. Az egységes nevelői
rfiatás szempontjából nagyon lényeges az alegysógparancsnokok (beleértvc a hallgatói
szakasz- és rajparancsnokokat is), az osztályfónökök, tiszthelyettes instruktorok és az

oktató-parancsnoki állomány sokoldalú kapcsoiatának megteremtése.

Az oktatás,nevelés e8ységes folyamata áthatja képzési rendszerünket. A képzés a
hallgatók személyiségének íormálásár4 katonai vezetói képességeik fejlesztésére irányul,
Ez komplex módon valamennyi tantárgy és tanany€ felhaszn,álásával, a nevelési ténye-

zók együttes, differenciált alka]mazásával valósul meg.

A hallgatók politikaiideológiai felkészítése, maxista világnézetük íormálása, a
politikai ismeretek tantárgyak oktatása során realizálódik, A kiképzés keretébcn megis,
merik a marxizmus-Ieninizmus alapjait, a part politikájának legíontosabb célkitúzéseit, a
Magyar Néphadsereg feladatát, a Vamói Szerzóclésben váIlalt kötelezettségeit. A párt és

politikai szervek, a politikai nunkások szernéIyes, éló kapcsolata a hallgatókkal, a politi-
kai rendezvényeken, vitaíórumokon és köznapi kötetlen beszélgetések során alakul ki,

Az ilyen alkalmak során a hallgatók ószintén elmondják véleményüket, problémáikat,
Ahol jók az emberi kapcsolatok, on a hallgatók nagyobb szellemi és fizikai teljesít,

ményre képesek és tartalmasabb a mozgalmi munka is. A KlSZ,alapszervezeteink egy

részénél még jobban keil élni e fórumokbao rejló lehetóségekkel, a közösségi élet tudar
és emberformáló szerepével.

Közmúvelódési intózményiink, a Szabadidó Központ igényes programot és

számtalan lehetőséget biztosít ha]lgatóink politikai és általános múveltsógének í§leszté,
sére, szabad idejük haszntls, tartalmas eltöltésére. Hallgatóink egyre nagyobb részében
kialakult az rgény színvonalas, kulturáJis értékek befogadásáía, és éInek is ezckkel a lehe,
tóségekkel.

Továbbra is keressük azokat a módszereket, lehető§égeket, amelyekkel minden
hallgatóban fel tudjuk keltcni és fejleszteni a múvelódés iránti igényt és készséget.
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A katonai vezetóvé képzés fó terúlete az általános katonai és szakmai képzés, Hall-
gatóinknak el kell sajátítaniuk azokat M altA]^Dos katonai ismereteket, amelyek nélkiil
sem béke, sem háborus feladataikat nem volnának képe§ek ellátni. Az első évben az
általános katonai tantárgyak kerülnek oktatásra. A kevés óraszám ellenére, a napi élet és

szolgálati twókenység fo|yamatában megszabott feladatok az ezirányú felkészíté§t n€y,
ban elósryítik.

A szakmai feladatok elsajátítása előadásokon, tantermi és más kiképzési objektu,
mokban (raktár, telephely, tankonyha stb.) történó gyakorló íoglalkozásokon, tefep-
foglalkozásokon történik, A hallgatókat célirányosan, a várható beosztásuknak megfe-
lelő konkrét feladatok elvégzésére készítjük fel, Emellett megfeleló óraszámban olyan
alegységszolgálatvezetói ismefeteket is tanulnak, amely biftokíban képesek ilyen beosz,
tást is szükségszerűen ellátni. Evekkel ezelótt állandóan visszatérő probléma volt, hogy
hallgatóink gyakorlati jlnzssága nem kielégító, Ma már általánossá vált, hogy a szakki-
képzés egyes foglalkozásait úgy tervezzük. hogy az intézet elótr a.Iló napi feladatokkal
összhangban a ha.Ilgatók részt vesznek a szolgálati 4gak munkíjában, Ujoncbevonulás-
kor a ruházati szakos hallgatók elókészítik a felszerelést és végrehajtják a beöltöztetést,
az élelmezési hallgatók az egész napos terepfoglalkozást folytató alegységek részére a
helyszínen készíük el az ételt, A parancsnoki készség fejlesztésének egyik módja, hogy a
hallgatókat alparancsnoki beosztásokban gyakoroltatjuk. Számtalan elónye mellett,
mint a felelősségérzet kalakítása, kisalegység szintú feladatok megszervezése, az tapasz-
talható, hogy a hallgatói szakxz- (ra1-) parancsnokok egy része nem tud megíeleló
követelményt táma§ztani, sok esetben e],nézőek az általános katonai rend és íegyelem
teféo.

A parancsnokká nevelést segíti eló a kijelölt csapatokkal való élő kapcsolat és

együttmúködés, ahol a hallgatóink megismerik az ott folyó munkát, a tantervnek meg-
felelően részt vesznek gyakorlatokon, bemutatókon, v4gy ellenórzéseken, Speciális
kiképzési feladatainkat, mint a hegyi kiképzés, tíizakadiúypllya lekiizdése, harckocsi
elleni közelharc foglalkozásokat kiépített kiképzó bázisokon vezetjük le. A hallgatók
oktatói készséget az oktató-módszertani foglalkozások keretében fejlesztjük, ahol a

megszerzett i§meretek birtokában egy-egy részfoglalkozás megszervezését és levezetését
ónáIlóan, vagy kevés segítséggel hajtjá& végre.

A hallgatók felkészültségenek mérése az év végi zárógyakorlatokon történik, üol
harcszerú körülmények között, önálló beosztásokban adnak számot elméleti ismeretük-
róI, gyakorlati jártasságukról, parancsnoki készségükról. Hallgatóink öoálló és cselek-vó-
képességének kialakítása egy hosszú nevelési folyamat eledménye, amely során a felada,
tokat és célokat személyreszólóan határozzuk meg.

A sokoldalú politikai-katonai,szakmai oktató-neveló munkánkat tanintézeónk
korszerúen berendezett kiképzési, kulturáüs és sportobjektumaiban vógezhetiük. A tan-
termi épületben a legkorszerűbb oktatás-technikai eszkőzők, (ZTY , számítógép) segít
ségével történik az elmeleti képzés. Á hadtáptechnikai eszközök kezelése fedett táfoló-
helyiségben történik. A gépjármúvezetói kiképzést hat vezetőüléses gépkocsiszimulátor
segíti eló. Az elelmezési szakos hallgatók és növendékek gyakorlati oktatásához min-
den igényt kielégitó tankonyha és cukászüzem áll rendelkezésre. A kulturáüs és moz-
gásigények kielégítését jól berendezett Szabadidó Központ és Sponkombinát biztosítja.

A hallgatók nevelése, hivatástudatuk alakítása, parancsnokká képzése csak jól szer-
vezett kiképzés és oktatásinevelési tervek alapján lehetséges. Intézetünknél jól felké-
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szült oktató-parancsnoki állomány és megfeleló tár8yi feltételek biztosítják, hogy sokol-
dalúan képzett, jó parancsnoki és emberi tulajdonságokkal rendelkezó hivatá§os tiszthe-
lyetteseket neveljünk. A hall8atók hivatásfudatának formálását a kiképzési osztáIyokon
belül fóleg a parancsnokok, a kiképzó állornány (osztályfónökök), politikaj munkások
tevékenységével valósítjuk meg, amely a hallgatói állományra úgy kiképzési idóben,
mind pedig azon kívül hat. Muokínk csak akkor lehet eredményes, ha minden lehetó,
séget és alkalmat kaihasználunk arra, hogy hallgatóinkat nap-mint-nap nagyobb teijesít
ményre ösztönözzük, A nevelómunka terén minden szintú és beosztású palancsnoknak
meghatározott &ladata van.

Nevelési feladataink zömét a hallgatói osztályok szervezeti kefete között, osztay-
közösscgekben oldjuk meg. Nevelőmunkánk az egész közösségte irányul. A közösségi
nevelés és az egyéni bánásmód együttes alkalmazása hozztgáruI a tudati, po]itikai,
erkölcsi szinvonal erósítéséhcz, a fegyelem mcgszilárdításához és fenntartásához, vala,
mint a tanulmányi követelmények eredményes teljesítéséhez, Az intézet minden hivatá-
sos katonája és polgári alkalmazottja vallja. hogy a nevelómuokában az egyik leg{onto,
sabb a szeméIyes példamutatás, Hallgatóink a környezetükben keresik a jó módszereket,
a jó péIdát, amelyet követni is próbálnak.

Az oktatási és nevelési folyamat minden eleme arra irányul, hogy olyan hivatás, és

íelelósségérzettel rendelkező, szakmail4g felkészült tiszthelyetteseket bocsátsunk a csa-

patok rendelkezésére, akik jó szinten képesek eisó beosztásukat eliátni és választort
hivatásuk egész éleükre szól, A hivatásfa történó íelkészítés már megkezdódik a felvé-
teli beszélgetésen, iüol a hadsereg életét , érüetően - alig ismeró fiatalokat, lcgtóbb-
ször csak a pálya napfényes oldaláról tilékoztatlik. Sok fiatal késóbb, mert ehlrez iglui-
totta clképzelését, csalódik. Ha a tanintézeti képzós alatt, a hallgatót nem éri naponta
valamilyen pozitiv cselekvésre irányuló motiváció, ha sikerek helyett sorozatos kudar-
cok érik, ha nem kótódik ézelmileg is a kollektívához, parancsnokaihoz, elóbb vagy
utóbb kialakul benne a p,ílyaelhagyás gondolata. Tanintézetünk sem mentes azoktól a
gondoktól, hogy az elsó évben a hallgatók viszonylag nagy százaléka kéri leszerelését,
elsósotban a katonai élet kötöttsége miatt, vagy pedig úgy érzi, hogy a polgári életben
jobban boldogul. A saját kérelemre, illetóleg fegyelmi úton törtónó eltívolítás elótt a
Nevelési Tanácsok igen köniltekintő, elemzó munkát végeznek. A problémás hallgatók
az esetek többségeben igen gyenge tanulmányi eredményt tudnak íelmutatni, íegyel
mük ingadozó.

Tanintézetiink vezetése, oktató,parancsnoki állománya a képzés-nevelés végsó cel-
jának nem a tiszthelyettesi avatás kutatását tekinti, hanem ezen tulmenően azt, hogy
végzett hallgatóink minden vonatkozásban megallják helyüket a katonai páIyán, A
kiképzó bázison minden tevékenységünk arra irányult, hogy elsó beosztásukat zökke-
nómentesen el tudják látni. Tiszthelyetteseink további sorsa n4gyban íügg a fogadó
katonai szervezettóI, attól, hogy hogyan segítik beilleszkedésüket. Kapcsolataink a csa
patok parancsnokaival, elsósorban hadtápvezetókkel jők, igy a a vé8zett tiszthelyette,
seinkról, beilleszkedésükról, munkájukról folyamatosan tájékozódunk. N4gyon értékes
számunkra a csapatok parancsnokainak, hadtáptisztjeinek, tiszthelyetteseinek véle-
ménye a fiatal p|lyakezdő tiszthelyetteseinkről. Túlnyomó többségük felkészültségük
alapján rövid idón belül képes beosztá§át teljesértélníen ellátni. Egyéni rátermettség,
hivatástudat alapján tiszthelyetteseink zöme kivívta elóijárói, munkatársai megbecsülé-
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sét ú8y a napi munkavé8zés, mint a mozgalmi élet teóIetén. Sajnos olyan tiszthelyette-
sekról is tudomást §zereztiink, akiknek szolgálati és magánélete kudarcba fulladt,

Egy másik információforrást jelent az, amikor a végzett íjatalok visszajönnek az

intézeÁez, volt parancsnokaikhoz akár szolgálati, akar m4ganjeltegget, Evente megren-
dezzük a "Kiváóak Ertekezletét", a fiatal tiszthelyettesek fórumát, amely során ószinte
beszélgetéseken beszámolnak pályakezdésük örömeiról, gondjairól, Az értekezletek
kapcsán olyan véleményúnk alal:utt ki, hogy fiatal tiszthelyetteseinket a csapatoktól sze
retettcl várj& és mint leendó munkatársakat fogadj&. Parancsnokaik mindent megtesz,
nek annak érdekében, hogy a pályakezdéshez megfeleló munka és szociáJis körülménye-
kct teremtsenek. Ezen értekezleten elhangzottakat minden napos munkánkban, a tanin,
tézeti képzé§ gyakorlatiasabbá tétele érdekében egyte eredményesebben hasznosítjuk,

Jól bevált módszer intézetünknél, hogy I-2 éve avatott tiszthelyetteseket me8hi
vunk ós hallgatóinknak az osztá.lyfónöki óra keretében beszámolnak munkájukról, ered-
ményeikról és terveikól. Sikernek könyveljük el, amikor több éve tiszti beosztást ered-
ményesen ellátó tiszthelyetteseinket tiszti tanfolyamra iskolázzák be és így látjuk viszont
óket,

Nevelőmunkánk eredmónye, lrogy fiata.I tiszthelyetteseink egyre rtagyobb sziaa-
léka avatás után hamalosan éfettségi vizsgát tesz, majd tiszti rendfokozatot szerez. Ezek
a tisztek, tiszthelycttesek ma már kulcsbeosztá§okat töltenek be, ók alkotják a századpa-
rancsnoki, szolgaatvezetói, kiképzó tiszti és osztályfőnöki beosztások jelentós részét,
Nem áüthatiuk azt, hogy munkájuk minden szempontból hibamentes, vagy nem kiiz-
denek egyéni problémákkal, de lelkesedésük, tenniakarásuk áts€íti óket a nehézsége-
ken,

Tapasztalataink alapján, megfelelő elemzó munka elvégzésável képesek vagyunk az

oktató-nevelómunkánk állandó megújitására. A további munkánk során minden körüI-
mény adott ahhoz, hogy olyan hivatásos hadtáptiszthelyetteseket neveljünk, akik képe,
sek a néphadsereg előtt álló feladatok megoldásában aktívan részt venni, az ebben folyó
munkában helyüket emberileg is megállni,
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