Néhány gondotat a katonai főiskolára jelentkezettek
felvételi rendszeréről és az 1988. évi
íelvételivizsgák tapasáalatairól
Babarczy

A katonai

Tiutkr nl:,

rztls.

fóiskolára jelentkezett fi:rtllok íclvételi rcndszcre drpvetóen eltér a más

íóiskolíra jetentkezett fiatalok felvételi rendszerétól. Ez az eltéréselsósorban abban

mumtkozik, hogy a íclvételrejelentkezett fietalok ncm

i

hozolt középiskolxi eredményeik, majd mcghatározott tantárgyakból clén felvételi vizsgrercdményeik alapján nycrhetnek felvételt, hrnem egyéb vizsgálatok és az egyéni beszélgerés eredménye alapján

r közópiskolai tenulmiinyi munkát tckintjük, akkor
kimondhatjuk, hogy a katonli fóiskolára történő felvétel tanulmányi rlapkövctelményc
a sikeres érettségibizonyiwíny és a jelcnrkczés utáni orvosi vizsglilat ,,alkelmassági ercdkerülnek íelvételre.Ha csak
ménye".

A katonai íóiskolai íclvótel során a jelcntkczett fixtll]ok (továbbixkban; jelöltek)
egy ú8ynevczctt -Adlípc,ú:" Jtltílli Jal|dn.tllun vcsznek részt, amelyen belül az clsó
lépc§ó az

"áltxlános

képesség-és teljesítmény,vizsg:ilrt', l mrisodik lépcső a szakbizott-

ságok által leíolytaton,,egyéni beszéIgetés',

Á

képesség- és teJjesitményvizsgálat folyirmán eikészíteneke.gy műszaki értelmes,

ségi tesztet, részt vcsznck úgynevczcn ,.Hlntllu,g-\VECHSLER itltl/itucLt ntzt" vizsgiilt,
ton és egy pszichológusi személyi beszólgetóscn, amelyck eredmónyekónt e vizsgálttok
cgy részétvégző pszichológr_rs összesitett véIeményt ad a jeli)It eddi.q clórt eredményei-

ról, általános emberi tulajdonsfuairól és pszichikei alkalmssig,irl'll.

Mindezek után kerül sor az érintctt szaktanszékvezctók állil vczcrelt bizoltsilg
clórt, a jelölttcl folytatott szcméIyi beszélgctósrc, ahol az clózmények fiuyclembevótclóvcl ós a beszéIgctós tapasztdrtd alapján alakul ki a javrsl.rt a jcli)lr fclvétclércvryy cIuta,
sitásirrr.

r\ Íolyamtt igy leírva cgyszerű, azonban ez a íclvóteli cljirrlis 1,2 nip.ltltt kcrül vé1],
rchajtásra.

A

katon:ri fóiskohi felvételi rcndszcrróI eddig

lcirtlk tényközló jcllcgén tullépvc,

indokolrnak tartom x vázoll folyamarok kritikai elcmzésót is vólrchljrlni és a jövórc
vonrtkozó elgondolásokrt ós javaslltokat kózrcadni. A heIyzet kritikri elcmzésétmint
egy évtizedes tapasztahttal rcndclkczó fclvétcli bizonsági clnók, és mint ety több évti
zedes tanintézcti múlttal rcndclkczó szaktitnszékvczetó teszem meg, íeljogosíwa ezirltal
magam a saját szrktcrülctemre vonetkozó értékelésés jlrvaslat megtétclérc.
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Úgy gondolom, hogy clsókónt l jcicnlcgi íclvétclircntlszcr hclycssi,gér<iI, .r íclvi,
tcli vizsgik cóljlkónt mctlrlt]rrozottlk rcljcsiüctósi,géról, végül lrz c,ql,cs íclvótcli íbly.rmltok (ctípok) cúlszcrűsigóriil és crcdmónycssógóról kcll szi'llni.
Fcltótclczem, lrouy lz áltlrl,rm mc,gío.qllm:rzortlkklrL ncm mirr<lcn rcrüIetcn és szintcn értcnck cgyct:r ramivil tbglllkozók, cnnek c]lcnérc úgy vólcm, hogy a t'clvctcttck
gondohtibrcsztóck lchctnck a karonei íóiskol;ri felvétcli rcndszcr, tovl'lbbi j.rvrr.islir.r.
r\ több óvrizcclc bcvczcrctl, valimint az edcligi rirsed.rlomlrolitiklri ós krtorl.ri hclyzctnek mcaíclcló Jilritt.li ul,llr ay'7i l kiivctkczőkben kerül mcglilgalmlrzlisra:'
pílyázók kózül olyrn llltralok kivihsztisa, ;rkik crkólcsi,poIitiklti mlgatltrtásuk,

"A

adottsigaik, katonai pirlya irinti vonzódásuk ós fclkólszültségük dal>ján dkrlrnlsek arra,
hogy l kltonai taninrézetekbcn íolyó képzósük credmónycként mcgiilcljenck e hivarásos állománnyal szemben támasztott politikli, karonai, szakmei vczctói követelmúnycknqk.'
A fiíisÉolaiftl*|nlt lttgt/íz,íet egy mcgyénként és iskolínként víltozó ercdménycs,
ségúkatonai pl'rlyairányitó tevékenység után, a jelölrck r mcgyci lredkicgószitóknól
jclentkcznek. Ezutlin c8y olyiln orvosi viz§gálat-soroz:rton vesznck rószr, rmely lz á!t;rlános egészsó8i állapor ós katonei pályaalkalmasság mcgáIlapításán túl x szakokrr történó
alkalmrsiigot is meghatározzl, vegyis egyes szlkterületekról kizárja, egyes szakterületre
pedig alkalmasnak minősiti a jelölteket,
Ezek a szakválasztási korlirtozísok ielentós problémákat okoztak e8yré§zt a jclöI,
teknél, másrészt a fclvételi bizonságok munkájíban is, mivel az cgycs szakokról történő
kizírás az esctek nígy többségében szemúvcg viselése, lapostalp, illewc szóIsó csctben

sziotévesztés miatt történl.

Extrém esctként meg kell emiiteni olyan orvosi minósitést is, ami fcltehctóen
alklti vagy szervi problémirket tikírt és ir minósités igy nézett ki:
alkal,
"Korlátozással

mis; felmenteni órszolgílet, iövószet ós tcrcpeyakorletok dól." Bcllitható az, hogy egy
ilyen fiatal ncm alkalmas katonai pályára, ugyaoakkor mind az cgyón, mind l kollcktiva
számárl komoly következményckkel iár az, hr egy vagy több h lgltó e ícledatok végrchajtásából nem cgyenló arányban veszi ki a részúr,Összcsségében rz ilycn egészségiirllapotú firtal a ÍÓiskolei hallgatóval szcmben tímrsztott kövctelmanyekct nem tudja teljesíteni.

A hrdtáp ós pénzúgyi§zolqálatri meg kúlönösen rossz fényt vet;rz, ha u említett
minósítésscl renclclkczó hallgatót
hadtáp vagy pónzügyi tiszrképzésrcaikalmrs""csak
nak minósitik. Nem beszólve arról, hogy mindkét sz.rkon tanuió hlllgetóra ugyenolyan
elvárások écvényesek,mint a fóiskola bármely szokteóletén tanuló hallgatóra,
Azzal tcrmé§zctcsen egyet kell é.teni, hogy az elmúlt évtizedckrc jcllemzó ahcsony
jelcntkczési létszím (09 és 1,1 fólhcly) bizonyos mértékigindokolrúr tettc i!zt, hor:y x
jcIcntkczcttek alkalmasságínrrk elbíráIáslival, bizonyos sztkterülctck voriatkozáslrblrn lll-

csonyabb egészsijiigyi kövctclménycket tilmlrsszunk,
erre me mír nincs szüksóg.

l

z:rtlst.

sz, fóiskolaparlncsnoki

A

jelcnlcgi hclyzctct tckinwc,

intézkcdés a krronri fóiskolára plilyázók fclvótcti vizsgiiinjk

vúgrchli

,9

Ugy gondolom, hogy mindezck, az új alkllmassigrl vonitkozó egészsógügyi előijclentkezettck egószsógi elbírálírsl, szakokri
való alkalmlssága a felsorolrak figyelembevótelóvel kcrül vigrch.rjrirsm.
Az emIített gondok ellenóre ki kell moodani azonban lzr, hogy a jelöltck egészsór gügyi viz§gliliti|i mindenrc kirerjedőek. ercdmí,nyei mind a ielvórc]i cljlirások, mintl ll
k6óbbi ncvclómunka sorirn jól hxznosithatók.
A fóiskolára beérkezó jelöltck tbiskolára, illenc viihsztort §zikri rö.ténó aIkalmisrá,sok kiadiisírval megszűnnck ós a fóiskolára

ságának elbirírlísa, összességében

l

f'clvételi rendszcr cóljaként

metíogrlmlzottlk mtj;il-

lapitás4 az említett kédépcsősrendszerben kcrül vógrehljtisra.

A fóiskotán végre haj bü í&,ik!i ! iz:sll első ré§ze egy több területrc kiterjcdó képes,
ség- és teljesitméoyszint megálhpítsára vonatkozó vizsgálatsorozat. Ennek folyamín
minden hrrllgató elkészítegy úgynevezett múszaki tesztet amelyen beliil általános
műszaki és elektronikai alapismcretekból felten kérdésekre kell választ adnia.
Ez a tesztfelrdat csxk tájékoztatást ad arról, hogy a műszaki §zakokra jelentkezett
|elóltek milyen műszalii alapismeret-szinnel rendelkeznek. Ez egyben azt is jelcnti, hogy
nem kizáró ok a felvételnél az sem, ha a jelölt gyenge pontszámot ér el a műszaki tesztr€
adott válaszxival, de nem kizárt annak a jelöltnek a íelvétele§cm műszaki szlkra, aki
nem r vá,lasztott szaknak megfeleló középiskolai végzettséggelrendelkezik.
Eveken kereszül problémát jelentett az, hogy a nem műszaki szakra jelentkezett pl. hadtáp ós pénzügyyi szakra - jelöltek a.lapfelkészültségét nem leheiett felmérni,
mivel csak múszaki alapismeretek felmérésérekerült sor. 1988-tól bevezetük azt, hogy
a műszrki teszt részeként egy közgazdasági jellegű feladatsorra is válaszolni kell a jelölteknek. igy bizonyos mérvúrijékoztatást kapunk arról, hogy a szakunkra jelentkezettek
milyen alapismeretekkel és képességekkel rendslkeznek.
Mindezek utin kerül sor a jelölt lQ (lntelügencia quociens)-ét meghatííozó úgyoelezett -Hllnbury-lr/EcíISLER' 1)iu?áktraraztl végrehajtásíra,
iit clap\ Os il iit

egéni felaldtnqoldásból áll.

'

^mely

Ezen belül csopoítos viz§gálat során, a kiadott kérdésekre adott írásbeli válasz
mérik fél a jelöIt: (t) általános ismereteit, amely az olvasottságára, összességében
álülános múvelt§é8i szintjére ad választ; (z) áltdános megénési(viszooyulási) hilyzetét, amely az élet különbözó
területein tapasztalható sajátos helyzetekbeni magatartásra
Útján

és tájékozonságra ad vaőzt; (]) számolási gondolkodást, amely alapján egYszerű szÖveges példí*alkalmazásáva.l a hétköznapi számolásra és logikus gondolkodásra kaphanrok

választ; (4) gondolkodási és kreatív Lépességétegy Osszetartóz,isi és szimbólum próba

alapjln.
Egyéni vizsgálat végrcha|tásával keól felmérésre (1) számismétlési;(Z) képrende,
zesi és képkicgeszítési;(3) mozaik kirakási és (4) szintézis próba lefolytarásával a jelölt
néhány olyan részképessége,amely alapvetóen az IQ mcghatározásához még szükséges.

Az egyéni vizsgálat pszichológus által kerül végrehajtísra. Mivel a feladatok
viszonylag nchezek és a jelölt magára van utalva, így a vizsgálat a fela<_latok megoldl'rsán
rul tóbb olyln személyiségjeüemzóre is választ ad, lmely pozirív vagy negltív irányban
beíolyásolh.rtjl a jelölt alkalmasságát. Pl. ideges a]krtú, induhtos srb.
Az eddig felsorolt vizsgálatok eredményei (csoportos és egyéni) e8y átszámítási
táblázat al.pján megadják az egyén intelligencia quociensét, amely egy változat szerint
90 Ponti8 ílicsony, l l0 ponti8 ád€os, 126 ponti8 m€a§ és 127 Ponton felül extrém
(igen magrs)
ó0

Iehet.

Olt:{rztt: a

intclligenci.r tcszt 10 részpróbiiia itlipjaln tijókoztat/lst l(I:'
- .z álrlrl|inos órtclmi képességckről, az ismeretek, tirpxsztililtok logikus alkalmazlisánek, valamint a következó kópcssógcknck ícjlcttsógóról;
- az íltalános ismcrcrszintról, l közvetlcn emlékczós ós szirmcmlókczés ícjlctts(,géról, tcrjcdclmórí)l, vilamint l figyclcm-konccntrirltsig lokírril;
- az intcllcktus és.qondolkodlrs mozgékonyságíról, e szándókos szclcktiv filfbgils

"H-V"

szintjéról;

- l logikus gondolkotliu, íog omllkotlis szinrjóról és fcjlcttsagó.ól;
- a logikus emlékezés pontossáeíról, kiailrkuliuínlk gyorsaságáról ós cróssi3óról,

az emlókczcti anyag szokerlln, új helyzctben tórténó fclidézésérólés a tanL-rlékonyság
szintjéról.

Mindezek alapjrin egyértelműen megálhpítható, hogy e H-W, inrclligcncin tcszr
méIyreharó analízis eredményekénta<l választ a jelölt inrelligencia szintjórc, amely cgyik,
de közelitóleg sem egyedüli meghxtáíoz6la ,lz egyéo katooai pályára való alkalmassígá,
oak, vagy méginkább a szakválasztás helyességének.

A pszichológus által leíolytatott egyéni vizsgálat további részc az exploráció, a
jelölttel folytaton azon egyéni beszélgctós, amely az elózó vizsgilatok eredményeit
figyelembc vévc szolgáltat alapot a jelöit összefoglaló pszichológiai |ellemzésének
ósszúllitására és alkalmasságának megáüapitására.
Az egyéni beszélgetésalatt a pszichológus feladata az, hogy egyrészt az edaigi e.edmények és taPasztálatok Pootosítísaillerve órtékelése, másrészt a jelölt körülményeioek
és szemólyiség-jellemzóinek feltírása útján alkosson reílis képet a katooai pályára való
alkalmasságról, a szakvá.lasztás helyességérőI és pályamotiváltságáról,
A teljcs körű jcllcmzés érdekébena pszichológus az egyéni beszélgetés (exploráció) során a következókre tér ki:
- a családi körüiméoyekre, ezen belül a család jelölt álta.l történó megítélésére,
aoy4gi, erköIcsi, neveltetési és egészségügyi hclyzetérc;
- a személyi körülményekrc, czeo belúl a jelólt érdeklődési kórére, önmaga megitélé§éreé5 céljaira, kedvenc idótöltésére é§ pertneri kapcsolatára;
- világnézeti, politikai ismereteire, ezen belül saját meggyózódósére, egyes kérdésekben kialakult álláspontjára;
- társadalmi és közóleti aktivitására, ezcn belül i!úsági és tömegszervezetekbeo
végzett munkíjára, emberekhez és közósséghez való viszonyíra, baráti körére és szabad
ideje eltöltésének kórülményeire;
- a pályaérdeklódés és pályamotiváció fcltárására, ezcn belúl a katonai pályára való
késztetésre, il pálya megítélé§éreés szülói lrozzáállásra, a választott szak ismerctére és a
választis realitásíra, végűl a ielölt alkalmazkodó képességérc,vezctói adottságítira, reáIv4gy humán orientáltságára.

Áz egyóni beszélgetés, valamint xzt mcgclózóen végrehajtott vizsgáIarok crcdméoyei, továbbá r középiskolai tanulmínyi ercdmények ós iskolai jcllemzés alrpj.in összcgezi a pszichológus a jelöltról alkotott véleményét,kúlön kiemelve a taoulási készsi3et,
alkati tulajdonságait és intelügcncia hányadosát (lQ).

'
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Fóiskola panncsnoki ;ntézkcdés 1]. oldal,

í,l

Az eddig isrnertctctt, valójában mélyreható analitikus vizsgilatsorozat után kcnilt
sor a szaktanszékvezetók álti irányított lz1l hbizot tságaÁ őtti Eenil,|i beszétgallre. Eaaek
alapjárr a bizottsfu egyfelól javashtoi tesz a fóiskole pirancsooka lclé l felvételre vegy
elutsításra, illewe a szakon belüli több ágazar esetén a jelólt fclkészültségénckleginkább
megfelclő ágazatra tórténó beiskolázásiira.

A szakbizonsfuok elótti beszélgetésck tartalmir alirpvetócn a politikai tájékozon,
ság, a szaknak meglcleló dapismeretekben való felkészültség, r szlkterületen vírható
[elkészítéscéljának és tartalmának, valamint az elsó tiszti bcosztásb;rn vírható tevékenysijnek a feltáriisa- Ennck frgyelembevétclévcl tesz javaslatot a bizottság a jelölt részére r

szakra, illewc adott águatn történó beiskoláásra.
t\bban az esctbcn, ht a jclöltnek a javruolt szak ncm felelt meg és egészségügyi
korlátoz:'rsa nem volt, átkérhette m;rgát egy másik szakterületre, az adott szakbizott5á8

áIrrl íolytrtott személyi beszólgetósre.

Az elntilt ilíyah stlléta ,quletlrldtit *kiuttt - az

ninlu jeliill
uÉítllte nq.

.rzite

al tcson1 jtluttktzí.ti

fcluittlt,e kuiilt alkor, bd az egialgilli

llt.tlín nidtt -

dhallur

ís p:zithahigttti tttittiítítíl

Lényegébcn tebát x gyakorlit az volt, hogy aki a'középiskolai tenulmínyait ercdményescn beíejezte, állambiztonsígi szempontból kifogá§ nem merült íel ellene, ugyrnakkor az egészségűgyi és pszichológusi vizsgálat alkalmlsnak minósítette, azt feLvettiik.
Felvettiik még akkor is, ha mind a kózépikolai tanulmányi eredmónyei, rnind a íelvétcli
eljár.ls során tapasztalt ismeretei és képességeiminimális szinten voltak.
Egyértclmű, lrogy a

iS éves korig kialakult helytclen életfclíogás, munkához

és

ezeo bclül a tanulmányi ícladatokhoz való hozzááIlás a fclvettek iclcntós részénéla kalo,
nai fóiskolai képzés idószaka alatt teljesen nem változl]at mcg, Ennck eredmónyekónt

volt olyan időszak, amikor a lemorzsolódás, tanulmá4yi, fcgyclmi és egyób okokból

elélte l40o,/0-ot. De még ennéi is kirivóbb volt az, hog1 rosszul leifogott érdckck mian
nagy számbrn bocsátottunk ki ús avattunk fel gyengén íelkószült és lrelytelen óletvitelű
fiirtalokat.
I\íindezek a köíűlményck dcvelváltek a katorrai fóiskolai képzésértékrendjót, mivel
fiatalok körében olyan véIcmény iLlakult ki, hogy lra a ranulmányi eredményei alapjirn
egyeden íelsóoktatisi intézménybe sem nyerhctne fclvétcir, akkor jelcntkezik a katonai
a

fóiskolára.

Eltekinwc most az elmúlt évek sürgetó létszámhiányIitól és a katooai pálya fiatllok
elótt is ismcrt nehézségcitől, ez azért is kövctkezlretcn be, mert a/i/rílrli fuil:zrriinÉ ninchl lan:zcrű talnhrye nellttt - nn ,illitott nagasabb nlrrlt az ulapnztí tautűrglakhil !,t
rahnai uhpismrtttkl,i/, Mrisként íogalmazva: nem íífunkeló fclvételi vizsgít m,rrcol ,ti
kából, idegen nyclvbóI és sakala1lozó tantirliyikbóI, escdeg vilígnézeti és poililrai
ismeretckbóI.

Hozzá kell tcnnem ehhez azonban ezt, hogy az ismertctett ált irnos képcssé.g- és
rcljcsitményvizsgilati renr]szerünk kiemclkcdócn jó és cgycdülálló más polgári fclsöoktatási intózményekkel szemben.

l
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r lészámhiiny mixti fclvctünk órcttsiis ús lchctó§é8ct biztoshotfunk x pótÉrútsi8irevlló ialkószülú§r.,

Sok esctben még czt scm iirtotfuk bc mivcl több rlkalommll

gin bukott j€löhckel

Ehhez a felvéteü folyamathoz - a műszaki és gazdasági reszt kivetelével - mé8
akkor is r4gaszkodnunk kell, ha a katonai íóiskolíra tönénó felvétcl a javasolt módon,
m4gasabb felvételi követelmények elóínísával kerúlne végrchajtásra.
Visszatérve a felvételi rendszer céljaként megfogalmazottakra,

kimondhatjuk, hogy

a mai gyakorht szcrint végrehajtott fclvételi eljárásunk:
- nem ad teljes képct a jelöIt világnézeti, erkölcsipolitikai rillapotáról, ismerer

szintjéról;

-

nem méri íel a katonai fóiskolai képzéshezszükséges alapozó és szakalapozó
tantárgyak ismeretszintjét, a nyelvtanuláshoz szükséges ,rlapismereteket é§ adotts€okat;
- de nem ad teljes körú ytrllszí aííasem, hogy a jelölt rendelkezik-c azokkal az
alapkvalitásoRal, amelyek a katonai-politikai vezetóvé válálshoz szüksegesek;

- végül az úgynevezett háttérvizsgílat hiányában mcggyózó módon nem áJlapitható meg az sem, bogy a jelölt milyen szociológiai környczetból keólt a íóiskolára.

Abban az esetben, ha a jelóltnek felvételi vizsgát (de nevezhetjük ezt ismeretszint
felmérésnekis) kellene tenni, amelyhez az alapkövetelményt meghatároznínk, egyben
jó támpootot kapna a íóiskola oktató-neveló állománya arra is, hogy r felvételt nyert
hallgltók részéreegyes tanany€részeket milyen alapokról indulva kellenc oktatni a
késóbbiek során.
Ugyanakkor az exploráció mellett, a fontosabb személyiségvonások feltárása érde-

kében iodokolt lenne egy úgynevezett személyiségvizsgálat végrchajtása is.

Számitísba kell vennünk eonél a rendszcrnéi azt is, hogy az egycs tantirgyak oktrtásában és követclménysziotjében iskolínkéntléoyeges eltérések vannalq tehát elóíordulhat az, hogy egy erósebb középiskolíban elért 2-es eredmény mitematikából több

fudást takar, mint egy gyengébb középiskola ]-rs mitematikíl eredménye, De még

inkább igaz ez a megállapítís a középiskolák eltéró profiljából és tananyagából számított
ádlgeredményekre. Pl.: egy dísznövényterme§ztó szakközépiskola 4,es taoulmiinyi
átlageredménye alapján várható rudásszint nem biztos, hgy cléri a gépipari szakkózópiskola 3,2-es mnulmányi átlagával tanuló jelölt tudásszintjét, és íóleg akkor nem, lia a
jelölt műszaki területen szeíetne továbbtanulni.
Lényegébcn tehát nem indokolt a középiskolai taoulmányi eredmóny abszolútiziilása, ennél sokkal reálisabb alapot ad a felvételi vizsgán elért eredmény.

Az egycnló esélyek biztositása érdekébena katonai fóiskolára történó jelentkezés
meghirdetésévcl egy idóben közzó kell tenni a íelvételivizsgl követelményeit is.
E kérdéshezszorosan hozzátartozik az is, lrogy a hadscreg minden terüIctét érintó
tudomírnyos és technikai clőrehaladiu megkövetcli a gazdasági folyamatok célirányos ós
hrtékony vógrchajtlsirt. Ennek egyik alapfeltótelc a katonai vezetók magas szintú íclkészültsége, amcly cslk akkor érlretó cl, ha erre a fela<latrl megíelelő ahpokkal rcnclcl,
kczó, rátermctt fiatalokat váasztunk ki. Egyszcrúcn fogalmezva, az élet azt kóvctcli
tólünk, hogy a mennyisóti tisztképzésról áttórjünk l minóségi tiszcképzésre, a maglsan
kvalifikált tisztikar kialakitásáre.

Az

1988.

íti ftlrlttli kiiriilnil..|ú n.fu

ílibb ízdkkriikk fthztettlA d s:igutibb (nlgtt-

fth,iuli hi;riilnű9.el iílíüsaituh sziiLrlgu.r(iit, vagy legelribbis a jclöItck objektiv
mérószámok alepjin törtónó besorolását, alapot tcremtvc ezáltal a felvétcli j:lveslat elért
eredmények alxpián lörténó mcgtétclére. Bár a katonai fóiskolákra és elsósorban a

.wbb)

ZNtKNíF-rc jclentkezcttck szíml túlzott mértókbcn ncm cmclkcdett, de egycs szlko,

l jclentkezósi lrirtryszitm clértc l lr.'tromszoros nxgy§ágrcndcl.
;rzr jclcnti, hogy :r bctólthcró 7) lrclyre mintegy 22() tő jclcntkczctt.

kon, pl.: a lradrlpszakon

liz

Ebból a létszimból lcvévc a kötclczócn fclvételt nycrt 3l ió karonli kollcgistirr,4
küli'öldi kópzésrc tcrvczctt, dc visszemlr;ttir ós,i to KET (Klrtonli Eliikészitó'flníbIylm)-ot ví,qzcn jclóltei, összcscn i9 íót, a ténylcgcs t-clvételi litsziimunk ]6 főre illctvc

ü

lrclyrc korlitozódott.

r\ i6 lrclyre összcscn l74 ió íclvétciizcnpolgirri közópiskolíból, ernityrkorlatilag
örszörös jelentkczési arányszámnak fclcl mcg,

A

jelentkezési létszám ismerctébcn a szlkianszék kisérleti cólból ki,lolgozon cgy
pannznlszut.
amely egyrószt a közópiskolei tanuImlinyi crcdmóny, m;isrészt ez
]tlLíttli
egészségügyi minósités és íóiskolrri Íclvétcli eljlirás ercdményci alapján 6 területcn órtékclre a jelötteket, megteremtvc ezálrrl;r felvótcli sorrend reális kialakitásínrk lelretósé8ét.
Ivteg kell azonban jegyeznem izt) hogy ez a rcndszer még mlgában hordozze azokat az cicmeket, amelyekct a feivételi vizsgák hiínyában nem lcher kiszűrni. Pl.: az alapozó tantárgyak vonatkozásában csak a középiskolábrn elért eredményekre, illcoc a

viszonylag rövid ideig tartó íelvételi beszélgctós tepasztalatlira támaszkodik.

A

fclvételi sorrend megállapirásárr, dc végüI is az alkalmassági javaslat megtételére,
rtn!|,isíg,jdhnz,íl:a határoztuk meg:

vagy a kizárásra a következó

1. Á jelölt középiskolai tanulmányi eredménye; amelynél alapvetőeo az érenségi
tantárgyxk átl.geredményét, de ezen belűl kicmcltco a matcmatika átlagcrcdményét vettük figyelembe. A tauln,íry,i it!,tguabnir1 alapfil d liifíllzípan:,:zónt)h llhdk rlírbc,

-2,!-ig = o p661

2,5I-),O-ig = l pont
3,01-],5-i8 = 2 pont
1)F4,0,ig = 3 poot
4,0F4,5-ig = 4 pont
4,51-),0-ig = ! pgng
2. A csoportos vizsgílat során végrehajtott gazdasági tcszt credménye, amelyben a
magyar gazdaságra vonatkozó alapismcrctckre, clqyszcrű pénzügyi, számviteli, gazdílko,
ciirsi és logikai íelrdetokrr kellett a jclöltnck váiaszolni. A tcljcsitlretó pontszám a teszt-

leladatoknál l3 pont volr, amelynck alirpjirn a sorrcndi pontszámok a követkczókóppcn
dakultek, clsósorban a lr típ ellító és a pénzügyi sz"lkíil jclcntkczcttcknél:

Pont alatt

' Pont
6- 7' Pont

8- 9 pont
10-1l pont
12-1J Pont
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- 0
:1

:

pont
Pont

2 ponr

= J pont
- 4 pont
=

'

pont

l

i.

r\z intelligcncil quocicns (lQ) ll.rpjin clúrhcrii pontszim()k:

-

90,ig = {) Pont

91-l(x)-il':

: I

Pont

l- l l(),ig = 2 Pont
1l t-l l7-ig : j l)onl
l()

1lS-l](l-ig

l27-tóL

I

:

4 pont

=

ponr

i

4. Ncmzctközi ós bclolitikri escmóny,ckbcn vlló rájúkozotlsilg, amclynek mcgitélésc bizonyos mértókig szubjcktiv ós az clvirrások §zintje a jclölr t'clé ncm deklerí]t.

Polirikei cscmónyckben tijókozatl.tn, .zok ncm is

érdck]ik = 0 pont

Tírsadllom-politikai ismcrctei hiányoslk, a napi eseményekct
nem kísérifigyelcmmcl
= 1 pont
Tlirsldalom-politikai ismeretei csak cgy-kót hiányosságot
mutatnak, a napi eseméoyeker saját érdcklódési körének
megfelelóen kiséri figyelcmmel

Tírsadllom-politikai ismcrctei rz átl.rgos elváriunak
megícLelóck, a

nlpi escményeket áltelirban

ismeri

Tlirsaddom1olitikai ismcrctci átlgon feltilick,
a nlpi politikai cscménycket részlerciben frgyelemmcl

= ? pont

-

3 pont

kiséri = 4 pont

Tírsedelom-politikai ismerctci és vélcméoyalkotisa
kicmclkcdó, e napi politikri eseménycket figyclemmcl kíséri,
érdeklódó, az eseményekct ok-okozari összefüggésben vizsgáIja:

)

pont

vévc egyesek úgy vélhetik, hogy az pont tel' a jelölsokéves tapasztalat azt mutatja, hogy
tek mintegy 8-10gó-1 képe§ ilyen credmény elérésérc,Ehhez hozzátartozik azonban az
is, hogy a jclöltck minlcgy ]0-400l)-a abszolút tájókozatlansígot árul el, még olyan eser
ben is, hl irz egyéb eredmónyci meximális pootszámmlrl értékcllretók. !z évbeo a polgári ktizópiskoLíkból jclentkczcttck 10qha ért el maximílis pontszámot e terüIeten.

A követelményszinteket llgyclembe

jesírése cnnóI a koroszrályná,l lehet€ilen,

A

5, |gészségügyi dkdmasság, amelyberr az orvosi vizsgálat eredményénkivül alkati
és crónlóti íllapolot i§ figyclembe vctrünk. Ennek alapján az clórhetó pontszímok a
kövcrkczók:

o.vosi viz§glillton "alkllmlrtlan' minósités,

^z rúlzotl cilrízits, ncm megíelcló alkat
vlgy

A Il. íokó FÜV

= 0 Pont

vizsgílnton korlritozással

v.rgy cgycdi clbká)ással) llkalmrs, v.rgy színtíycsztó
(a htp. techn. szlkon) szcmgyeogesóg, tulzott rövidlátás

: l

pont

Enyhe elhizás, vrgy gyenge alkat,
többszöri súlyos betegség, de egészségügyileg alkalmas

=

i

Pont
6,

Egószsigügyilcg kitbglistlrl.rn, mcl]tilclő alkar,
dc ncm sportol és.r flzikd rcrhclósr nclrczcn birjlr

és klrrillrg,
birjl

Kifoglistalan egószsógiigyilcg

sportol,

t

:

f'iziklri tcrhclúst j<il

4 ponr

'

pont

Az,rik.rti és fiziklri irlhpotrl vonatkozó szempontok ligyclcmbevótclc mindcnkóppcn indokolt, mivel czckrc a mcgclózó vizsgilltr>k lcgicljcbb cslk utlrltlrk, ugyan,rkkor lr
f'c]vóteli eljáraLs során lr jclöltcknck í'izikai aikalm,usági vizsgil ncm kcll tcnni. A bizott,
s.igi bcszéIgctós során clcrüIt ki nóhíny h.rll_g;rrón.jIJ u, hogy l lelfbkozott i<lcgrilhpot
hlrtl'rsán komoly bcszúdtechnikai problémijl van (d.rdog),
ó.

A csoportos

vizsgírlat során végrchajtott műsnki teszt ere<lmónyc (csak;r lrad,
Az elérhctó pontszimok l tcsztben clérheró

ll'lP technikxi szxkr:t fclvótclizó jclóltcknól).
4ó pontszrim alapjirn:

-12pontig-Opont

1]-18 pontili =

l

pont

19-2]Pontig=2ponl
24,29 Pontil = ] Pont
30-37 pontig : 4 pont
38-46pontig=5pont
A jelülkA áltrtl dílberő na:<in.ílis pon*zón trhál 25 !|nt hhrur. 20 é§ 24 Pont között
teljeskett 3 fő, 1' és 19 Pont Ponl közötti ercdményt ért el ]' fó. A többiek átlag 13-14
pontot értck el, ezcn belül mintegy l0-12 fó nagyoo gyenge eredményt - összesen 7-8

Pontot produkílt.

A jelöltck által elért pontszámok egy részétaz elózó vizsgálatok eredményei alapján a bizonság titkírílmé8 a beszéIgetésmcgkezdése clótt kiszámitotta és íeltüotette a
nyilváotartísi kartonon. Ntajd a vógsó ercdmény a személyi beszélgctós alapján kcrült
megáll.rpitásra és rógzitésre a jelölt ;rdatait tirta]mazó okmányon a következó formíban:
szüL
l

kovics

A jclöltek

tstván

óv,

lr70,

alkalmasságának elbinílásirnál .rlapkövctclményként határoztuk me8 azt,

hogy bármcly terülctcn 0 pontot telicsitett jclöltet fclvenni nem lehet.
Ennek firyele mbevételóvel :rz cz évben f'clvett hallgltók közül l legdacsonyabb t5
ós a lcgm;glrsabb 24 pontszámú volt.
Dcfcjczósül néhány olyan gontlollrtot szcrctnók közrcrdni - a teliessé8 igényc nélkül - az ez évi felvótcli eljárások txl>lsztahrlriról, amclyck
nycm szcrint fontoslk lchctnck.

ir

jövóre vonatkozóan vélemó,

r\ fclvétcli bizottságok clótt folytxtott bcszéIgctósck azt igazolrák, hogy a lutondi

fíijkzlűlru 7l0llia.rrlL tu,áhbrl k

tiszolryL14

gtlge tantln,ílli tillagrclném.ltl ruxhlktz-

llré, Igen sok közörtúk az egészsógügyi korllitozássll alkalmas, többnyire hadtáp- vagy
pénzügl,i szakra jelcntkezó filt.rl. llnnck egyik oka l már emlitett hibás felf-ogás mellen
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lz elórc jclzen követelményszint nem kcrült mcghatirrozirsrlr l lrldrip rcchrri,
kai szlkrir jclcntkczó áilományr.r,
lrz is, hogy

lsmcrt tény, hogy 19li8-ban lr bciskolázort iomány 2ii-r l hadtir1l tcchnika sz.rk
águltin kcrül íclkészítósre.ahoi az cjószségiigyi cLóirások nem lchctnck llicsonylbb szintúck, mint mlis múszlkitcchnikli szlkoo.

kót

r\ hadtip sz:rkre törtónó jclcntkczés lrinya, c,gyrészt lz cmiitcrt c,gószsógúgyi korIlitozirsok miltr, m;'lsrúszt a ncm kclló mólysigű szakra vonitkozó clótíjúkoznrás crer.lmó-

nyekónt lónycj]cscn mcgnórt.

Az ón mcgitéléscmszcrint szerellct jítszott cbbcn ez orszitg cgyrc nchczebbé váló
gazdesági lrclyzcre is, amelybcn a továbbítnulás reményót vcszrctr gycngóbb tanulmányi
eredménnyel lenr]clkezó fiatalok ellrelyczkcdési gondjai is mcgnövckedrck, ugyanakkor
r diplomuzerzés egyctien lchetóségót a ketonai íóiskolai kópzósbcn llitják, Ezcknck a
fiataloknnk e jelentós része az úg},nevezett reáltárgyakat, de ezen belűi is a műszaki és
elcktronikai tárgyakat nem kedveli és úgy véli, lrogy az üzcmgazdász, illcrve hadráp
tcchoikai képzésbeo jobban megílljl a hclyét.

A fóiskolai képzés során új jelenségként Mpalztalhxtó az, hogy xz clsó évet 4
íolötti tanulmányi eredménnyel be[ejezett fiatalok egy része kóri a haiigrtói áüományvi
szonyának megszüntetését, mivel az érvényben levó rendelkezések allrpján az l. évet

fiitrlok Jutomrriku5Jn Íolyrxtl)i{iák tanulmányaikat a rokon-, vagy megelózó polgári íelsóokntási intézményekben, lgy a íelvételi
eljárások során íeltétlenül indokolt leonc a jelöItek valós célkitűzéseitvdlmilyen úton,
de felrchetóen elsósorban a pszichológiai vizsgálLrt során e jclcnlcginéI mólyrehatóbban
magas tanulmányi eredméonycl befejczett

mC-8i5ínerni,

Az elózó években tapasztalt 1-2 jeIölttcl szembcn cmclkcdctt azoknek 3 fixtaloknak a szíml, akik saját bevallásuk szerint vallásosak és k;rtonai pílyiirl jcicntkeztck. Ezek
szintc mindegyike jó tanulmirnyi eredmónnycl rendclkczctt, ugyrnekkor más fiatalokkal
szcmbcn Iényegesen visszahúzóclott m€atirrtásr, szerénycblr íellépóst txnúsitottak.
Amennyibcn a jövóben e tényt nem vizsgáljuk hauirozottabban a fclvétcli eljárások
során ós nem derítjük íll az ilycn beállítottsigú fiatelokat, kornoly gondok jelentkezhctnek a késóbbickben az ideológiai íelkészítés
terén.

Ennek clIcntéte, <le hasonlóan nem kívánatos jclcnsóg az sem, hogy a jelöltek
mintcgy j0-40q6,a nem tagja az ií]úsígiszervczernck, mozgaImi ós közélcti tevékenysógük alacsony színvonalú. Ezck l fiatllok szintc kvétel nélkül az iskohi if]úsági mozgelom allcsony szinvonalít, a közópiskola oktató,ncvcló testúlcte czirányú gycngesi3ét és
érdektclenségétncvczte meg hozzálirllása indokául,

Külön gondot jclcntctt a fclvótcli clj:ir.irs sorrin lz, hoty l kltonei kollégiumokbln
végzctt hallgatókbóI körclezóen íel kcllctt venni olyxn jclöltckcl, akik a középiskole
nigy évc alatt gycngén tenultak, fcgyclmczctlcnck voltlk, vagy lr katonai fóiskolli kópzésre
.rJkalmls" egészsógügyi minósitésscl rcn<]clkczrck. Ugyanakkor a
"Korlátozitssal
polgári középiskoiákból jclcntckczettck közül n;rgy számban cl kcllctt utasiteni olyan
filralokat, - vagy ha vállalta, át kellen irányítani más szaktcrülctrc - lkik min<l tanulmínyi crcdmónyeik -, mind cgyób szcmélyisógjcilcmzóik alapján lénycgcscn m4gasabb
szintcn íelcltck mcg rz elvár:isoknrk,
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Végezctúl az ir tílprztalítom, lrogv l ki)zépiskollikbln vógzctt katonli plilyl'rrl iri,
nyitó munke - e8y,t:ór i§kolától cltekinrvc - móg ncm kcll/! hlrékonysigú. dc ncm
kelló színvolú a klton.ri pályárl iclcntkczcn fi:rtllok szlkvillrsztisrll ós kllt()nri íijiskoliti
képzésrc vonltkozó tíjékoztetísa scm. i\ mli klronlti ftiiskollri kóllzósrc t(;rtónó jcLcnt,
kezéslrez nem clcgcndó e pályával klpcsollrros íonrllDtikuJ clkópzclós, l\ tcljcs lclvótcli
cljirás lcfolytltását, de l kópzós tovirbbi vi,.grclrlrjris;'rt is kclliicn clőscgítcnó lrz, lrlr ll tllrtaiok teljcs kórű tlijókoztltlist klrpnlinlrk:rz cgycs szlkokról és lr képzis köverclmónyrendszcréról,

Ennck érdckébcn- vólcménycm szcrint
Icpnünk (r teljcssig i{únyc nélkül):

- l kövctkczrj

tcrűIetckcn kcllcnc clórc-

a) r\ katonai pályára irínyitó táborok számitt célszcrú lcnne tovább növcloi

Ieg mcgyénként - és ott a szakokra,

-

csct-

ágazltokrr vonitkozó szlrktlnszéki tlijókozatóklt

szinvonllasabbá lehctne tenni.
b) A fóiskolíra jelentckezettck részérca íelvétclrc történt beérkczésutltn a szlktan,
székek kvalifikált oktatói taítanának tíjékozrllrókat ir szakviriasztirs elóscgitósc céljiból,
szükség esetén a íclvételi idejét megnóvclvcc) A pályára irínyifó munka hatékonysigának növelése órdckében a fóiskolán.rk a
jelenleginéI n4gyobb számú szakorientílr középiskolí.val kellcnc állandó kapcsohtot
kiépíteni,

Úgy gondolom, Irogy a cikkben xdott tájékoztatás és a íclvetett problémák, vdl,
mint a jövóre vonltkozó javaslatok hozzíjárulhetnak a f-elvótcli eljárás korszcrúsitósúhez, végsó fokoo a tisztképzós szcmélyi hallgetói feltérelei javitisához.

ó8

