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C§ltijs Jdttos|

l 99 1. szeptemberben 0 l -tö megváltozott aZfinyiMiklós KatonaiAkadémi-
ónaképzésirendszer, a szervezeti struktúra,aműkiidésí rend.Aváltoáseredmé-
nyeként megalakult u Anyagi-tecfurikai (összlnderörcmi ) fakultás, amely
iisszefogja,egrsegesLeretekköáttműkiidtetiszerteáqazőszaktertileteinkenkép-
zést folytató taoszétreint ottatísi és tudományos tevékenygégét.

A témával kapcrclatm figyelemfelkelté§t &zért tartom lényegesnek, mert a

csa.patoknól tett títogatísaink,kiilönböző tovíbbképzések és fórumok alkalm-ából
igen ryakran teszik fel nekem akétdést: Milyu nnst u, a]radémifu a kéyzé§ raú-
szer, szervQ,ai srubúr a, Ingy an l elu fukerül ni, stb,

'Ú gr érrcma hiba benniinkvan, nem fej tettiink ki megfelelőpropagandát, nem

adtunkkisemmilyenátfogótíjékoztatót.Bekell|ítnunk,horyaHonvédségiKöz-
lönyben megielenő intézkedések, felhívások nem jutnak el minden érintetthez

Ezt a mulaszüíst, alapvető hi,ínyt szeretném most cikkemben pótolni - a tel-
jesség igénye nélkíil, elxísorban fakultásunk szervezetére, tevékenységére kon-
centríltan - a következő gondolatsor résdetesebb kifejtéséveL

Amlilft

- Az 1991. szeptember 01-ig érvényben lévő képzési rendszer lényegi
vonásai, erős és gyenge oldalai.

AJeten:

- Azúj képzési rend bevezetését elrendelő parancsok, intézkedések,
alapszab,ílyzók;

- Az akadémia, ezen belü fakultásunk jogállása, rendeltetése, felel&sége,
mííkiidési rendje, oktatási formák

t Dr.C§úrö§ránosmérnökezrede§,a hadtudünánykandidátu§a,€gyetemi docens,a ZMKA
Arryagi-technikai (Össáader&remi) f akultás parancvrolra
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AJövó:

- A képz'esi rendszer, a továbbfejlesztés Lövetelményei a különböző
f elsőszintű szahílpók tükrében.

I. Azakadémiaiképzésirend§zer
főbb jellemzöi 1 99 1. szeptember 0 l-ig

AzAkadémia rendeltetése a rfoi képzési rendszer kere étp,ljr aközép és f el-
sőgitttű katonaivaaőkkéryzáse volt alapvetően nappali, illewe levelezökéizÉsi
formában-

A fqrvernemi képzés haderőnemenként, a szírazföldi és tlssdegrvernemí,
illetve a légvédelmí és repíilő ógazatokon belü, a tan§átrck tervezéséün és fel-
tiryelete alatt vatósutt meg.

A kiizépszintü vezaőkképzé§nekidőtartama 3 évvoltnappali és 4 év levelező
ta8ozaton.Anappali és level ezőképz&r ejetentkezőkfelvételi iisszevonásonvettek
részt,maJdfelvételivizsgakövetkezett,amelynekeredményeképpen-sikeresvizs-
gaésmegfelelőponsámesetén-anappalitagozatoshallgitókfiivételtnyertekés
az akadémiaállományába keríiltek, a levelező hallgatók pedig beosztásuk megtar-
tá§a mellett tettek eleget tanulmányi ésvizsgakötelezettségeiknek

A telsőeínú vaeőkképzÁs, a hadműveleti tanfolyamon 1 év időtartamu
nappali képzés keretében valósul meg, ahol a beiskoláá s alapfettétele a 3 eves kép-
zés sikeres elsajátítása, valamint az előjáró pa.rancsnokok javaslata volt. a ,cgí s
éves képzési rendszer kifutó osztályai ebben a tanrrlmányi évben végemek szak-
mínk vonatkozásában két hadtíp, két haditechnikai osztátyunk végez, valannint
lalelezőképzÉ#,t fejezi be ery haditechnikai szakos osztály

A képzés során meghatározott azonos követelményeknek, szakonliénti köve-
telményeknek és ezen túlmenően temé§zetesen szakmai követelményeknek tet-
tek eleget avégzet1 hallgatók

Az első év úgrnevezett alapozó és ezred, illetve a dandár szintű képzést, a má-
sodi! !v a hadosztíly, íllewe a hadtest szintű képzést, a harmadík év pedig a had-
test, ílletve hadsereg szintű képzést foglalta magába.

A haltgatók másod és harmadéves korukban 2-2 hetes csapatgrakorlaton vet-
tekrészt,harmadóvben olyan igénnyel,hogygyakorlati idejiiritvánatObeosztási
helyíiköntöltsékle.Másodéveskorukbanévfolyammunka,harmadikévfolyamso-
nín Ped€ szakdolgozat készítésóre voltak kötelezettek. Szakdolgozatukai bizott-
sígelőtt, megadott szempontokéskérdések,valamintaz eljárásiorán felvetődött
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kérdésekmegválaszolá*ívalvoltakköteleseknyilvánosanmegvédeni.Mindenhar-
nadéves hallgató ,1 hetes parancsnoki és tÖrzsvezetési gyakorlaton vett részt, 1hol
a f,eladatokmegoldásáhln §zeízett s/akorlati jártasságáról adott Baubizonysí-
got.

,A hároméves képzést két áIlamvizsga - hadműveleti-harcászati, illetve ide-
gennyelvi - zírta. A sikeres idegen nyelvű államvizsga közép, illetve felsőfokú álla-
mi nyelwizsgának felelt meg.

A hároméves képzés élja - szakmánk voüatkoásíban -: olyan loton tiveze,
tők képzése volt, ekik alkalma§ek dand,ár hadtíp-, illetve haditechnikai főnöki,
(szíilaégeseténanyagi-technikaifőnöki)beosaísok,magasabbtörzsekbenésköz_
ponti szerveknél fő- ésbeosztott ti§zti beo§ztá§ok, valamint anyagi+ecbnikai szak-
csspatok parancsnoki, illetve pa,rancsnok belyettesi b€o§ztá§ok ellótísára.

A, hadntfu el ai tanf olyam képzéxf;&n az &sáaderőnemi jelleg dominált. A
képzésí szint a központ, illepe a hadsereg tagozat volt. A nyelvi képzésre csak fa-
larltáció keretében adódott lehetőség.

Az Akadémia profiljába tartozott még 8 kiilönböző szak-, át-" és továbbképző
tsnfoly&mok szervezése és végrehajtása 1ó hónap időtartamban a szakmai előljá-
íók igénye szerint.

B célnak megfelelően szervcztünk szekmólnk vonetko?á§Sbsn:

- ó hónapos feglrverzeti és technikai tanfotyamokat;

- 1-3hetesgazdálkodásitanfolyamokat;

- valamint egrrmóst követően három alkalommal 1 hónapos dand,ár szintű
anyagi-technikai biztosítási taafolyamot, amelyek célja szolgálataink
integrációja szakember szükségletének felkészítése és kivílasztása volt.

A régi képzési rendszerben a hallgatók köaletlen szakmai elöjárója írz 062-

tílyfőnökön keresztiil a tanszékvezető, szolgálati előljárója pedíg az itletékes tago*
zEtparanc§aokokon keresztü a fakultásparancsnokvolt. A tagozatparancsnok,
illewe a fakultásparancsnok csak az oktaüís tírg;ri feltételeinek biztcításával, il-
leWe a hallgatók mindenoldalú biztosításíval foglalkoztak

A régt képzást r€nd§?fr elönyel ez alábblakbrn foglalhatók összc:

- kisebb-nagyobbpontmítísokkatszínteakezdettöfunkcionÉltésac$ikkenő
szakmai óraszímokeltenére, 1000-1 1 00tanónaálltrendelkezésreaszakmai
ismeretek elsajátításfu §
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a háromévesképzés etég jó lehet&éget biaosított egy idegen nyelv közép,
ílletve felsőfokú elsajótítísára, valamint a hallgatói tudományos munka
és diákkörök folyamatos twekenyégére;

Lcdrrczőetvoltak alehet@etazáfolyammunka,valamintavakdolgozat
dmélyütmegalkotására, aválasaott téma alraposfeldogozására

a vegzettek mint ágazati vezetők pa,rancsnok helyettesi jogkörökkel
rendelkeaek, íg3r bizonyos felEdatok végr€hajtísa - a lineíris törzskari
szervezeteknek megfelelően - egyszerűbb volt, mert nemcsak
€sÉttműködésen alaprrlhatott.

E képzást rendszcr Mtrínyrlként cmlíthetó:

akadémiai (egyetemi) diplomát a végzetttíszt 30-35 éves korában
szeízett,W atudományos képzés tertiletein mintegy 10 éves hátrányba
kerüt a polgóri sáérával szemben;

a képzísaz anyagi-technikai szolgálatok integráciojávat kapcsolatban
fellépő szakember igényt neni tudta hatékonyan biztosítani és hiányzoü
szakmai pfofilunkból a gazdálkodási és közlekedési szakemberek
kéryzÉ;sr;1

a rendszer bizonyos fokú túlképzést eredményezett, amelynek
eredményeként a végzett tisztek jelentős része - a képzést követően - nem
akadémiai vqzett§éget igénylő beosaísokba kerüt;

a felvételt követően a hallgató nem volt abban motiválva, hogy
kópességét, tudását, és szorgalmát tetjeskörűen kibontakoaassa;

a megfogalmazott azono§ és ágazati azonos követelmények ellenére nem
bontakozott Li a képzés során a haderőnemi je[egű ismeretszerzés
elsődlegessége, fontossága, viszonylag kevés volt az integráló,
szemléletformáló, vezetői képességeket, készségeket kifejiesztő
tanüírs6
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_ e hallgatók képzésének és minden oldalú biztooítísínak szétvílaszCÍsa
(szakiai, iilótve szolgálati előljáró),nem fejlesztette a hallgatói
iinállósó§ot kezdeményezőkésasfoer

A képzési rendszer elónyeinck és hítrányainak elemzése során levonható az

a követkeaetés, hogy e képzési rendszer nen volt rossz, ami bizonyíthaó xud a

iénnyel is, hory ouÍ-e"r.'e" más fegrvernemek szatcsapatokvezető bemztísait

igen'sot, Elootniánkat elvégzett ti§zt tölti be sikeresen napjainkban is.

Az víszont kétségtelen teny, hogy e rfui rendszer korrekcióra,vary víttozta-

tásra szorrrlt, horyakórszeriibbésnin&fuilegmagasabb követelményelrne}meg_

felelhessen-

Amegvalósítottváltoztatí§ irányót igazolja. erősítr, ho8sEn_}4lg_sti or§zígok
katonai aládémiíin alapvetően mór nem t szakmai, hanem a haderőnemi, illetve

i répzési jelleg dominál. Fényes pelda errea BelgaKirílyi védelmi

Akadémia képzési Jt ut trrraji is, ahol az úgrnwezett 4. képzési szint - anely alez-

redsi és ezredesi beo§ztásokra és renüokozatokbetöltésérekészít fel egyév idő-

tartsmban - négr nary tantárrybloktrra építi fel a haderőnemi (össáaderőnemi)

képzést, amelyből három minderyik baderőnemnél közö§.

Közöselc

Eltérő:

- Biztonsígnlitika
- t€isztikaitímogatásés

menedzsment

- Társhaderőnemeki§merete

- Sajáthaderőnemiismeretek

250-300tanórs

250tanóra

150 tEnÓ,íS

350tanóra

Atannositnató vonís a nyugati katonai alodémiíkon, hory rövidített, tan-

folyamrendszerűképzésekdominálnak,amelyekalapvetőenmegbatározottkulcs-
bgÓsztesota ké§zítenek fet .Hozzlátrrítozdfxyiszontaz igazságbo?. ho6r e üsaet az

akadémiai képést megelőzően mír polgíri, vEs/ katooai egyetemi diplonáwl
rendelkeznek

AzAkadémiáravisszatérve, rríl ti a *mtíny vqiu 19 1. aeptenfu d sej úvel

l ailrdt, ténylqexx;l akiryfu az e,zévi kiboc§átó íinnepsftgd fejeződü ba
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tr. Az új képzósi rend bevezetésének értelmezése

,d legfontosabb bevezető okmóny a Honvédelmí Miniszter
5/ 1991.(VII!.28.) sz.rendeleteakatonaifelsőoktatásiintézményekben aképe-
sítés megszerzésének feltételeiről, amely közel eryidőben jelent meg a Magyar
Ködönyben (l9 9 t l 9 3. sám), valamint a Honvédségi Közlönyben (l9 9 í l l 4.
sztlm).

A rendeletben a honvédelmi miníszter - a művelődési és közoktatási minisz-
terrel egyetértésben - megbaüírozza a rendelet hatályát (7íny Mikló§ Katonai
Akadémiaéskatonaifőiskolák),hatálybalépé§ét(199l.szeptember0l.),vatamint
1. sámú mellékletében a ZVíKA-n, 2.száműmellékletben a katonai főiskolákon
folyó atapképzésben a képesítés megszerzésének feltételeit.

Clkkem Jellegét teklntve e tovtlbblekboncsrk rz ck démlárl yonetko-
zó rendelkezísekkel foglrlkomm.

r) A Wés iellege és cdja, amellye| kapcsolatban kimgadja; A Z\,íKA
katonai vezptői beosztások e[átá§ára felkészítő, továbbá tudományos
tevékenységet (kutatá§t és tudományos továbbképzés$ folytató átlami
esl.etem.

A képzés általános élja a katonai főiskolákon, polgári eryetemen szeízett i§-
neretek és a csapatszolgálat tapasztalataira alapora olyan katonai vezetők felké-
szítése, akik a képzés különböző fokozatain szeízet hadművészeti,
fegrvernemi-szakmai, társadalomtudománl és idegennyelvi ismeretek, valamint
vezetőí-szsrvezői jártassígok, készségek és általánmműveltség birtokíban képe-
sek - békében és háborúban egyaránt - a r,ájuk bízott katonai szervezetekvezetí:sé-
re, valamint különböző törzsekben és központi szerveknél felelős beosztások
ellátására.

b) A képzés formója és időtartatna, amely szerint a törzstisáiképzés az
akadémiai képzés szerves része és az alapképzéssel együtt képezi felté-
telétazryetemi oklevél megszerzósének, képzési időtartama: 1 év.

Az akadémiai alapkópés (ahol e képzés ldőtsrtsma 2 év) haderőnemi (sá-
razföldi, légvédelmi-repüő) és össáaderőnemi (anyagi-technikai, áttalános fel-
derítő és katonai biztonsági) szakon folyik. Meghatározza a rendszert a
tanulmányi időfelosztásának- tantárglcsoportokéstantárryak szerinti-sÁzalé-
kos arányát. @zzel a későbbiekben részletesen foglalkozom.)
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AZ EGYES SZAKOKON A KÉPESÍTÉS
MgoszERzÉsÉnnx nÉszlBrrs rBLrÉrBlBt

l,z .ltÁnntax:

Fsz nIx,A Haderónemi
öesz,uaeroneari

(^úyagi-te.hdká)

Aképzéscá}t Katonaivezetókfozés Katmaivezet6k@zé§

2. Aképzésszint}l Eg5rerem E§letem

3. Akiadottoklevá
megszerzése

Oklevá O*levél

4. Azokleveleken
Óegietöltképesítés
megszeizése

Harcászati{ndmű-
veleü képedtésútisá

Harcászati-hadmúve-
veteüképedt&ütisá

5. Aképz6sid&artama 2év (4í6lé,r) 2év(4félév)

6. Küelezószigorlaü
t8ntár8yak

Hadmüveletiműv&zet,
harcászat,vezetési
ismeí€tek

Hadmúvé[eümúvészet,
harcászat, vezetési
i§ínerotek

7. Áttamüzsga tantárgyak Hadmüvé§zoL
idegennyelv

Hadmúvészet -
szakismeret, idegen
nlelv

8. A f elsóf olrú képzésltez
sztlkségesnem katooai
tantárg]rak

Vezetéd igneretel<" .

gazdasági isateretek,
idegen nyelv, társ. tud.
i§neretek

Gazilasági isrneretelr,
idegerr nyelv, társ. tud.,
vezeüli ismeretek

,9, Asz{lkségesryakorlari
képzÉs aránya

Aképzés,tnszidejének
2a-3§Í.-a

Akép,zásidejének
20-3O,%-a,

l0. NyeMisneretekre
Yonatkozó ,

:,.kmetdniények

Két idegen nyehóól áll,
nyeíwizsga(egyikból ,

le3alább középfoe)

Kétidegennyehfuóláll,
nyehnizsga (egyikból
legúbbtözépfolr)
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c) A ?.IuII{A-n aera,luő képes&és j el lege, alrcIy ueriru:
,

1. A ZIr,íKA fegruernemi (szakmai) törzstlsztl képzése sorón szerzett bi-
ígazolja a törzstiszti lépzés eredményes elvfozését és lehe-

tőséget biztosít őrnagyi (a feltételek megléte esetén alezredesi)
rendfokozatba történő előléptetésre, valamint fegrvernemi (szak)
alegrséglarancsnoki ezred, dandír fegyverneni, szolgálatfőnöki és
Füönböző szintű törzsekben beo§ztott tiszti és mrós, ezeknek megfelelő
beosztísok eltátísíra.

2. Az akadémiai elrpképzés soÉn szerzett e$/etemi oklevél igazolja a
ZVíKA eredmenyes etvegzését és lehet&éget biaosít alezredesi, ezre-
desi renűokozatokba történő elöéptetésre,valemin t ezred-, dandárpa-
rancsnokí és helyettesi, hadtest törzsben fegnrerneqi-, é§ szgl8álf,ffőnöki,
mztáyésalmaályveaetröltii4mtisavekbenveatóbeosztás ellítísíra.

Elegfelső szintű szabítl.zóláüatóan csak az akadémián folyo alapképzéssel
kapcsolatban rende,lkezik (a törzstiszti az alapképzés első foka) nem foglalkozik az
akadémián folyo egyébképzési formákkal. Ezt a hiányt pot olta a, Mag.ar Howéd-
ség Parancsno6nak 68/91. (HK 6/1992.) int&kedése a Zrúnyi Miktós Itatonai
Alradémidn új Mpzési rendaerének barczaéséről.

t. Az íntézkedés azakadémiai alapképzéssel kapcsolatban a beiskolázís
feltételeit r(igzíti.

2. furébképzésiformákatha títozmeg,aneb Qeint:

r) A F el .sőfohúVq,aőkQző Taníolyama ZVíKAhad,ászatí-hadműveleti
ve,zetőképző tanfolyama, ahol a képzís ídőtartawia 1 év. Biztosítja az
MH vezetői fetkészítésének hadís"ati-hadműveleti szintű formájaként
a beiskolízottal biaonsíg- és védelempolitikai, hadtudományi, tár§a-
da|mi, védelemgazdasígi, jo8i ismereteínek és tud,ísának, valamint jór-
ta§s68ának és készségeinek továbbfejlesztését

b' Aűadtudonfuryi tanfolyama polgári ryetemet végzett tisztek - egyé-
ves - hadtudományi és katonai vezetői képzési formája.

Biaosítjaalotonaivezetőiéshadműveletíharcászatifelkészítéseledménye-
kéntEm4gf,§abbtörzsekben,valamintközpltivezetőszervekbenszalíeriileteik-
nek mregfelelő felel& beosztísok ellátísát.

c) spg;íáIiscéltanfolyamokl4hónapidőtartamban,valamintkíilönböző
időtartamú, nappali és munka melletti nyelvi tanfolyamok.
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3. Esyéb, az a}adémiai képzé§sel ö§§zefüggő feladatolat hatórozza meg,

na)qeresen:

- üz egye§ képzési forník követelményeit é§ tantervét a miniszteri par8ncs

l. szímú melléklete atapján kell kidolgozni;

_ uúlképzési rendszerre és szcnezetekre történő áttéíést a IIvkF által
jóv;íüaryott intézlcdés és feladatterv alapján Lell végrehajtani;

- szúj képzési rend§zer íltalános tantervi követelményét a HVl(Fharyja
jóvá, a részletes követelményt és tantervet, a tantárgyi programot,
valamint tematikai programokat a ZvíKAparancsnoka adja ki;

- a törzstiszti képzésre, akaóémiai alapképzésre é§ az idegen nyelvi
tanfolyanokra a beiskol,ázís pílyízat alapján történik AnvKF minden
év február 28-ig kiadja a pílyízati felhívást.

- A kronológiai sorrendnek megfelelően a következő - szakmák
§zempontjíból irányt mutató - intézkedést az MH Anyagt-techntkel
Főcsoportfónök adta ki, amelyben a felsőfokú tisaképzésrendjén belü
- szakmáink vonatkozásában - aI apva ö peremf eltétel el<a tisztdzott :

e) Meghatároz ta azt,hog;r az rnyrgt-technlkel fakulttlson belül az
anyagi-technikai biztosíüís t végző vezctő állomány képzését:

- ahaditechnikai
- ahadtíp

és a védelemgazdasígi tanszékek végzik

b) Szakmai törzstiutitanfolyamaink vonatkozásában meghatározta,
hogy ez a képzési forma az íryazati szaktísztek (pánélos-, gépjármű-,
légvédetni rakéta, rádiótechnikai, rádiótechnikai zavaró, híradó, mű-
srakif"gruerreti, vegyivédelmi technikus, közlekedési, iizemanyag,
élelmezési, rubázati, gazűlkodási) képzésben az első integrációs lép
cső, amely biztosítja a haditechnikai, badtáp, ködekedési, gazdálkodói
szolgálaton belü a legmagasabb szintű szakmai ismeretek elsajátítását-

Szakok - haditechnikai
- hadtáp
- gazdálkod,ási
- közlekedési.
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A képzés szakmai felíiryeletét a szaknak megfelelően az MH Haditechnikai,
H9dtáp és Hadigazdasági csoportfőnök valamint a MH közlekedési szolgálatfő-
nöklótjael.

c) Az anyagi-techníkai bíztosítási szakoa Q,év)végrctttiszteket a szolgá-
latok köátti 1haditechnikai, hadtáp, gazd,átkod,ási, közlekedési1 i"tég-
rációs ismeretek elsajátításával az anyagi-technikai szolgálatok
(főnökségek) vezetésóre iránfitá*íra kell felkészíteni.

A képzés szalfelügyeletét az MHATFC§F lítja el.

d) A polgári egyetemeken végzatt tisztel hadtudományi (ezen belíil az
anyagi-tecbnikai biztosítós) ism ereteinek megszerzése a hadtudományi
kiegészítő l 1 hónaposképzéskeretén belüvalósulmeg, elsósorban mér-
nökök és köa3azd,íszok vonatkozásíban.

A képzés szaldelügyeletét az MH ATFCSF tátja et.

pozítív vonása ezen intézkedésnek, hogy mellékleteiben r<igzíti az anyagi-
technikai szolgálatok betölté§éhez meghatározott katonai iskolai végzettségót. 

-

Az említett Főcsoportfőnöki intézkedésből már érzékelhetőek bizonyos -
akadémiánka t érinő - szene,zeti váltoá§ok i§, ídciszerű tehát rátérnem e zekréxz-
letesebb taglalásíra.

Az rkadémll, Q?En betül ez anylrgt-technlktl fekultís Jogttllrlsa, mükildé-
sl rendJe, oktg&lst formák

Az akadémia a Honvéd Vezérkar Főnökének közvetlen szolgálati atárendelt-
ségébetartozikFeladataitazáltalameghatározottkövetelményJt<nek, továbbáaz
OktatásiTörvényelőírásínakmegfelelőenlátjael.A}IVKFazakadémia írányíá-
sít és felíigyeletét személyesen, illetve a lívk hdm.fcsf. útján valósítja meg. Asza-
kigazgatást az MHp vezető szervei végzik, amelyek az akadémia mógfelelő
taaszékeinek, illetve szolgílatainak szakmai előljárói.

Az akadémia rendeltetése - arazazoktatísi folyamat él ja - a következőMp-
pen alakul:

A Maryar Honvedség csapatai (haderőnemi, feglruernemí, szakcsapatai /tör-
zseil,központiverveiésaBelügrminisztériumszámáraakadémíaiképzéstigénylő
beosaásokellátásíraalkalmastisztekfelMuítéseaII\{KF-által jovenagyoítaia-
línos követelmények és tantervnek megfelelően. @z a megfogalmazáshagában
foglalja a törzstiszti és a kétéves alapképzést, mint élt.)
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- posztgrnduális képzés folytatísa az akadémiát (pol8ári egyetemet) végzett

és erre kijelött tiszti állom ány ré,szére. (tvíagában foglalja a hadtudomiányi kiege-

§zítő, valamint a felső vezetőképző tanfolyamot, mint élt.)

_ AzMrszswe,zeti és technik&i fejlődésével zuzlangban kiilönböző tanfo-
1yamokon hívatásos, valamint taíteléko§ ti§ztek felké§zítése , ÚLtkéDzé;sx, és tovíbb-
kéryzése.

-A hadtudományi kutaús és tudomínyos tovóbbképzés kutatóhelyi színtű
te,rvezése és végrehajtása a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően. @g;retemet
megitlető jogosítvány, illetve kötelezettség.)

Az akadómián folyo oktató és kutatómunkít alapvetően a fakrrltások szerve-

zíkkmrdináljákazerúményestevékenységbezvükségesfeltételeketsajátóllo-
mínyuk ,észéreegrmás-, & az akadémia más szervei közötti €gyüttműkfiássel
bizto§ítják

A fakultísparanc.snokok az akadémiaparancsnok közvetlen alárendeltségébe

tartoznak, eg3rszemélyben felelős operatív vezetői és szotgálati előlj árői azaláren-

deltségíikben lévő tanszékek és hallgatói osztályok szrmélyí állományának

Az Anyagi-technikai (össáaderőnemi) fakuttás parancsnoknak közvetlen
szolgálati alárendeltségébe tartomalc

a hadtáp, a haditechnikai, a védelemgazdasiigi, az informatikai, a híradó
és az elektronikai-harc tanszékek, a technnikai íizemeltetési részleg, va-
lamint az illetőségének megfelelő ballgatói osztályok

A fakultásparancsnok szakmai előjárója a MH Anyagi-technikai főcsoport-
főnök (főcsoportfőnök-helyettes).

A tanszékekközü csak az anyagi-technikai bíztosítás oktatásít els&llegesen

végrehajtó hadtíp-, haditechnikai-, és védelemgazdasági tanszekel&el foglalko-
zom a továbbíakban-

AzMHparancsnokínak68 l í99l.száműintézkedésealapján az akadémia ki-
dolgoztaamegh atározottÍIlképzésirendszeráltalánostantervikÖvetelményeit",
amelyet az IíVKF jóvíhagyott.
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Az űtaltínos tantewí H)vaelnények tanalnuzűc

a., aZVíKArendeltetését,aképzéscelját; 
:

b., a Zlr{KA-n folyo képzés forníit é§ időtortám ít,qea beftil: atőrxtíszti
képzésiszakait

- gazd;ílkodási;

r i:íli§,**''
ködekedési-szállítísi.

az akadé,miai alapképzés képzési szakait:

r öf"Íii*?:ffiH.erőnemi;- anyagitechnikaí-össáaderőnemi.

ahadtudományi tanfolyam képzési szakait í

: tffit,§í'"ált?Tl;u**;

c., az e,gres képzési formák cáját, a képzési követelményeket a tanLírgy és
óraelosztást.

:..
A jóváharyoü általáno§ tantervi követelmények alapján készítette el akadá-

miánk az esres képzési form áfura a'K(ivaelnéweket és tanterue{.

szAKI,í/fi NKoN BELÜL KtssÉ nÉszrrrrsrBBEN
KívÁNoK ínm rönzsrlszTl TANFoLyAMA t NKR.óL

Ahadtóp szakona képzés célja , hogy a vegzett tiszt a megszerzett ismeretek
alapján - a képzésiik differenciálts{gának megfelelően - legyen képes ezred és dan-
d,ÍrhadtápfőnÖki,hadtestszolgálatiágfőuökiésellátófőtúti,ahadseregellátófő-
tiszti, illetve központhadtáp beosztott főtiszti beos,ztások ellátására. :

Aél elérése érdekében ahadművészeten belü 208 óra hadtáp, 26őrabadi-
technikai,ésmintegy20óraanyagi-technikaibiaosítísiismeretetkap.Szakisme- ]
reti tantárgyalq hadtápüzemgazdasígtan l80; hadtípmunlca ésüzemszervezés 80;
katonai ködekedési és szíllíúís 70 óra; hadLípvezetés 90 tanóra.
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Ködekedé§ és glll&dsi *tron akéryzboélja" hqgravfuzett ti§zt a m€§zer-
zett ismeretek alapján - aképzésíikdifferenci;íltsígánakmegfelelően,legyenké-
pes 8z ezred és dandár SZSZF-i, hadtest KSZF-i (szíllító főtiszti) KSZI-ok,
\IKP-okésközponüadtápködekedésiésszÁllításivezetőtörzseinekszaktisztibe-
osztísai ell,ításóra

A él elérése érdekében a hadmiívészeten belü rrryancsak ?-O8 őr a,bldtítp, ?Á
óra haditechnikai és mintery 20 órt anyagi-technikai biztmítási isneretet kap. A
szakismereti tantírgrak azonosak a hadtáp szatkal, a kiilönbség az óraszámokban
lelhetőfel@adtípüzengazdasígtancsak l0oóraakatonaiködekedésé§§zóltítá§
viszont 150 tanóra).

Haditechnikai vlhon tkégzés élja, hory a vegzett tiszt a megszerzett isme-
retekalapjínleryenképesezred,dandírhaütechnitaifőnöki,magasabbtörzsek-
ben beosztott ti§zti, anyagi-technittí szerrrczeteknél beo§ztótt főti§zti és tiszti
beosaísok elláuísóra mindkét hadcrőnem vmatkodsíban.

A él elérése érdekében hadművészeten beliil 254 óra haditecbnikai és 26 óra
hadtípetlótási ismeretet kap.

Aszakismereti tantírgyalc rendszertechnikai ismeretek 168 óra; haditechni-
kai esz.köziik rendszerbentartísa 210 tanóra.

Gazdűkodtísi szakon aképzés cél!a, hory a végzett tiszt a megszerzett isme-
retek alapján legyen képes a csapatoknál és intézeteknél rendszeresített gazd,ílko-
dási főtiszti beo§ztá§ok ettátísíra.

A él elérése érdekeben a hadművészeten betíil50 óra hadtáp, 50 óra hadi-
technikai és 26 óra anylgi-technikaí biaosítási ismcretet kap

A szakismereti tantírgJíak általános statisztika 80; szímvitel l00; köls€ve-
tésifrnzüryek60;folyamatszewezkí},,értékelemzésésracionalizálís6O;gazda-
ságjogi ismeretek 40; nemzetgdzdaság védelmi felkészítése 40; katonai
gazdasígtan 80; harcteriilet gazdasígi biztosítása 40 tanóra.

A törzstiszti tanfolyam során ahallgatók záródolgozatot készíteneh majd zi-
róvizsgát tesznek, amelyek sikergsségét bizonyíwánnyal igazoljuk

A törzstiszti tanfolyamok szervezésérért és végrehajtísíért a tanszékek és
azok köaetleo szalmai előljárói a felet&ek A fakuttás felel&sége els&orban az
azono§ követelmények érvényesítése,.valamint olyan közöo szakmaí k6vetelmé-
nyekérvényesítéérekorlátozódik,amelyekfeltétleníilsziilrségesekahhoahogya
felsorolt törzstiszti tanfolyamokvalamelyikételvfozett tiszteredményesen csat-
lakoáasson a két éves anyagi-technikaíbiztosítísí alapképzéshez.
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A következő képzésl forma frkulttísunkon - emellyel részletesebben
kívúnokfoglelkoznl-rkétévesalapképzásanyrgl-techntkal biztosításlsza-
kon.

A lépzés célja - akatoaai vezetőképzés esretemi szintű formíjaként -, hory
a végzett tiszt m€szerzett ismeretei alapján legyen képes ezred, dandár ATF, had-
test hadtíp, illetve haditechnikai főnöki; seregtest szolgálatfőnöki, központi szer-
veknél osztályvezetői és helyettesi, anyagi-technikai egrségeknél, szerveknél
parancsnoki és helyettesi beosztások ellátására nindkét haderőnennél.

A él elérése érdekében hadművészeten belíil 150 tanóra óll rendelkezésre a
badműveletek anyagitecbnikai biztosításíra; 1 10 tanóra a harc anyagitechnikaí
biaosítísára, a szakcsapatok elkalmazísár,a.

§zakismereti tantárgyakon belíil l32 óra ágazati tizemszervezés és gazdasíg-
tan, amelynek alapvetőélja úgrnevezett egrszintrehozás, atársszakmi elsajáti-
tása: l14 őraanyagi-techníkai üzemszervezés és gazdaságtan, amelynek alapvető
célja az anyagi-technikai szolgálatok vezetéséhez sziikséges integrált ismeretek
megszerzése;50 óra togisaíka, amelynek atapvető célja egyhatékonys.ígorientált
szemléletmód meghonosítása szolgálatunknál.

]

A két éves képzés során a hallgatók szakdolgozatot ká9zítenek, amelyet meg-
védenek, íllamvizsgát tesznek hadművészet- szakismeretből; valamint idegen
nyelvb<il. A sikeres államvizsgát esretemi oklevéllel igazoljuk.

A hedtudomínl tanf otyam enyagl-technlket képzásl szokán:

A tépzé s célj a"hog aplgári egyetemet (műszaki, közgazdasági) végzetttiszt
megszerzetthadtudományíismereteialapjánlegrenképesdandárATF(megfelelő
gyakorlat után); hadtestnél haditechnikai vagy hadtápfőnöki, seregtestnél és ma-
gasabb törz§ekben szolgálatfőnöki, illewe osztályvezetői és helyettesi beo§ztások
ellátásíra mindkét haderőnemnél.

Aéleléréseérdekébenhadművészeten beltil 44órahadműveletiszintű anya-
gi-tecbnikai, 28 óra hadtáp és haditechnikai biztosítási ismereteket kapnak,a har-
cászatiszintű anyagi-technikai é§ szakági biztosításra, valamint szakcsapatok
a|kalmazásának et§ajátításíra l40 óra áll rendelkezésre.

§zakísmereti tantárgrakon beliil l 10 tanóra anyagi-technikai üzemszervezés
és gazdasígtan, valamint 40 óra togisztika szerepel a már fentebb rii8zített cétok
megvalósítása érdekében.
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A képzés során a hallgatók szakdolgozatot készítenek, amelyet megv,édenek,
államvizsgát tesznekhadművészet - szakismeret tanÉrg;rakbol. Asikeres állam-
vizsgát oklevéllel igazoljuk

AsikeresATB képzes, vatamint s hadtudományi tieg&zítőATB lépzés szer-
vezéséért, vegrehajtásíért, a követelmények é,rvényesítéséért az ATB fakultís és

szalmai előljírója, az MH ATFCSF a felelős.

Az ismertetés során nen foglalkoztam falcrrltísrrnlüoz tartoó többi t n§zék
nevezetesen: az informatita, a híradó és az eletaonitai-harc tanszékek twékmy-
ségével, az íltaluk megvalósított képzési form,ílüat. Természetesen ezeken a tan-
székeken is megvalósul a szaknak negfelelő törzstiszti oktatás, valamint
természetesen ezen tanszékek is részt vesznek a más oktatási formát keretében
megvalósuló képzésben.

Sajíto§§íg e tanszékekvonatkozísában, hogya törzstiszti tanfolyamot elvfo -
zett és a felvételi követelményeknek megfelelő hallgatók nem a fakultáson beltil
megvalósulóanyagi-technikaikétévesképzésbenvesznekrészt,hanemhovatarto-
zísuktól fiiggően a szíradöldi haderőnemi, illeWe a légvédelmi és repüő haderő-
nemi két éves alapképzésben folytatják tanulmányaikat és szereáetnek egretemi
diplomát.

A küönüiző képzési formák beiskolázási feltételeit, követelményeit taítal-
mazó I{VKF tájékoztatoja "A 7r W Mikl ós Katorui Akadémia 199 3-fun kqdffi
t arul mfutyi időszakr a fin&ú pűy&ati íeI htv ása" címeg mórcius bónapban jelent
meg a Magyar Honvéd folyóiratban, valamint a Honvédségi Ködöny ez évi e./tső

szómában.

Az új képzési rendszer legfonto§abb vonásainak ismertetése utín értékelnem
kellene annak előnyeit és hátrányait egyaránt. Kellő adatok és képzési tapa§z-
talatokhiányában ez az értél<elést csak feltáelesen tehetem neg:

- a bevezetés óta (1991. szeptemberétől kezdődően) még csak egy
alkalommal bocsátottunk ki törzstiszti oszüílyokat, a második turnu§ e
képzésfelénél tart;

- akétévesalapképzésaztissdegnernemi,valamint alegvédelmiésrepíilő
fakultásokon beindult, a hallgatók azelső év felénél tartanatq

- a hadtudományi kiegésátő kepze anyagi-technikai biztosítási szakon
beindult, a h4llEatók elsővixgákon eredményesen túljutottak;

- felxí vezetőkéDző tanfolyam, valamint a két éves anyagi-technikai szak
indítását az 1993. szeptemberében kezdődő tanévben tewezzíik
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Integrált szakmánk - az anyagi-technikai biaosítís - szempontjait, érdekeit
szem előtt tarWa azért tehetíink néhány pozitív megállapítást a regi képzési rend-
szer hátránya inak tíglelemb aÉtel&el:

- többé-kevésbémegoldottnaktekinthetőazintegríciókövetelményeinek
megfelető ismeretekket rendetkeró szakembere*, valamint a gazdálkodási
és ködekedési - száltítási szakemberek képzóse;

- e tűképzettség problémája - n zíltal, ho§r a törz§ti§zti tanfolyanokról az
anyagi-technikai két éves alapképzéshez csak a hallgatók mintegy 30 %
kedilhet be - megoldottnak tekinüető, a lcellő motivőt§,íg bizto§ított;,

- ketévesképé$nkbenireruénpsíthetőkafakultásryeiáliskivetelményei,
a szerrrléleúarnál,ír avezető kQesÉg, készseg fejl€szt€s;

- 6hnlEatókönánómunkí}ira,raedgrréarczótÉpes*énekkibmta!@zteüí§íre
}íhatássatrnn a'szakmai'fakrrltáshozvnlótaítoaís ténye.

Sajnos az új képzési rendszer sem oldotta meg aí a gondot, hory a diplomát
szerzett tiszt 10 éves hátrányban van -életkora alapján - a polgári szférával szem-
ben.

További bótrányként emtíthető a feg;rvernemi tisztek képzésének gondja. E
gond fakultásunkon belíil is jelentkezik a híradó és az elektronikai-harc tanszékek
vonatkozásában.

A problémá t az okozza,hogy a fegyvernemi ti§ztek szakmai legmagasabb
szintű képzését nehéz megvalósítani a törzstiszti képzés egy éve alatt, ugyanis a két
évesképzésiiket már alapvetően haderőnemí ismereteikmegszerzésércés Mvité-
sérefordítják

A probléme megoldtlsóre e HVKF rz elilbblrk szertnt
lntézkedet&

'A jiivőben q, alcúéniai alapl<épzés kpraűen - a haderőnemi tépzés elsőd-
legességének megtaltdsóval - úg kell a képzést folyuani, hogt bizosított Ie-
gyen a küIönböző fegyvernemek és szakcsapatok tisztjeinek magass2intű
fegyverrcü és szakirónyú felkészítése is. Az első évfolyanmntörténik neg a
'tis4ón' hadeónemi képzés, tníg a násodik &folyanun - a haderőned Mpzés *B-
ret&en, azal összhangban a szakirtínyú Mpzés, alapvaően a fakultációra ren-
delkezésre dlló óraszdtmk terMre.'Tehát ez azt jelenti, hogy a haderőnemi
képzési formába bekerüt ttizér, vagy híradó tiszt a második tanévben a 160 órás
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fakutóciójítkötelezőjelleggelsajítszahaiismereteinekfokoásírakötelesfor.
dítani ú5rnevezett'kiscsoporto§' ol<tEtí§i formríben.

Ez tvíltoztatás nem érinti az anyagi-technikai (összhaderőnemi) képzí§t,
hisz nálunk a szaknai képzís is biztmított, íry a hallgatók a 160 óra fakultíciót
szabadon választhatják meg a kiírt tantírgyak körébó1.

Ö s nes ségében írgr értékelen §zakmáint é§ integrátt szakmánkvonatkoásá-
banazújképzésirendszert,horyaz jólszolgáljaszakmaiigényeinket,differenciált
és integrált. De grakortati tapasztalatokról, a végzett tisztek képeségeinek, isme-
reteinek fokíról mfo nem tudok szímot adni.

Itr. A képzési rendszer továbbfejlesztésének követelményei
a kíilönbözó felsőszintíi szabáIyzók tíikrében.

Eg;r termék életében megszokott tény, illeWe folyamat, ho6r szinte még meg
sem jelenikapiacon a prototípus, a fejlesztőkmárismegkezdik a termékmódosí-
tásítazzalanemtitkoltszándékkal,hogyafogyasztókigényétméghatékonyabban
elégítsék ki, illewe az elaűst fokozzák, a hasznot növeljék.

tlgytűnik,hos/napjainkban azoktatás-é§ezenbeliila felstíoktaUás - isilyen
"termék". Még szinte meg sem kezdttik az új oktaiási formák teljes körű bvezeté-
sét, még nem szereztiik megazeredményes beavatkozáshoz szíikséges oktatási,
tervezési, szervezési tapasztalatokat és máris új képzésí rendszer kíkovácsolását
kellmegkezdeniink Természetes€ntessziikeztktilsőtényezőkszoritás,következ-
tében,annakreményében,horyvégreoktatásirendszeriinkazatakulóbanlévőkö-
vetelményeknek megfelel, hory eneryiánkat fő feladatainkra, x tisztek minőségi
képzéére fordíthatjuk.

Melyek ls czeke külsó szorító tények, követelmények?

- A Magyar Köztársaság biztonságpolitikája és honvédelmi alapelvei
megváltozísa, elfogadása;

- AHonvédelmiTörvényelfogadása:

A Magyar Honvédség strukturális váltoása, tétszámszükséglete,
hossátávú haditechnikai fejlesaése;

- Akatonákjogáilá§árólszólótörvényelfogadása;

- A társadalom honvédséggel szembení elvárásainak váltoaása;

- A Felsőoktatási Törvény elfogadása, esetleges életbeleptetése
1993.09.01én.
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Nemzeti tisztképzésünk megújítísára, a katonai felsőoktatísúj rendszere
megfogalmazásíhozsziikségestávlati koncepciókiatakítására -a fentikövetelmé-
nyek figyelembevételével - a honvédelmi miniszter 9l 1993 . számú intézkedésében
feladatokat szabott, munkaprogramot batározott meg.

Az lntézkedésMl klemelek néhttny trtlnyt mutató
meghrtóroást

- 'A kialakítósra kerülő ü képzési struktura a nwgyar felsőoktatós
bteg r futs részelén biztosít sa... a ní}vel t, katuuil ag mag as szit an Mpzett
... lisai generócíó felkészűéstr

-'Tfudomdnyos alapssóggal indokalt nugviagátni:'

- a pálya iránti jelenlegi érdektelenség okait, valamint a
szervezet és annak tagiai tÁrsadalmi elísmertége szintjét.

- ahadtudományjelenlegihetyzstét" eddigelérteredményeit,
azokatlolmaáatóságír

A kidolgozói munkacsoportban részt vesz az Anyagitecbnikaí Főcsoportfő-
nökség kijelölt szakembere ís. Az intéz}edésben meghaüírozott feladatok koordi-
nálásít a HM OktEtísi é§ Tudományos Főos náiy v égzi. Lkidolgozói csopor t t993.
jűius hónapra Elgondolás t, az év v€4éreKormány-előterjesztést késát.

Aleí,rtakból ú$rérzemkitiinik, hogyafeladat nem könnyű. Bonyolítja a ki-
dolgozíst az t tény, hogy egr sor olyan peremfeltétet betartá§ívat kell sámolni,
amelyek még változísban vannak (lehetnek).

A fentiekbóll a továbbiakbaa csak egy gondolattal, - a ma&uí felsőoktuós
ínngníns észeWnt -íqlalkozom zárásképpen, felvillantva, hogy milyen komoly
követelményeknek kell megfelelniink ahhoa hog;r az akadémia fel§őoktatási in-
tézmény (egyetem) maradhasson:

Az egaem:

több (kívételesen egy) tudományágra, illetőleg képzési területre
kiterjedő több szakon legalább 4 éves egyetemi alapképzést és szakirányu
továbbképzést folytat;

tudományos képzés és továbbképzés folytatására (3 év) és doktori
fokozat adományoására, valamint
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- habilitáóí&2 uljárás lefolytatására önállóan vagy más egyetemmel
egrünmíikiidveképes;

_ főfoglalkozí§úvezetcioktatói(egretemitanírokésdaensek)tudomínym
fokozattal és habiliációnl rendelkeaelc

A fenti követelménye,k te§esüését akbeditttciós üzatsag vizsgátja & ólla-
pítja meg, ésvéleményezi a felsőfokú intézmények alapítísít, megszíintetését és

ítszewezíxÉ,t.

Afetsőoktatísi törvény tervezetben - íltalíno§§ágben - megfogalmazntt kö-
vetelmények bizonyíthatják, hory sem a főiskoláh sem pedig az akadémia kiiliin-
kiilön ezen követelményeknek nem tud eleget tenni.

A megoldás lehet&égét véleményem szerint a főiskolák es az akadémia szer-
vezeti egyesíilése biaosíthatná hadtudományí, vagyhonvédelmi, esetleg nemzet-

vedehiég;retem formájában,amelyegyetemnektebetnénekfőiskolai&egretemi
karai.

A főiskolai karokon képést megkezdő hallgatók - előmenetelüktö fü8gően -
aharmadikévbefejez&eutánkertilnénekalaposfelmérésre,amelynekfüggvényá-
ben tovíbbi 2 éves képzést kapnínak az eg;retemi karon és lennének diplomás tisz_

tek, vas/ tovóbbi eglr évet abzolválhatnának a főiskolai karon és lennének tisztek.
Azegyetemi karfoglalkoáatna a továbbiakban adiplomás tisztektudománycto-
víbbképzésével, másoddiplomát adó továbbképz§ valamint a tisztekküöntltiző
át_ és továbbképző tanfolyamainalrszewez&vel és lebonyolírásával. A polgári

egreteaeívégzetttisztektovíbbképzéérealkalmasképzésiformalebetnea jelen-

teg r runrcionáló hadtudományi továbbképző tanfolyam, amely szintén másod-

diplomát (katonai) adna.

Azt biszem, hogy a zárógondolatban sikerüt érzékeltetnem a kmcepció ki-
alakítós bonyolult§ígít, sokrétüségét, eg;rmásra épriltségét, bizonytalansígát. Ta-
nírtírstim nevében is kívánok e munkához sok sikert, és olyan koncepció
megalkoüíst,amelynekértelmébenmegvalósíthatjukfőfeladatunkatEtisztekmi-
n@i oktat ísát, képzését.

2 habilitáció: a jelölt oktatíi, kutatói képeségéoek (habitusának) megítélése
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