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gazdasági képz& szswezettszerú módja közel íízéxes
múltat tud maga mögött. Ennl idő után élszerű egdajta üzsgálódást,
elemzÁt végezni, s szerény módon továbblépés lehetőségére is utalni. A
vizsgálódás többirányú lehet. Irányulhat a gazdasági képzéstörténetiségére, annak tartalmi és módszertani vonatkozásaira, irányulhat a
résztvevók ös§zetételére, a képzÁ minőségi szintjére, ryakorlati hasznosságára, s e5léb a képzéstlehetővé tevó feltételek elemzésére.

A katonai

A katonai gazdaMgi képzés múltja
Mielőtt az előbb feltett vizsgálati kérdésekre válaszolnánk, szükséges néhány elófeltevést tkztázni. Ilyen elófeltevés a katonai gazdasági
képzésmint olyannak a tisztázása.

Miért tehetó fel r kérdés?
kérdésvalódisága több okra vezethető üssza. A címMl á bevezetó mondatból arra lehetne következtetni, hory hadseregünkben gazdasági kérdések megoldását elósegítő, valaminyen szintű és tartalmú oktatási forrna a jelzett 10 évet megelózően nem volt. Ez teímészetesen
nem igaz. Az al*ori hadseregben folyó gazdasági kérdések kezelésére és
megoldására vonatkozó ismeretek a fóiskolai tisztképzes hadtáp és pénzüryi, a ZMKA hadtáp tansáken folyó képzésformájában (csapatgazdálkodá§ téma) megoldottak voltak. Ma a ZMKA védelemgazdaságlan
tanszék gazdálkodást előaegító tantárslakat részletesen oktatja. IIa a
kérdésidóbeliségének súlypontját a 83-as évek elé tesszük, akkor azt
mondhatjuk, ho5t a tanintézeti képzésben a szorosan vett katonai-gazdasági képzésa csapatgazdálkodás viszonylag nagyléptékú,szerény mélységúművelésére és oktatására, illewe kifejezett szakorientáltságú okta-
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tásra szodtkozott (§ok tekintetben ideologizált vonatkozásokkal tarkított képpel).
A katonai-gazdasági képzéstartalmi (és formai) vonatkozásában pozitív minőségi vá|tozást 1983-a§ évtől lehet sámolni. Ettől az elltőlkezdődően indult meg a tanfolyamrendszerű katonai_gazda§ági továbbképzáí reldsze1 ezznl eryidőben a Zrínl Miklóa Katonai Akadémián min_
den hallgató részere a katonai-gazda§ágtan oktatiá§a. A tanfolyamrendszerű katonai-gazdasági képzá olyan rendszenel lett indítva, hogl az
abban a körben éíintetteköt évente ismételten részt vesznek.

A mai

katolai-gazdasági Mpzés Mnye§ megttélésébenebnúlt tü év

alatt töttént tartalmi vonatlcozósolc, ezek változásai tekinthetók megllatározónak F.d az állítást a politikai és gazdasági rendszerváltás éppen a
gazdálkodrás területén, annak módjában különösen hangsúlyosság tette.

Áz ebnllt rendszerbe4 a jeknle§ politikai-gazdasó§ rendszerben a
gazülkdósi igény és annak gnkorlata mint szíilnégszmlségmegfogalma -

zúsm k2rült. Agazdálkodás megvalósulásánakazonban a feltételrendszere az elmúlt rendszerben egészen más volt. Ez egnészt lellezsthető az
akkori poliükai-gazdasági modellMl, a YSZ-hez való tartozásbóI, a ü-

lággazdasághoz való viszonyunkból, stb. vonatkozásokból. Az elmúlt
rendszer tanfolyamszerú katonai-gazdasági képzéstartalmi elemei í5l
teímészetesen szoros korrelációban álltak a felsoroltakkal, (mondjuk
meg őszintén) az eképpeni mozgrástér szúk volt. A történetiség hűsége
azonban megkívánja azt is, hory leírju\ ho5l az akkori Magyar Néphadsereg VK Anyagteríezési és Kőzgazdasági Clsoportfónök ezirányú törekvése, s eredményei az akkori VSZ-en belül, de hadseregen belül is
úttöíó, pozitív jellegű volt. I-ényegébena mai gazdálkodrási gondolkodás
eredményei e5r részénekletéteményeseivé váltak Ezen úttörók közé
tartozott, az elhunyt Dr. Kazinczi Bwán alez hadtudomány doktora, aki
a telje§ katonai_gazda§ági tanfolyamrendszer tematikai és módszertani
vonatkozásait elsónek összeállította. EbMl még ma is jó néhány elemet
hasznosítani tudunk, példáu| a ülággazdaság fő folyamatai és ezek hatiása
a ma§tar nenrzetgazdaságra, stb. Ide sorolhatók a teljesség igénye nélkiil
a gazdálkodá§ területén új gondolkodást igényl6 és azt lehetóség szerint
megvalósítók Dr. Janzz l(ítoly mlc vörgt., Dr. Turák János ezds., Dr.
Bencsik Is§án ny.mk vrirgr. Az akkori tanfolyamok színvonalas kóvetelményei miatt az elóadók kiválogatása is igen igényes volt. Ezt a magas
fokú igényt szolgálták ki például Dr. Palánkai e5letemi tanár, Dr. Simai
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akadémikus, Dr. Sárközy eryetemi tanár, illetve a had§eregből olyan széles és mély ismerettel rendelkezó tábornokok é§ tisztek, akik a hadsereg
gazdálkoóásának hatékonyságát, a gazdálkodás feltételeinek javítását
§tb. személyes üs/üknek is tekintették.

A tanfolyam tartalmi vonatkoaásaiban visszatükrózódtek az orság
gazdasági irányításainak makoszintű vonatkozásai. A gazdálkodrási taniolyam ikatonai gazdálkodás kül§ő (onágon belüü - OGY, OT, PM stb.
- i éWe orságon kívüli VSZ hadigazdasági kapcsolatai), illetve had§ereg

a katonai
pénz
stb.
felhasználásig
munkaetó,
gazaa*oaas tervezésétól az aíyag,
ierjedó minden gazdálkodási tevéken},séget, A tanfolyamok_súlyponti
elemét a csapat illetve kózponti szintú gazdálkodás minden oldalú elem_
záe alkotta. A tanfolyam keretén belül külön foglalkozÁs tárgátképezte a parancsnok helyének és szerepének meghatározása a gazdálkodási
tevékerynég irányitá§ában.

b€l§ő

gazdálkodá§i rendjevel foglalkozott, ami magába foqlalta

Az oktatási mód§zeítan vonatkoaásában olyan glakorlat alakult ki,

hog5l az elóadások után kérdésfeltételre, illeWe e5les vonatkozások
megvitatrására került sor. A tanfolyamok délutáni foglalkozrásai (szemi-

nárium szerúen) egl-ery elhangzott elóadás ryakorlati hasznosíthatósága problémájánakáegvitatására szodtkozott. Atanfolyamokid6tartama
áifierenciáltvolt, magasabbegységek parancsnokai részéree5lhetes, ezred ésegrségparancsnokoknak kéthetes, különkizó gazdálkodást iránltó parancsnokok és tisztek részere három-néryhetes időtartamú. A tanfollam módszertanába tartozott, ho5t a tanfolyam végénery nap fórumszerűen tett felhasználva. A fórumra az akkori hadsereg gazdasági tevékenységéértfelelós vezetók (hadtápfónókt6l - a pénzüryi szolgálatfónö_
kig 6eáróhg mind) részt vettek és válaszoltak a feltett kérdé§ekre. Az
előadásokonés a fórumokon feltett kérdések rögzítésre kerültelg abból
a élMl, hogt azok elemzéséMl (amelyek mérvadók voltak) következtetést, esetleg feladatszabá§t, va§l valamilyen szintű tartalmi mfiosítást
lehetett eszközölni. A katonai-gazdasági tanfolyamok képzéséért,beiskolázásáért, oktatá§ tematikáért, el6adók kiválasztásáért stb. a MN VKF
intézkedése alapján az MN VK Anyagtewezés és Közgazdasági Csoportfónök volt a felelős. Tanfolyamok helye MH Annavölgl-üdülője voltMilyen upaszutatokvonhfutók meg az ehanah rendszer lcatonai,gazdasó§ tanfo$amszeő, illetve ZMI{A-n történő kaanai-gazdasógan oldatá,
sóval kapcsolatban?
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Mint már sá volt, a hadseregben a gazdálkodással való foglalkozás
"maglar model|je' az akkori VSZ onágok sámára is új volt. A VSZ
orságok zömében meglévó naturális gazdálkod;ás megcsontosodott változatához képest a maglar katonai gazdálkodás (ami pénzgazdálkodrás
irányába mozdult el, s bizonyos "piacin elemeket is megengedett), "eretnek' lépésnek tűnt. Ennek az'eretnek' lépésneknevezett gondolat megvalósításának azonban nem voltak akadályai, sőt e5res VSZ onágok
figelmét felkeltette. Katonai gazdálkodás témában (mások mellett) a
lenglel hadsereg katonai gazdasági szakembereivel naglon jó kapcsolat
alakult ki (már csak azert is), mert a lens/el hadsereg néhány katonai
gazdálkodási l.-érdésmegoldrásában (akkor) bennünket megelózött.
Az állam szerepvállalása a gazdaságban az elmúlt rendszerben igen
mély és szeles volt, (poütikai_gazdasági modellMl következett). Ez azt
jelentette, ho5l a hadsereg gazdálkodrási lehetőségei és annak módszerei
(bizonyára ma már furcsán hangzik) eryszerűbben, könnyebben kiütelezhetók és sámonkérhetők voltak. Hiszen, ha kellett azok megvalósítrására az akkori törvények erre igen széles felhatalmaaást is adtak. Ebben
az értelernben a hadsereg múkiüésévelösszefüggó gazdasági mozgrástér
sálesebb és puhább korlátokkal rendelkez€tt. A had§ereg részere a költségvetésielőirányzat már akkor is kemény korlátnak számított,bfu igaz
az is (a hadsereg műkCr,dtetésével kapcsolatban a költségvetési előirányzatok köztitt "bújtatott tételek' is voltak), hory egrfajta köitségvetési tolarencia a "különbözó technikák' igénybevétele mellett volt. Ilyen makrogazdálkodási feltételek mellett, a katonai gazdálkod6s tanfolyamszerú, de íanlntézeti oktotásában is elótérb€ kerültek azok r gazdálkodóst
segltd raclonalláló technikák és módszere\ melyek a gazdálkodás
szeruezésé\a gazilálkodás ertdnényességé!a poroucsnokok rendelkezésre álló eróforrás felhasználásának ésszerúségét
elósegítették Az oktatÁsban résztvev6k számára nllvánvalóvó vól! hogl a hadsereg tevékenységg ezen belül s c§apatok gaziálkodási tevékenysége nem önálló
gazdasági rendszerként hanem a nemzetgazdaság rész- rendszerekén!
az őt körülvev6 kűlsó gazdasági környezet feltételeit tigtelembe vev§
azzal c§ak koníorm módon tud működni. A tanfolyamok, ZMKA kato_
nai gazdaságtani oktatása, a katonai gazdálkodás kiteljesedését elósegítő
gazdasági szabályoák, stb. az új iránt fogékony parancsnok részére olyan
impulzust adtak, melyek a esapatok gazdaságossági eredményeit növel_
ték Sajnos ellenható tényezók is voltak, ilyenek a gazdasági eredményből
való osztozkodás, rosszul gazdálkodók segítése, stb. A pozitív és negatív
ercdmények (a gazdálkodási lehetóségek megoszló képe, a gazdasági

l32

eredmények más-más szintjei) ellenére az ak}orl gozdasági tanfolyano}at eredményesnek ketl tskintetnl még ekkor tg ha a rendszervíltást
kóvetóen ez ott tsnultak €g/ É§ze nem volt hasznólhatd de s t8Dultak
mós része, a gazdlilkodóst segítíraclonalláló tecbnikÁk ma ls érlékÁl,

lónak, használbaíónak teklnthetók

A katonai gazdasági képzésjelene

A rendszerváltás igen szele,skörű változást eredményezett haánkban, ez többek köótt megnllvánult politikai és gazdasági vonatkozásban is. Politikai vonatkoaásban a többpártrendszerre épüló parlamenti
demokrácia, gazdasági vonatkozásban, a gazúaság pivatlnáciőia, a gaz,
daság működésének piaci szabáIyozá§a stb. jelentett legfontosabb válto_
ásokat.

A YSZ és a KGST felbonllisa' ez óllan szerepvÁllelósánalr beszúküIé§e §tb. - s már enlítettek - olyan mlnós6gt vóltozásokat Jelentett

ani a Magnr Honv&ség biztonsógpolittkat

és katonai funkclójában,
hadászatl elképzetésében, szervezeti felépitésében,a hadsertg múkii,dóképessfu ét fo|yematosan biztosító gazdólkodásl rendszerében é§ rnnak
nechanlzmus6ban ls változást okozotí A hadsereg gazdálkodási rend,
szer megváltozós6nak - mór említett tényzői nellett - ez egrlk fontos
vóltozója gazdaságl környezetében bekövetkező minósógl változás volt
rml r MH-t placgazdasógl környezetbe helyezte. E'bMl e§lene§en kö,
vetkgzetí(zlk), hogr a hadsereg béke és hábonús ellátásáboz szültséges
nnyagi-technikai stb. lgények kiel{ítése e gazdaságból alapvetóen pl,
ackonform eszköólrkel, verseny és eg/éb töryény€k b€taríása mellett
Iehetséges.

A hadsereg fenntartását

és fejlesztését szolgáló költségvetési igény,
jóváha5lott
költségvetési támogatás igen alaillewe
pos, s mély (az előzÁ rendszer onzággnilési igényéhezképest sokkal
részlete,sebb, sokkal jobban megokolt gazdasági indoklással) munkát követel és feltételez Az orságg5nrilés kölségérzékerynége hatváDyozottan
megnótt, s a had§ereg irányában sem tesz kivételt. Az új 6llamhóztartási
(,| megfele|ési kiivetcltiinénn számvlteli törény, stb. e bsd§€r€b€n
nényt tndukÁlt A jelzett külsó és belsó változások felsorolásának teljességi igénye nélkül belátható, hog az MH gazdálkodásában lényeges váltoaás volt. Mindezek után, természete§ tgényként fogalnazódott mcg,
az országg5nilés által
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hog

e váltodst - éppen a megfe|elés miatt - e katonai gazdasÁgi képzésben követnl kell, biszer a képzéslehet az lz eszlóz, ami az új hetyzet t éílelúe,J,,ltuüs és kezelé§ére megíeleló módszcreket, technikÁt
tud ednl. A katonai-gazdasági képzÁ fonnája - felismerve a szükségből
fakadó igénl _ Mvült. A tanfolyamszerú katonai-gazdasági képzésttovábbra is megtaítva, a személl feltételi igények növekedése miatt a
ZMKA-n 1991_92 tanévben gazda§ági törz§tiszti képzésis beindult, ami
a hadsetegben rendszeresített gazdasági főtiszti, értéketó_elemző alosztályvezetói stb. beosztások szakszerú ellátrására készítfe|. Ezzel párhuzamosan a Bolyai lánoc Katonai Műszaki Főiskolán a gazdasági tisztkép7íÁ 1991. ószen szintén beindult, az első gazda§ági tisá hallgatók 195ben végeznek.

A gazdasági képzésszakmai felügeletét 1990-tól MH Gazdasági
Csoportfőnök, ma Hadigazdálkodrási Csoportfónök látja el. A gazdasági
törxtiszti, illetve a katonai-gazdasági tanfolyamrendszerű szakmai továbbképz&t a ZMKA Védelemgazdaságtan tanszék végzi.
Mindezen elófeltételek után milyen oktatrási program alakult ki? (a
már említett megfeleltetési igény alapján). A katonai gazdasági tanfolyamszerú továbbképzá új tematikai programjának kialakításánál (tar_
talmi kitölté§nél) két nézeívoltl
1.) ZMI(A Vedelemgazdaságtan t anszék nézete szerint a gazdasági
tanfolyamok tematikai progíamjának választékát szűkíteni kell, ígl e5rery gazdálkodási módszer elméleti és 5nkorlati elsajátítrására na5robb
óraszám lenne bizto§ítható, következáképpen (ebben az értelemben) a
tanfolyam hatékonysága - bár specifikáltan - fajlagosan jobbá válhat (eryery ismeretanyag vonatkoziásábant például folyamatszervezés, racionalizáli{c módszertan, gazdasági elemzÁ, §zámüteli i§meretek, stb).
2.) A HadigazdáIkodási Csoportfőnöknek, mint szakmai elöljárónak
az volt a véleménye,hop a gazdálkodási tanfolyamot - nem vitatva a
tanszék racionális nézetét- e5tenlóre olyan tartalmi elemekkel töltsük
fel, ami a folyó aktuális gazdálkodrási tevékenpég naprakészségébentud
segíteni. Ennek az álláspontnak a fó érve az volt, hory a hadsereg gazdálkodásában sok váltoaás volt, illetve az új gazdálkodrási helyzet még
nem eléggékonszolidált abban a tekintetben, hog/ képzé§ tartalrnában
ettól az elvtől most eltérjünk. Végül i§ a tanfolyam jelenlegi változatában
alapvetóen a Hadigazdálkodási Csoportfőnök véleményétérvényesítet-
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tük azzal, hory néhány, a gazdá|kodás racionalizálását elósegító témának
- igen szúk, csak orientáló jelleggel - is helyt adtunk

Jelenlegl tematikal progranunk fóbb összetevól:
1.)

A gazdasági környezet

hatá§a. (Ezen belül fontosabbak a világ

gazdasági hetyzete; a ma§/aí hadiipar helyz€te;
ság átalakulása; a gazdaságiogi isneí€tek stb.)

a ma§/ar nemzetgazda-

A katonai gazdálkodás rendszere. (Ezen belül fontosabbak: a
gazdálkodás
alapjai; a felsőszintü gazdálkodás rendje; szabályai;
MH
nemzetközi katonai gazdasági kapcsolatok; a gazdasági hivatal tevékenysége; a csapatgazdálkodás; MI{ tervezési, besámolási rendszere; a MH
számviteli rendszere; a MH pénzüryi rendszere; a csapat költségvetési
gazdálkodás idószerű kérdései stb.)
2.)

3.)

A MH ágazati gazdálkodásának he|yzete.

4.)

A számítástechnika alkalmazása

a gazdálkodásban.

Milyen tspa§zt8latok vonhatók le a Jelen katonal gazdasógl tanfo,
lyamokról?

A

továbbképzesi tanfolyamok teljeskörű tervezési-szervezési fel-

adatait - tanfolyamokra kiválasztott állomány személyüryi vezénylési parancsával kapcsolatos feladatok kivételével- mint már szó volt róla (az
MH parancsnok intézkedése alapján) a ZIIíKA védelemgazdaságtan
tanszék végezte. A tanfolyam helye a ZMKA- A tematikai programban
szereplő előadások megtartását megosz§a, a MH Hadigazdálkodási
Csoportfónök, ZMKA védelemgazdaságtan tanszék, a felsószintű gaz-

dálkodó szervek (hivatalok, csoportfónö}ségek, fónökségek) vezetóinek, valamint BKE, a BME érintett tanszék oktatói elóadóként, ütavezetóként történő résa/ételevelvégeztük (és tervezzük a továbbiakban
végezni).

A tanfoly4m résztvevői a megtartott elő adások7o-8o vo-át e§.öntetűen hasznosnak, ke|lóen glakorlatiasnak, munkájukat segítónek minősítették. A foglalkozások 20-30 7o-ról beosztásuk, érdeklódési körük és
felkészültségük függvényében rnegoszló volt a véleményük

l35

A résztvevók pozitívan fogadták

ülág- és a nemzetgazdaságról,

a

és ismeretMvítőnek értékeltéka
hadiipari tevékenlségről, a hadsereg mű-

szaki fejlesztéséról, a felsőszintű gazdálkodás rendjéról, szabályairól,

szervezeteiről, a csapatgazdálkodrás elméleti kérdéseiról, valamint a BKE
és a BME jeles oktatói által az értékelemzáróI, a folyamatszervezÁről,
a gazdasági-jogi kéídésekóltartott elóadásokat. Gyakorlati munkájukat
közvetlenül segítónek minősítették a sámütelle!, az anyagnllvántartással, a tervezéssel, a költségvetési pénzü5lekkel, az illetmény- és bérgaz_
dálkodlással, a lakrásgazdálkodással, az elhelyezéssel, az anyagmozgatással és sállítással foglalkoá e|óadrásokat. Kiemelkedóen jónak értékel_
ték a hadtápgazdálkodással kapcsolatos elóadásokat, valamint kérdéseike a fórumon kapott válaszokat.

A résztvevók körében veges megítéléstvá|tott ki a pánélos és gépjármű technikai, repülóműszaki, az elektronikai, a veryivédelmi, a múszaki technikai szolgálatok gazdálkodási feladatairól tartott elóadá§ok
Ezeket a rósztvevók beosztrásukhoz túl szakmainak, problémázgatónak,
mások (az e területen dolgoák) általánosnak, gyakorlati munkájukhoz
keveset nyújtónak ítélték.A hallgatókjavasolták az ilyen jel|egí előadások tartalmának tömödtését, integrálását, illetve a mélyebb szakmai felkészültséget igényló kérdéselq beosztások szerinti kiscsoportos formában történó megvitatá§át.
A résztvevók érdeklő<lése szakmai összetételük miatt is differenciált
volt. A gazdálkodási tiszteket, fótis zteket, az aíryagtervezóket elsősorban
a számvitel, a nflvántartás, az elemzés, az értékelés,a gazdasági szabályók nyújtotta lehetőségek, a jogkörük és hatáskörük tisztázása ioglalkoitatta. Az anyagi_technikai fónököket az ellőtás, a beszerzés, a pénzü§i,
a fenntartási és műkö,dési napi kérdések érdekelték.Az erységparancsnokokat külön<isen a költ§égvetési pénzüryek, a szerződésiötéssel kapcsolatos jogi szabályotq a problémák megoldrásának lehetóségei, a béké_

vezetési kérdések foglalkoztatták. Többen javasolták az
tanfolyam §zakmailag differenciáltabb megszervezé§ét, a
pénzü5d, a csapatköltségvetési, a gazdasági-jogi elóadrások
bővítését,eryben a tanfolyam már jelzett mondanival{ának

elkövetkező
számüteli, a
tartalmának
tömörítését.

A tanfolyam hasznosságát az elóadásokon kívül a résztvevók abban
látták, hogl az lehet&éget teremtett sámukía a különkiző szakmai
főnökökkel való személyes találkozá§ía, a problémák megbes úleséte&
hasonló beosztrásban lévőkke| a tapa§ztalatok kic§eréléséie.
i§

136

A katonai gaziasági képzés jövője,
továbblépás lehetóségei.
Hos§zabb táuí képzésiprognózisról ma nehéz beszélni. Ennek több
oka is van. Egyik ok az új oktatrási, illetve felsóoktatási törvény elfogadásából adódó feladatok katonai oktatási kérdésekmegoldásának még nem
(va5l csak tewezési állapotban lévő koncepciói) ismert a konstrukciója.
A másik ok a MH hosszú távu gazdálkodási modelljének hiánya (itt most
nem tárglalandó okai vannak).

A felsoroltak ellenére a katonai-gazdasági tanfolyamszerú képzés
röüd távú prograrnjában továbbra is he$ kell adni a képzésjelenlegi
formájának, hiszen az MH jelen|egi gazdálkodiási rendszerében és gaz-

dálkodásában az elkövetkezó években is várható - feltehetóen nem nagy
léptékű- további változás. Ezek a változások a gazdálkodrás rendjét, illetve a gazdálkodási szabályokat (szabályoaásokat) érinthetik, Ezekból
következik, hogy a tanfolyamszerű katonai-gazdasági képzéstmár csak
ezek miatt is fenn kell tartani (ha úry tetszik a naprakészség miatt). A
tanfolyam jelenlegi tematikai programjában helyt kell adni azoknak a
tapasztalatoknak, melyek az e§es fielzett) szakgazdálkodási kérdések
tár5lalásának integrált, röüdebb formáját tartják célszerűnek. A tanfo_
lyamok tartalmi vonatkoziásában természetesen a naprakészséget és az
új információk megismerésére továbbra is lehetőséget kell biztosítani,

A tanfolyam 3 hetes (90 órás) konstrukciójánál (éppen mert ezen a
tanfolyamon vesz részt az MH paíancsnokág gazdasági kérdésekkelfoglalkoó vezetóállománya) meggondolás tárryát képezhetné, egl olyan
konstrukció, amikor a tanfolyam 3. hetében 30 órában gazdálkodást eló_
segító innovatív ismeretek megszerzését tennénk lehetővé. A tanfolya_
mon résztvevó számára néhány ilyen lehetőség "meghírdetésre' kerülne,
s ezek közül igénynek megfelelően választani lehetne. Ilyen gazdálkodást
elősegító témák vehetók sámításba mint: racionalizálás módszertana,
folyamatszewezés, gazdasági elemzés. stati§ztika, sámvitel, gazdaságiogi kérdesek, stb. Ebben a konstrukcióban az elsó két héton a tanfolyam
sztender vonatkoaísai megmaradnának, a harmadik hét a résztvevők igénye szerint lenne hasznosítva. Valószínrisíthető, ho5r ez a változat az
előrelépése§rik módozata lehet.
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A tanfolyamok ismétlódésének periódusát (öt évente eglszer) csak
parancsnok vonatkozásában volna élszerű megtartani, a gazdálkodrás_
§al közvetlenül foglalkoó ht. állománynál a periódus idó csökkentése
(3-a év) tűnik ésszerűnek, éppen már ajelzett konszolidálódás még meglévó hiánya miatt. A tanfolyamok e5léb vonatkozását megítélésünksz€_
rint nem kell megváltoztatni.
a
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