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KIKÉPZÉS - FELKÉSZÍTÉS 

VÁLSÁGBAN A LOGISZTIKAI TISZTKÉPZÉS 

Lovász Zoltán1 

 „Ahol az igazság vere-
séget szenved, ott a győztes 
szenvedi el a legnagyobb ve-
reséget.” 

A Oawood 

A tanulmány a folyóirat 
2004. évi pályázatára érke-
zett. 

Szerkesztőség 

Bevezetés 

Napjainkban a felsőoktatás legfontosabb problémája a „bolognai 
folyamatként” elhíresült lineáris, ciklikus képzési rendszerre történő 
áttérés, az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozás.  

Az egész kontinensre kiható standardizációs törekvéseknek való 
megfelelés egy – a felsőoktatás egészét – átfogó átstrukturálódási fo-
lyamatot indított el. A bolognai folyamat célja egyébként, hogy olyan, 
Európa egészére kiterjedő felsőoktatási rendszert alakítson ki, amely bi-
zonyos mértékig uniformizálja a képzési követelményeket és formákat, 
ezáltal növeli az állampolgárok (EU polgárok) mobilitását, foglakoztatha-
tóságát, fokozza a felsőoktatás nemzetközi versenyképességét. A prog-
ram legfontosabb célkitűzései: a diplomák, a tudományos fokozatok ösz-
szehasonlíthatóságának elérése, a kétciklusú (bachelor és master) felső-
fokú képzés rendszerének bevezetése, és az ismertek, képzettségek, kredit 
alapú átszámítási rendszerének kialakítása.   

A bolognai szindróma nem hagyta érintetlenül a katonai tisztkép-
zést sem, annak ellenére, hogy a motivációs tényezőként megfogalma-
zott mobilizálhatóság, nemzetközi versenyképesség a haderő hívatásos 

                                                      
1 Dr. Lovász Zoltán alezredes, ZMNE egyetemi docens, Logisztikai Tanszék. 
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állományánál nem olyan meghatározó, mint például a civil szférában a 
műszaki-, a gazdasági-, vagy az informatikai szakterületeken.  

A haderőben az elmúlt évek, évtizedek személyi (humán) politikája 
sem a belső-, sem pedig a nemzetközi méretű szakember áramlás terén 
nem igazolta vissza a mobilizálhatóság szükségességét. A létszámfelettivé 
vált tisztek döntő többségben vagy nyugállományba kerültek, vagy pedig 
szakképzettségüktől lényegesen különböző területeken helyezkedtek el. 
Beigazolódott, hogy a speciális felkészültséggel, sajátos ismeretrendszer-
rel, az általánostól lényegesen eltérő képességekkel rendelkező katona-
tisztek nem tudnak képzettségi szintjüknek megfelelően elhelyezkedni a 
civil életben. Ezt a tényt nemcsak a haderő humán politikájában, hanem 
már a kiképzés, a felkészítés, az oktatás területein is figyelembe kell ven-
ni. Ezért a polgári életben időről időre változó, (jobb esetekben fejlődő) 
közép- és felsőfokú szakemberképzési módszereket, formai megoldásokat 
csak nagy körültekintéssel szabad adaptálni. Semmi nem indokolja, hogy 
a katonai szakemberképzés is átvegye azokat a hektikus mozgásokat, 
melyeket mértékadó hazai- és külföldi civil főiskolák és egyetemek is, 
egyelőre csak tamáskodva szemlélnek. 

Napjaink hazai tisztképzésére, katonai tanintézeteire sajnos az is jel-
lemző, hogy a képzési módszerek és formák kiválasztásánál, a tananyag-
tartalmak összeállításánál nem kap megfelelő hangsúlyt az a specifikum, 
az a velük szemben támasztott követelmény, hogy alaprendeltetésük a 
haderő szakember szükségletének kielégítése. A különböző térítéses és 
esetenként ösztöndíjas képzés mellett, egyre inkább háttérbe szorul a ka-
tonai vezetők, a parancsnokok, a törzskari tisztek képzése. 

Ilyen állapotában érte el a katonai tanintézeteket az előzőekben fel-
vázolt modernizációs törekvés, az európai felsőfokú képzési tendenciák-
nak való megfeleltetés igénye. Egyeseknél a rosszul értelmezett bizonyí-
tási kényszere hat, amikor is számos rangos főiskolát és egyetemet 
megelőzve igyekeznek minden újszerű követelménynek megfelelni. Túl-
értékelik azoknak a törekvéseknek, útkereséseknek a fontosságát, ame-
lyek a felsőoktatás hazai és nemzetközi szinterein a felszínen játszódnak, 
és tényleges súlyuktól jóval nagyobb port kavarnak.  

Mint ahogy a vízcseppben megmutatkozik a tenger számos jellemző-
je, úgy megtalálható a logisztikai tisztképzésben is a katonai felsőoktatás 
szinte minden nyavalyája. Napjainkban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemen folyó logisztikai tisztképzés mind tartalmában, mind pedig 
formájában megújításra vár. A szakalapítás kezdetétől meglévő anomá-
liák, tartalmi és formai hiányosságok, aránytalanságok, indokolatlan átfe-
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dések és ugyanakkor bizonyos területeken jelentkező hiányok, az elmúlt 
évek során végrehajtott korrekciók ellenére sem szűntek meg. A képzés 
területén évek óta jelen lévő megosztottság, szubjektivizmus, rivalizálás, 
napjainkban már a képzés létét fenyegeti. Az önkényes értelmezések, az 
önös érdekek kendőzetlen előtérbe helyezése, a szakmai sovinizmus odá-
ig vezetett – hogy kihasználva a napirenden lévő szervezeti és formai vál-
tozásokat – a legújabb elképzelések szerint, az egyetemi szintű logiszti-
kai szakemberképzés elsorvad, megszűnik, helyét hadmérnöki és 
gazdasági szakirányú képzés venné át.  

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a haderő logisztikai támoga-
tó rendszerében bekövetkezett átrendeződés, a funkcionális rend-
szerről az ágazati logisztika irányába történő elmozdulás, szintén 
kedvezőtlenül hat a logisztikai szakemberképzésre.   

Az előzőekben felsorolt események, negatív tendenciák, kedvezőtlen 
irányú fejlemények késztettek arra, hogy tollat ragadjak, hogy elsősorban 
a logisztikai tisztképzés elkötelezett híveihez szólva, de a tágabb szakmai 
közvélemény figyelmét is felkeltve, próbáljam elejét venni a teljes rom-
lásnak. Tanulmányomban, az anyagi-technikai, azaz a logisztikai szak-
emberképzés területén, több mint két évtizedes munkám alatt szerzett 
tapasztalatokra támaszkodom. Körvonalazom mindazokat a javaslato-
kat, tartalmi és formai megoldásokat, amelyek meggyőződésem szerint, 
hozzájárulhatnak a logisztikai tisztképzés kátyúba ragadt szekerének 
kimozdításához, a képzés tartalmi és formai megújulásához. 

1. A LOGISZTIKAI TISZTKÉPZÉS KEZDETEI 

A technikai integráció: A haderő anyagi-, technikai szolgálatai-
nak valamiféle egységes, hatékony rendszerbe szervezése, egységes 
anyagi-technikai szolgálattá történő integrálása mint igény, mint  a ha-
tékonyabb működés egyik lehetséges módja, már több évtizeddel ezelőtt, 
valamikor a hetvenes években megfogalmazódott. 

A hetvenes években a haderő kijelölt alakulatainál, kísérleti jelleggel 
megalakultak ezek az integrált törzskari szervek és végrehajtó szerveze-
tek. Első lépésben az ágazati elkülönültségben, illetve az alkalmazói 
funkcióhoz kötötten működő technikai szolgálatok integrációja valósult 
meg. Az integráció eredményeként megalakult a haditechnikai szolgálat, 
amely a haderő szinte teljes haditechnikai eszközállományára kiterjedően 
üzemfenntartói funkciót, illetve a harc- és fenntartási anyagkészleteire ki-
terjedően pedig ellátói funkciót látott el.  
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Az integrált technikai szolgálatok megalakulásával egyidőben – te-
hát még a hetvenes évek közepén – a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 
beindult az integrált szakmai ismeretekkel rendelkező haditechnikai 
tisztek képzése. A képzési célok és követelmények értelmében az itt vég-
zett szakemberek, mint középszintű katonai vezetők, a csapatoknál idő-
közben integrált haditechnikai szolgálatok törzseiben, illetve azok vezető-
iként, eredményesen kezdték meg működésüket. 

A képzés során a haditechnikai szakos hallgatók a szűkebben értel-
mezett üzemfenntartói tevékenység mellett, megismerkedtek az üzemelte-
tő – azaz a haditechnikai eszközöket a különböző katonai műveletek so-
rán használó – harcoló és harctámogató katonai szervezetek tevékeny-
ségével. Az üzemfenntartás szakmaorientált műveletei mellett, megta-
pasztalták a harci alkalmazásra történő felkészítés, a harci körülmények 
között történő üzemeltetés módszereit és formái. Behatóan tanulmányoz-
ták a haditechnikai eszközveszteségek várható alakulását, a harc és szak-
anyag felhasználás térben és időben változó folyamatát. A műhelyek, a 
raktárak faláig terjedő látókör kitágult, a végzett hallgató már összefüg-
géseiben látta a fenntartás, az ellátás feladatit. Felismerte, és súlyának 
megfelelően értékelte helyét és szerepét a csapatok, törzsek, intézetek 
szervezetében a haderő egészében. A technikus-mérnök szakemberből 
katonai vezető lett.   

Már a kezdetekkor jelentkeztek az első nehézségek, ellentmondások 
is. Az integrált technikusi-mérnöki tisztképzés egyik nehézsége abból 
adódott, hogy a főiskolai szakokon változatlan maradt a szakirányú kép-
zés. Nos ezt az elmúlt hosszú évek alatt nem sikerült megváltoztatni. A 
fiatal tisztek – legyenek akár fegyveresek, gépjárművesek, páncélosok, 
vagy lokátorosok – tiszti alapképzésük teljes időszakában szűk szakirá-
nyú képzést kaptak (kapnak). Ugyanakkor katonai szolgálatuk során 
gyakran már a második, vagy harmadik beosztásukban olyan integrált 
munkakörbe kerültek, ahol már az adott katonai szervezet teljes haditech-
nikai eszközállományért, teljes harc és fenntartási szakanyag készletéért 
feleltek. Ehhez legtöbbször nem volt meg a megfelelő előképzettségük. A 
szükséges ismereteket vagy autodidakta módon kellett megszerezniük, 
vagy szerencsésebb esetben az akadémiára (egyetemre) bekerülve intéz-
ményes keretek között sajátíthatták el azokat. 

Az anyagi technikai integráció: Az integrációs törekvések követ-
kező lépése az anyagi és a technikai szolgálatok teljeskörü összevonása 
volt, amelyre a nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején került 
sor. Ezzel szinte egyidőben, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián beindult 
az anyagi-technikai szakos képzés. Kezdetben a haditechnikai- illetve 
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hadtáp szakon még külön-külön folyt a tanulmányi munka, majd a ki-
lencvenes évek közepétől indult meg az egységes logisztikai szakember-
képzés. 

A szakalapítási kérelemben foglaltaknak megfelelően a képzés álta-
lános célja „olyan katonai logisztikai vezető szakemberek képzése, akik 
rendelkeznek a szükséges általános műveltséggel, szakmai intelligenci-
ával, katonai, műszaki, gazdasági és jogi alapokkal, idegen nyelvisme-
rettel, szakmai ismereteiket képesek reproduktívan alkalmazni, és kellő 
gyakorlat megszerzése után, alkalmassá válnak a fegyveres erőknél 
vagy más rokon szakterületen a logisztikai támogatási feladatok terve-
zésére, szervezésére és irányítására.”  

Az elmúlt közel egy évtized alatt, logisztikai szakemberek hosszú 
sora készült fel a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és vált a 
haderő logisztikai törzseinek tagjává, a logisztikai szervezetek vezetőjé-
vé. Ezek a logisztikai vezetők ma már NATO komform ismeretekkel 
rendelkezve, szervezik és irányítják a haderő logisztikai támogatását. A 
végzett szakemberek, megfelelő ismertekkel rendelkeznek a logisztikai 
támogatás különböző funkcionális területein, hatékonyan képesek irányí-
tani az ellátási, fenntartási, a mozgatási- szállítási, elhelyezési szakfelada-
tokat. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek az egészségügyi támogatás 
területein is, így segítséget tudnak nyújtani a katonai medicina logisztikai 
támogatásának tervezésben, szervezésében. 

A logisztikai szakemberek képzése az elmúlt évek során alapvetően 
a funkcionális logisztikai felfogásban történt. Ennek megfelelően a hall-
gatók a logisztikán belül: ellátási, fenntartási, közlekedési- szállítási és 
egészségügyi szakismereteket tanultak. Egyetemi képzésük során a kü-
lönböző katonai műveletek logisztikai támogatásának megtervezését, 
megszervezését, a szakfeladatok és szakalegységek irányítását ebben a 
felfogásban gyakorolták. Az időközben, a haderő logisztikai támogatásá-
ban bekövetkezett változásokat a képzés nem követte. (Ennek okaival a 
későbbiekben még részletesen kívánok foglalkozni). 

A hallgatók előképzettsége már a kezdetek során is rendkívül hete-
rogén volt, és a helyzet napjainkban még bonyolultabb. Az első évfo-
lyamok összetételére az volt a jellemező, hogy a hallgatók döntő többsége 
(közel fele-fele arányban) „hadtápos”, illetve „haditechnikás” volt. Az 
általános tendencia mellett, már az első évfolyamokban is előfordult, mű-
szaki-, vegyivédelmi előképzettségű hallgató is. A későbbiek során a 
„merítési alap” tovább bővült, a különböző parancsnoki szakokon (lég-
védelmi, lokátoros, harckocsizó) végzett hallgatók mellett beiskolázásra 
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kerültek a rendvédelmi és határőr szervezetek tisztjei is. Napjainkra pedig 
az a jellemező, hogy a beiskolázásnál az „alapszakmák” fokozatosan hát-
térbe szorulnak és a pénzügyi-, gazdálkodási-, elhelyezési szakterületek 
kerülnek túlsúlyba, ami kedvezőtlenül befolyásolja a képzést. 

Az előképzettségben mutatkozó differenciák kompenzálását célozta 
az a törekvés, hogy az egyetemi kiegészítő képzés kezdetén egyféle 
„színtrehozó” kurzus lett beütemezve. Ennek értelmében a hadtáp elő-
képzettségű hallgatók megfelelő műszaki ismereteket, a technikai elő-
képzettségű hallgatók pedig gazdálkodási ismereteket szerezhettek.  

EGYSÉGES TEMATIKA SZERINTI 
LOGISZTIKAI KÉPZÉS
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FŐISKOLAI KÉPZÉS

EGYETEMI KÉPZÉS 

GAZDÁLKODÁSI, ELLÁTÁSI
ISMERETEK

MŰSZAKI,FENNTARTÁSI
ISMERETEK

 

Végsősoron az elmúlt nyolc-tíz év logisztikai szakember képzése 
megítélésem szerint eredményes volt. Sikerült összeállítani egy olyan 
képzési cél- és követelményrendszert, egy olyan tantárgy struktúrát, a 
szakmai egészét teljes körűen felölelő ismeretrendszert, amely kellő ala-
pot biztosított a logisztikai szakemberek felkészítésére. Meggyőződéssel 
állítom, hogy a logisztikai szakon, a kor elvárásainak megfelelő színvona-
lú a képzés. A végzett logisztikai vezetők mind nemzeti keretek között, 
mind pedig szövetségi szinten képesek a helytállásra, szakmai feladataik 
professzionális végzésére. A képzés hatékonyságát az egyetemen végzett 
logisztikai vezetők többségének eredményes működése, sikeres katonai- 
és szakmai előmenetele, a különböző szintű logisztikai vezető szervek 
vezetőinek, és ami legalább ennyire fontos, a katonai vezetőknek, a csa-
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patok parancsnokainak elismerő megnyilatkozásai, egyértelműen bizo-
nyítják. 

Sajnálatos dolog, hogy ahogyan az élet szinte minden területén, úgy 
az egyetemi szintű logisztikai képzésben is adódik néhány nehézség, 
anomália. Ezek az ellentmondások, sajnos már a kezdetek kezdetén meg-
keserítették az ügyön buzgólkodók sikeres munkáját. 

A szak alapításánál minden igyekezet ellenére sem sikerült egy 
olyan képzési struktúrát kialakítani, amely a logisztikai támogatás vala-
mennyi funkcionális területére kiterjedően végezné a középszintű logisz-
tikai vezetők képzését. A logisztikai tanszék, mint szakfelelős által felter-
jesztett szakalapítási kérelemben valamennyi szakterületére, azaz: 

• általános logisztikai  

• ellátási logisztikai  

• üzemfenntartási logisztikai  

• szállítási logisztikai  

• gazdálkodási logisztikai  

• elhelyezési logisztikai  

területekre szakosító szakirányok lettek meghatározva. Ennek elle-
nére a technikai szakemberek egyetemi szintű képzésére még külön mű-
szaki menedzser szak is indult, többek között üzemfenntartói szakirány-
nyal. Ezt a fölösleges párhuzamot a képzés eddigi közel tíz éve alatt nem 
sikerült megszüntetni. Sajnos a szakmai felügyeletet, a kamarai jogkört 
gyakorló logisztikai vezető szervek is következetlenek voltak a vitás kér-
dés megítélésében. Nem egy teljes körűen integrált, a támogató rendszer 
valamennyi területére adekvát szakembereket képező szak kialakítását 
szorgalmazták, hanem a „kisebb ellenállás” felé elmozdulva hagyták to-
vább burjánzani az ellentmondásokat, anomáliákat. Így alakulhatott ki az 
az egészségtelen gyakorlat, hogy a különböző képzési szakok-, szakirá-
nyok vezetőinek, képviselőinek, mindnek megvolt a maga szakmai patró-
nusa. 

Az egyetemen belüli rivalizálás, a „szekértáborok” kialakulása ren-
geteget ártott a logisztikai szakemberképzés ügyének, hiszen a képzést 
irányító vezetők és az azt végző egyetemi oktatók energiájának jelentős 
részét az egészségtelen versengés, a cselvetések, a gáncsoskodások kivé-
dése emésztette fel. Ahogy mondani szokták, az idő egy jelentős részét az 
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ellenfélnek szánt árkok ásása, illetve az azok által nekünk szánt árkok be-
temetése töltötte ki. Az egész csak azon múlott, hogy az egyetemi tanszé-
kek felállításakor, az érintettek nem voltak elég következetesek. Pedig 
nem kellett volna mást tenni, mint a logisztikai támogató rendszer szerve-
zeti struktúráját átültetni az egyetem megfelelő oktatási egységeire. 

Az évek során aztán a dolog úgy alakult, hogy a logisztikai szak 
szakirányai közül – a valós szakember szükséglethez igazodva – csak az 
általános logisztikai vezető képzés valósult meg, és folytatódik immár 
nyolcadik-kilencedik éve. Ezzel párhuzamosan a műszaki menedzser 
szakon folyik az üzemfenntartó szakemberek felkészítése. Örökös vita 
tárgyát képezi az un. merítési alap meghatározása, a főiskolai végzettség-
gel rendelkező tisztek egyetemi szintű továbbképzésénél a különböző 
szakirányokra történő irányítás kérdése. A logisztikai szakra (illetve az 
annak részeként egyedül funkcionáló általános logisztikai szakirányra) az 
alapítási dokumentumok szerint a logisztika minden szakterületéről je-
lentkezhetnek a szakemberek. Ugyanakkor a műszaki menedzser szak 
üzemfenntartói szakiránya sok esetben vindikálja magának a jogot a kizá-
rólagos üzemfenntartói szakemberek képzésére.  

A főiskolai szakoknál szakirányoknál is vannak problémák, az egy-
séges logisztikai szemléletmód kialakításában. Az anyagi technikai in-
tegráció egy évtizedes működése sem volt elég ahhoz, hogy a logisztikai 
szakemberek felkészítését végző, főiskolai szakoknál, szakirányoknál, il-
letve az azokat szervező és végrehajtó szaktanszékeknél szemléletváltás 
következzen be. Meglátásom szerint az említett tanszékek – annak elis-
merése mellett, hogy a szakmai képzést rendkívüli alapossággal, magas 
színvonalon művelik – sajnos nem nyitnak az integráció irányába. A kü-
lönböző technikai szakokon végző hallgatók például rendkívül felületes 
ismeretekkel rendelkeznek a társ szakmák terén, illetve a logisztika más 
ágazatit illetően. Nem vitatom a szakmaorientált képzés létjogosultságát, 
de úgy gondolom, hogy már a főiskolai tisztképzés során is megfelelő 
ismereteket kell kialakítani a szaktisztekben, a jövő logisztikai vezetői-
ben. Célszerűnek mutatkozna, ha már az alap tisztképzés időszakában 
átfogó képet kapnának a hallgatók a logisztikai támogatási rendszer 
egészéről. Az egyetemi szintű képzést is segítené a megfelelő tájékozott-
ság, hiszen akkor nem a tanulmányok kezdetén kellene a szükséges 
alapismereteket pótolni.  
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2. ELLENLTMONDÁSOS JELEN, BIZONYTALAN JÖVŐ  

A logisztikai szakemberképzést kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a 
haderő logisztikai támogató rendszere – a haderő egészéhez hasonlóan 
– egy permanens változás állapotában van. Időről időre változnak a had-
erő logisztikai támogatásáról vallott nézetek. A változó koncepcióhoz fo-
lyamatosan igyekeznek hozzá igazítani a logisztikai vezető szervek és 
végrehajtó szervezetek felépítését, működési rendjét, kapcsolatrendszerét. 
Ennek a tanulmánynak nem célja, hogy elemezze a logisztikai támogató 
rendszer kialakulását, fejlődését, változását. Csak olyan mértékig kívánok 
a témával foglalkozni, amennyiben az szükséges a képzésre gyakorolt ha-
tások elemzéséhez. Előre kívánom bocsátani, hogy a képzési rendszerek 
kialakításához, a képzésben elengedhetetlen kontinuitás biztosításához 
egyféle biztonságra, viszonylagos állandóságra van szükség. A képzés so-
rán, a tanulmányi tervek szerkesztésekor, a tantárgystruktúra kialakítása-
kor, a tananyagbázis összeállításakor, nem követhetőek azok a hektikus 
mozgások, amelyek a haderő közel másfél évtizede zajló átszervezését 
kísérik. 

Az egyetemi szintű integrált logisztikai képzés beindításakor a had-
erőben egy kialakulatlan, a változás, a formálódás állapotában lévő lo-
gisztikai támogató rendszer működött. A működés alapelve, a fejlesztés 
alapkoncepciója az volt, hogy a történelmileg kialakult, és elszigetelten 
működő anyagi-, technikai szolgálatok egy egységes szolgálattá szerve-
ződjenek. Az integráció célja mindenekelőtt a racionalizálás, a rendelke-
zésre álló szűkös források hatékonyabb kihasználása volt Ennek módját 
ágazati és funkcionális integráció formájában is keresték. Az első évekre 
az volt a jellemző, hogy még jelen volt a történelmileg kialakult ágazati 
megosztottság, de már mutatkoztak a funkcionális integráció, a feladat-
orientált átalakulás jelei is. Az ágazati elkülönülés és a feladatorientált 
egyesülés egymásnak ellentmondó törekvései, évekig rivalizáltak egy-
mással.  

A kilencvenes évek végétől egyre inkább a funkcionális alapokon 
kibontakozó - azaz a feladatrendszerekhez igazodó, azokat rendező elv-
ként elfogadó - integráció kezdett meghatározóvá válni. A tendencia be-
tetőzéseként a 2001-ben kezdődő stratégiai felülvizsgálat részeként dön-
tés született a logisztikai támogató rendszer átalakítására is. A stratégiai 
felülvizsgálat egyébként egy olyan haderő létrehozását jelölte meg cél-
ként, amely képes eleget tenni az ország biztonsági és védelmi igényei-
nek, beleértve a szövetségesi kötelezettségeket is.     
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A logisztikai támogató rendszer megreformálására, a NATO szerve-
zeti- és működési elvekhez történő közelítés céljából a 28/2001 sz. 
MHPK-i parancs értelmében, a legfelső logisztikai vezetés, a haderőne-
mek logisztikai főnökségeinek képviselőiből, a tanintézetek, a tudomá-
nyos kutató műhelyek szakembereinek bevonásával, logisztikai moder-
nizációs irányító bizottság alakult és kezdte meg működését. A 
bizottság feladata alapvetően az volt, hogy dolgozza ki a logisztikai tá-
mogató rendszer modernizálására, a támogató szervezetek NATO kompa-
tibilis felépítésére, a szövetségesi gyakorlattal harmonizáló működési 
rendjének kialakítására vonatkozó koncepciókat. A modernizációs bizott-
ság közel fél évig tartó munka eredményeként kialakította a megújulást, a 
felzárkózást célzó javaslatcsomagját.  

A modernizációs program úgy fogalmazott, hogy „kialakult a nem-
zeti lehetőségeket figyelembe vevő, a Magyar Honvédség küldetésének 
teljesítéséhez szükséges képességeket biztosító, a NATO elvekkel és eljá-
rásokkal harmonizáló logisztikai támogatási koncepció.”  

A program – ha kissé „szemérmesen” is – de végső soron a funkcio-
nális integráció következetes végigvitelét jelölte meg az előrelépés lehet-
séges útjának. Ennek megfelelően tett javaslatot a logisztikai támogató 
rendszer struktúrájának kialakítására, a logisztikai vezető szervek és vég-
rehajtó szervezetek felépítésére. 

Az egyetemi szintű logisztikai képzésben ezek az elképzelések meg-
felelő teret kaptak. A tantárgystruktúra lényeges átalakítására, tartalmi 
korrekciójára, a képzés cél- és követelményrendszerének módosítására 
ekkor még nem volt szükség, mivel az integrált logisztikai képzés tan-
anyagbázisának – ezt megelőzően néhány évvel történő – kialakítása so-
rán lényegében már NATO komform elvek és eljárások, normák, szerve-
zeti megoldások váltak meghatározóvá. Ugyanakkor a logisztikai 
modernizációs bizottság által javasolt szervezeti változások, a szakmai fe-
ladatok végrehajtását érintő korrekciók, a támogatási folyamatokban új-
szerűen jelentkező eljárások, sorra adaptálva lettek a képzésben. Előállt 
egy olyan rendkívül kedvező helyzet, hogy megteremtődött az összhang 
az elmélet és a gyakorlat között. Az egyetemi szintű logisztikai képzés-
ben oktatott logisztikai támogatási elvek, eljárások, normák, szervezeti és 
működési megoldások, illetve a Magyar Honvédség csapatainál, intézmé-
nyeinél, háttérszervezeteinél alkalmazott gyakorlat megegyezett, és lé-
nyegét tekintve megfelelt a NATO kompatibilitás követelményének is.   

Ez az ideálisnak mondható állapot nem tartott sokáig. A haderő át-
alakításának következő fázisában olyan változások következtek be a lo-
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gisztikai támogató rendszerben, amely az előzőekben felvázolt összhan-
got, az elmélet és a gyakorlat között annyira áhított, és szerencsés módon 
kialakult szinergiát ismét megbontotta. A 2003-2004 években bekövet-
kezett koncepcionális változások és az annak nyomán kibontakozó 
átszervezések, a működés rendjében elkezdődő irányváltások az ok-
tatásban követhetetlenné váltak. Egy olyan helyzet alakult ki, hogy az 
oktatás, a logisztikai képzés haladt tovább azon a tudományosan megala-
pozott, a szövetségesi elvekkel harmonizáló irányban, amelyet az előző 
évek erőfeszítései eredményeként sikerült kialakítani.  

Ezzel szemben a haderőben, illetve azon belül a logisztikai támoga-
tó rendszerben egy visszarendeződési folyamat vette kezdetét. Az előző 
évek során komoly munkával kialakított, a szövetségesek logisztikai 
rendszereivel kompatibilissé tett támogató rendszert erőszakosan megvál-
toztatták. A funkcionális logisztikai rendszereket felszámolva, elkezdő-
dött az ágazati struktúrák reneszánsza. Több mint egy évtizede magunk 
mögött hagyott szervezési elvek, támogatási-biztosítási eljárások éledtek 
újjá. A régi beidegződéseknek megfelelően az egyes szakmai főnökségek 
tevékenységében ismételten keverednek az ellátási-, a fenntartási, a szál-
lítási funkciók. A NATO gyakorlatnak ellentmondva az egészségügyi 
támogatás, a katonai medicina a magyar haderőben a logisztikán kívül-
re került. A logisztikai feladatok végrehajtásának koordinálására létreho-
zott logisztikai műveleti központokat felszámolták, a tervezői- és a vég-
rehajtói funkciók közötti elkülönülést megszüntetik.     

Ezek a hektikus változások az oktatásban már nem követhetők. 
Nem engedhető meg, hogy a tudományosan megalapozott, didaktikailag 
kellő alapossággal kiművelt képzési rendszert, fáradságos munkával ki-
dolgozott tananyagot kitegyük annak a háborgó hullámzásnak, ami a mai 
logisztikai gyakorlatot jellemzi. Nem várható el az egyetem tanáraitól, 
hogy megalapozatlan, a pillanatnyi „divatot” követő és ugyanakkor vitat-
ható elveket, alapos elemzésnek alá nem vetett szervezési gyakorlatot, ki 
nem próbált eljárásokat oktassanak. A tudomány nem válhat a gyakorlat 
szolgálólányává. Az egyetemi szintű logisztikai képzésnek távolabb kell 
látni. Mint valamiféle tengeri mélyáramlatnak következetesen haladnia 
kell a kijelölt úton, nem szabad tudomást vennie a felszínen csapkodó 
hullámokról.  

Ahogy mondani szokták, a baj nem jár egyedül. Nem elég, hogy a 
logisztikai képzés és a gyakorlat egyre távolodik egymástól, de még az 
egyetemi szintű logisztikai képzésben is újabb nehézségek adódnak. Tu-
lajdonképpen ezek a nehézségek nem is annyira új keletűek, mint inkább 
a régmúlt idők egyes problémáinak reinkarnációi. Az az örökös szembe-
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nállás, amely az egyetemen folyó logisztikai vezetőképzés, illetve az 
üzembenntartói szakemberképzés között fennállt és éveken keresztül 
megfertőzte a levegőt, újjáéledt. Ismét felerősödtek azok a törekvések, 
hogy kiszakítsák a üzemeltető-üzemfenntartó szakemberek képzését a 
logisztikai vezetői képzés rendszeréből. Az előző fejezetben felvázolt el-
különülés olyan méreteket öltött, hogy most már hadmérnökképzésről be-
szélnek, önálló képzési szakot alapítanak. Minden - az integrált logiszti-
kához kötődő - szálat elszakítanak. Odáig is elmennek, hogy a főiskolai 
(BSc) szinten folyó üzemfenntartói szakemberek, egyetemi szintű (MSc) 
képzésének egyedüli lehetséges útjaként a hadmérnöki szakot jelölik 
meg. Azon túl, hogy ezzel ártanak a logisztikának, a tágabban értelme-
zett szakmának (melynek végső soron ők is tagjai), saját hallgatóikat, 
tanítványaikat fosztják meg annak a lehetőségétől, hogy a képzett mű-
szaki szakemberekből, logisztikai vezetőkké válhassanak.    

A hadmérnöki szakalapítás gondolatának hívei, az egységes logiszti-
kai támogató rendszer, (illetve logisztikai tisztképzés) hosszú évei alatt, 
nem tudtak megbékélni azzal a gondolattal, hogy az üzembentartás (fenn-
tartás) mint műszaki kvalitásokat feltételező, mérnöki-technikusi felké-
szültséget igénylő szakfeladat, az integrált logisztika része legyen. Amíg 
a logisztikai vezető szervek, illetve az egyetem kari vezetése alapvetően 
helyének és értékének megfelelően kezelte a különböző szakok és szak-
irányok kérdését, addig ez az igény vagy nem létezett, vagy az uralkodó 
felfogással szemben életképtelennek bizonyult. Mindenesetre elgondol-
kodtató, hogy a logisztikai támogató rendszeren belül az egyes funkciók 
megítélése, az egyetemi szintű tisztképzésben az egységes logisztikai 
szemlélet érvényesülése, vagy elvetése, hogy a logisztikai tisztképzés ki-
teljesedése, vagy visszaszorítása ennyire szubjektív.  

Meggyőződésem, hogy minden érintettnek - így a képzés felett ka-
marai jogkört gyakorló legfelső logisztikai vezetésének, az egyetemi-, ka-
ri vezetésnek, a logisztikai szakembereket képező valamennyi tanszék, 
valamennyi oktatójának - az az érdeke, hogy a képzési rendszerből szak-
máját magas szinten művelő, konvertálható tudással, megfelelő harcász- 
és logisztikai szemlélettel rendelkező tisztek kerüljenek ki.  

Értelemszerű, hogy a képzési rendszer különböző szintjein, a képzési 
célok és követelmények eltéréseket mutatnak. Míg az első ciklusban (fő-
iskolai, BSc szinten) a szakmai kompetenciák kialakítása az elsődleges, 
a második ciklusban (egyetemi, MSc szinten) már a szükséges diszcipli-
náris kompetenciák, készségek kialakításán túl, katonai- logisztikai ve-
zetői ismeretek, képességek kialakítása is követelményként kell hogy 
szerepeljen. Olyan széleskörű ismeretrendszert, olyan a tágabb környezet 



 169 

felé is nyitott és érdeklődő, az új iránt érzékeny habitust kell kialakítani, 
amely túllép a szűk szakmai korlátokon, amely befogad és nem kirekeszt. 

Kedvezőtlenül érintette a logisztikai tisztképzést, a hivatásos kato-
nák át- és továbbképzésének megszervezése és végrehajtása tárgyában 
kiadott intézkedés is, amely túlzottan leszűkíti az egyetemi szintű képzés 
lehetőségeit, az egyetemi szintű képesítéshez kötött beosztások körét. Az 
intézkedés értelmében csak az alezredesi rendfokozathoz kötött be-
osztások ellátása indokolja az egyetemi szintű végzettség megszerzé-
sét. Ez a logisztikai beosztások terén az érvényben lévő állománytáblák 
szerint azt jelenti, hogy a katonai szervezeteknél, mondjuk egy dandárnál, 
egyedül a logisztikai főnöki beosztáshoz van alezredesi rendfokozat ren-
delve, azaz csak ez a beosztás követel meg egyetemi szintű végzettséget. 
Az intézkedés értelmében az egyetemi végzettséggel rendelkező logiszti-
kai főnök közvetlen munkatársai, akikkel lényegében a dandár, ezred (in-
tézmény) logisztikai támogatását tervezi, szervezi és irányítja, valameny-
nyien alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek. A kérdés úgy vetődik fel, 
hogy a logisztikai főnök munkáját tudják-e érdemben segíteni azok a 
munkatársak, akik „csak” főiskolai szintű képzettséggel rendelkeznek. 
Képesek-e ezek a törzstisztek hatékonyan támogatni a főnökük munkáját, 
szükség esetén alkalmasak-e annak helyettesítésére? Meg van-e ehhez a 
szükséges képzettségük, szakmai kompetenciájuk, szemléletmódjuk al-
kalmassá teszi-e őket erre a feladatra? Képes lehet-e, egy főiskolai vég-
zettségű tiszt, az integrált logisztikai- és megfelelő harcász szemléletet 
feltételező logisztikai zászlóalj parancsnoki beosztás ellátására. A válasz 
egyértelműen nem. 

Az új tiszti pályamodell értelmében az egyetemi szintű képzésre - a 
főhadnagyi, századosi, őrnagyi rendfokozatok eléréséhez szükséges 
szakmai át és továbbképzési tanfolyamok elvégzését követően - legko-
rábban 30-35 éves korban kerülhetne sor. Ez oktatási, didaktikai szem-
pontból rendkívül kedvezőtlen. Az évek során a tanulási stratégiák, ké-
pességek, módszerek megkopnak, az új iránti fogékonyság, a nyitottság 
nagyrészt elvész. Nehéz ennyi idő után ismét „beülni az iskolapadba” és 
tanintézeti keretek között, tematikus rendszerben új ismereteket elsajátí-
tani. 

Úgy gondolom, hogy az egyetemi- és a főiskolai szintű logisztikai 
képzettséghez kötött beosztások között a határvonalat, nem a logisztikai 
főnök és közvetlen munkatársai között, hanem a csapat (intézmény) szin-
tű logisztikai vezetés és az alegység szintű logisztikai szakbeosztások kö-
zött kellene meghúzni. Ennek megfelelően a logisztikai szakemberek át- 
és továbbképzési rendszerét úgy volna célszerű módosítani, hogy az őr-
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nagyi, illetve az alezredesi rendfokozatokhoz kötött beosztások csak 
egyetemi végzettséggel legyenek betölthetők. 

3. A KIBONTAKOZÁS AZ ELŐRELÉPÉS ÚTJA 

A több mint egy évtizede folyó haderőreform érintette a tisztképzés 
rendszerét is. A képzés létszám és időkereteinek beszűkülése mellett, a 
tantárgystruktúrában, a tananyag tartalmakban, az oktatási módsze-
rekben és formákban is változások következtek be.  

Az időkereteket érintően a legfontosabb változtatás, hogy az egye-
temi kiegészítő képzés időkerete 1/3-ra csökkent. Az utóbbi évek tenden-
ciája, hogy a nappali kiegészítő képzés (szinte minden szakon) megszűnt. 
A kiszámíthatatlan személyügyi politika eredményeként, a hallgatók szin-
te kizárólag a levelező képzési formát választották, amely 3 éves, 6 sze-
meszteres, 1080 kontaktórás képzést jelentett. A múlt évben a rendszer 
gyökeresen megváltozott, és a képzés 2 évre, 4 szemeszterre, 384 kon-
taktórára módosult. A képzési idő drasztikus csökkentése aztán a képzés 
módszerében is változtatásokat tett szükségessé, hiszen a levelező képzés 
kvázi távoktatási formává változott. 

Egyre komolyabban vetődik fel a kérdés és egyre sürgetőbb a vá-
lasz: lehetséges-e katonai vezetőket képezni „távoktatási” módszerek-
kel? El lehet-e érni az ismereteknek azt a fokát, a teljesítményképes tu-
dásnak egy olyan rendszerét, ki lehet-e alakítani a képességeknek, 
készségeknek azt a szintjét, amely a középszintű katonai vezetői beosztá-
sok ellátásához szükségesek, és amelyek egyébként a képzési követelmé-
nyekben megfogalmazódtak? Meggyőződésem szerint nem.  

A kierőszakolt változtatások következményei könnyen megjósolha-
tók. A közeljövőben szakmailag, katonailag gyengén felkészült, a „kato-
nai mesterség fogásait” nem ismerő, szakmai területen könnyen elbi-
zonytalanodó, a vezetési-irányítási kérdésekben járatlan katonai vezetők 
– köztük logisztikai szakemberek – kerülhetnek ki az egyetem padsorai-
ból.  

Az összes érintettnek (a Honvédelmi Minisztériumnak, a Honvéd 
Vezérkarnak, az Oktatási és Tudományszervezési Főosztálynak, és nem 
utolsósorban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatás szervező 
munkacsoportjainak) tudomásul kell venni, hogy a középszintű katonai 
vezetők képzéséhez, a képzési követelményekkel, a meghatározott isme-
retanyaggal, arányos időkereteket kell biztosítani. Elfogadhatatlan az az 
ellentmondás, hogy amíg a főiskolai szinten az ismeretek elsajátítására, 
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a képességek kialakítására, illetve az azokkal arányban álló 180-240 
kreditpont megszerzésére 3-4 tanév, mintegy 2700-3600 kontaktórát biz-
tosítanak a tantervek, addig az egyetemi kiegészítő képzési fokozatban, 
az elérendő 120 kredit megszerzésére csak 384 óra álljon rendelkezésre.  

A képzési óraarányok alakulása 

Képzési forma Képzési óraarányok 

Kontaktóra Egyéni felk. Összóra Óraarányok 

Főiskola           2700-3600 2700-3600 5400-7200 1:1 
Egyet. kieg.* 1080 2520 3600 1:2,3 
Egye. kieg.** 384 3216 3600 1:8 

*  Egyetemi kiegészítő levelező 2004-ig. 

**Egyetemi kiegészítő levelező (kvázi távoktatás) 2004-től.  

Senki nem gondolhatja komolyan, hogy a katonai vezetők lineáris 
rendszerű képzésében, az egymást követő két fokozat ennyire eltérő kon-
díciókkal teljesíthető. Nem igaz, hogy a főiskolai és az egyetemi szintű 
képzés között ekkora módszerbeni, didaktikai különbségek alkalmazha-
tók. Ez az anomália azzal sem magyarázható, hogy a képzés különböző 
szintjein más és más képzési-tanulási stratégiák alkalmazhatók. A ko-
runkra jellemző korszerű tanulási módszerek, a multimédiás oktatási 
programok sem helyettesíthetik a tanár és a diák személyes kapcsolatát.  

Javaslatom szerint a kiegészítő egyetemi képzésnél célszerű vol-
na visszaállítani a nappali képzési formát változatlan kredit kondíci-
ókkal, de szemeszterenként 450, mindösszesen pedig 1800 kontakt-
órával. Az egyéni felkészülésre fordított hasonló mértékű időkeretek 
biztosítják a követelményeknek megfelelő ismeretek és képességek kiala-
kítását, de szükségesek is a képzési célok eléréséhez. Az elmúlt évtizedek 
egyetemi (akadémiai) képzése egyértelműen bizonyította, hogy ezek az 
időkertek szükségesek a megfelelő szakmai kompetenciák, katonai veze-
tői kvalitások, a kívánatos szemléletmódok, a katonai hívatás által meg-
követelt habitusok kialakításához. Egy kétéves képzési rendszer biztosítja 
a megkövetelt szakmai ismeretek elsajátítása mellett, a megfelelő harcá-
szati-hadműveleti felkészülést, a szükséges gyakorlati jártasságok kialakí-
tását. Amennyiben humánpolitikai megfontolások, illetve az érintettek 
egzisztenciális biztonsága nem teszi lehetővé a haderő szervezetéből való 
kiválást és a tanintézet állományába történő áthelyezést, akkor marad a 
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levelező képzés. Azt viszont látni kell, hogy ennek a képzési formációnak 
a hatékonysága sok tekintetben alacsonyabb.  

A javasolt képzési óraarányok 

Képzési 
forma 

Képzési óraarányok 

Kontaktóra Egyéni felk. Összóra Óraarányok
 Óra 

Nappali           1800 1800 3600 1:1 
Levelező 1080 2520 3600 1:2,3 

Egyre élesebben vetődik fel az a kérdés is, hogy mit tanítsunk. A 
haderő szervezetében, alkalmazási elveiben, vezetési rendszerében bekö-
vetkezett változások hova tovább oda vezetnek, hogy a magyar haderő 
szervezeti felépítése, felkészítése, képességei (divatos kifejezéssel élve 
ambíció szintjei) béke és háborús alkalmazásának lehetőségei, nem adap-
tálhatók az oktatásban, nem transzformálhatók tananyaggá. A jelenlegi 
szervezetek nem adnak megfelelő kereteket a béke- és háborús művele-
tek, a harc, a fegyveres küzdelem elveinek, eljárásainak tanításához, a 
katonai műveletek megtervezésének és megszervezésnek, irányításnak 
gyakoroltatásához. A haderő struktúrája, bizonyos vezetési szintek hiá-
nya, a fegyvernemek megszűnése, a hadfelszerelésben mutatkozó elégte-
lenségek, mind mind abba az irányba hatnak, hogy a nemzeti haderő az 
oktatásban, mint működő modell, példaként ma már nem alkalmazható.  
A katonai mesterséget egy olyan elképzelt haderő, „modellként” való 
bemutatásával lehet oktatni, amely felépítésében képességeiben, működé-
sében, jól példázza a XXI. század európai haderőivel szembeni elváráso-
kat, képességeket.  

A nemzetvédelmi egyetemen diplomát szerző katonai vezetőknek 
egy olyan „virtuális” haderő felépítésének, felkészítésének, alkalmazásá-
nak és támogatásának elveit, módszereit és formáit kell elsajátítaniuk, 
amely az előbbi kritériumoknak maradéktalanul megfelel. A haderő szer-
vezési elvek csak egy olyan haderőn keresztül mutathatók be, ahol a 
szárazföldi haderő és a légierő, ezen belül a gépesített lövész- a harcko-
csi-, a tüzér-, a légvédelmi csapatok, a repülő-, a felderítő-, a vegyivé-
delmi-, a műszaki-, a logisztikai szakalegységek mind mind jelen van-
nak, és arányaik a korszerű hadviselés követelményeinek megfelelnek. 
A harcászat, a hadműveleti művészet elveinek, a fegyveres küzdelem tör-
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vényszerűségeinek, a harcban alkalmazott eljárásoknak, támogatási mód-
szereknek, vezetési formáknak a bemutatására csak egy olyan haderő al-
kalmas, amely ütőképes, amely kész támadó- és védelmi harcfeladatok 
megoldására. A katonai műveletek logisztikai támogatása csak egy olyan 
példán keresztül oktatható, ahol az anyagi-, technikai-, mozgatási szük-
ségletek kielégítését egy integrált logisztikai szolgálat végzi. A funkcio-
nális logisztika vertikumának működése csak akkor mutatható be, ha a 
haderőben is egy funkcionálisan szereveződő logisztika működik, ahol 
nem keverednek az ágazati és a funkcionális szervezési-, működési elvek, 
eljárások.  

Az „iskola és az élet, az elmélet és a gyakorlat összhangjának meg-
teremtése” volna cél, erre kellene törekedni. Az volna az ideális állapot, 
ha a nemzeti haderő minden tekintetben reprezentálná korunk haderőivel 
szemben támasztott követelményeket, ha minden részletében megfelelne 
a korszerű haderővel szembeni elvárásoknak. Akkor szolgálhatna a tiszt-
képzésben mintául, ha megjelenítené azokat a képességeket, azokat a 
harcértékeket, amelyek a béke- és háborús alkalmazásban, a fegyveres 
küzdelemben követelményként jelentkeznek. Amíg ez nem áll, addig ma-
rad a „virtuális haderő”, a valós szervezetektől lényegesen eltérő gyakor-
ló hadrend, a valós élettől eltérő szervezeti felépítés, a fiktív harcképes-
ség, az elméletnek megfelelő normarendszer. Az könnyen belátható, 
hogy könnyű vegyes zászlóaljakkal, harckocsijaitól, lövészpáncélosaitól, 
tüzérségétől megfosztott dandárokkal nem lehet bemutatni a támadó- 
vagy a védelmi harcot, hadtest híján csak elképzelni lehet a hadművele-
tek tervezését és irányítását. A harangöntés művészetét csengők és ko-
lompok fabrikálásával nem lehet eltanulni. 

Az egyetemi szintű logisztikai tisztképzésnek meg kell újulnia. 
Úgy gondolom, hogy a haderő logisztikai rendszerében zajló hektikus 
mozgásoknak nem szabad befolyásolniuk az egyetemen folyó logisztikai 
képzést. Egy egyetemi szaknak, egy képzési rendszernek távolabb kell 
tekintenie, nem szabad leképeznie a „külvilágban” folyó hezitálásokat. 
Az egyetemen mindenekelőtt stabilitásra, jó értelemben vett konzervi-
tizmusra (értékmegőrzésre) van szükség. Az egyetemen felhalmozódott 
„szellemi tőke” kellő magabiztosságra kell hogy sarkaljon. Sokkal bát-
rabban, magabiztosabban kell képviselnie a logisztikáról vallott nézete-
ket, a logisztikai támogatás rendszeréről tudományos alapossággal kiala-
kított koncepciót. A logisztika területén működő tanszékeknek, egyetemi 
oktatóknak fel kell vállalniuk annak lehetőségét is, hogy ütközniük kell 
az oktatási, képzési célok és tananyag tartalmak terén, a haderő éppen 
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regnáló logisztikai vezetőivel, illetve azok elképzeléseivel. El lehet fo-
gadni azt a helyzetet, hogy az élő logisztika a társadalmi-, politikai-, gaz-
dasági kényszer hatására szükségszerűen eltávolodhat az elmélettől, hogy 
a tudományos alapossággal kimunkált elvektől eltérő megoldások válasz-
tására kényszerül. 

A logisztikai képzésben jelenleg fennálló indokolatlan párhuzamo-
kat meg kell szüntetni. Végérvényesen szakítani kell azzal a gyakorlattal, 
hogy az egyetemen, különböző szakokon, különböző tanszékeken folyik 
a logisztika oktatása. A 2004. év őszén végrehajtott kari- és tanszéki in-
tegráció csak részben oldotta meg ezeket a problémákat. Továbbra is el-
szigetelten, a logisztikai tanszéktől teljesen függetlenül történik a hadtáp 
és védelemgazdasági tanszéken az ellátó és pénzügyi szakemberek kép-
zése, illetve az üzemeltető mérnökök képzése a gépészmérnöki szak kü-
lönböző szakirányain. Továbbra is párhuzamosan létezik a logisztikai 
szak üzemfenntartói szakiránya, illetve a haditechnikai tanszék önálló 
szak szintjén megjelenő üzemeltetői képzése.  

Ennyi kritikát olvasva, ilyen egyértelmű elutasítást látva, joggal ve-
tődik fel a kérdés, mi lehet a megoldás, mit lehet még tenni most, amikor 
egy átszervezés után a helyzet nem hogy javult volna, de ha lehet még to-
vább romlott. Ahelyett, hogy a logisztikai képzést folytató tanszékek a 
tanulmányi tervező munkában, a tananyagok harmonizálásában, az okta-
tás módszerben, formai kérdéseiben közeledtek volna egymáshoz, to-
vábbra is elszigetelten, befelé fordulva, mindenféle közeledést elvetve, 
működnek. Meglátásom szerint többféle megoldás is van. 

Az egységes szellemben folyó logisztikai szakemberekképzés érde-
kében a képzési szakok és szakirányok terén mutatkozó fölösleges párhu-
zamokat, átfedéseket fel kell számolni. Régi gondolat, csak eddig nem 
hallgatták meg, hogy a logisztikai képzést folytató tanszékeket egy lo-
gisztikai intézetbe lehetne összevonni. Ez a logisztikai intézet egy laza 
kötelékű szervezet lenne, amely elsősorban az oktatási, képzési célok 
megfogalmazása, a követelményrendszer differenciált felállítása, az okta-
tás szervezése, a tananyagok harmonizációja területein fejthetne ki koor-
dinációs tevékenységet. Mint egyféle szakmai irányító testület működ-
hetne, amely elvi irányítói jogosítványai révén felügyeletet gyakorolhatna 
a különféle logisztikai szaktanszékek felett, illetve együttműködhetne a 
kamarai jogkört gyakorló szakmai főnökségekkel, a legfelső szintű lo-
gisztikai vezető szervekkel. A logisztikai intézet, az egyetem Bolyai Já-
nos Katonai Műszaki Karán belül működhetne, az érintett tanszékek ál-
lományából választott (és delegált) tagokkal. Az intézet felállítása 
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garanciát jelenthetne az egységes szellemben folyó logisztikai képzés, a 
haderő logisztikai szervezeteivel való együttműködés területein. 

A bolognai folyamatnak megfelelő felfogásban kell újra gondolni a 
logisztikai szakemberek képzését is. A főiskolai (BSc) szinteken egysé-
ges logisztikai felfogásban, de szakmaorientált képzést kell folytatni, a 
haderő különböző szolgálati ágainak szakemberszükségletéhez igazodva. 
A főiskolai képzés jelenlegi rendszerén annyit célszerű változtatni, hogy 
egyrészt a különféle szakágak szerinti merev elkülönülésen (fegyverzeti-, 
páncélos és gépjármű-technikai-, műszaki technikai- repülő műszaki-, 
stb.) lehet lazítani, és a tervezett egységes hadmérnökképzés irányába 
célszerű elmozdulni.  

Az egyetemi kiegészítő képzés, vagy ha úgy tetszik, a bolognai ér-
telmezés szerinti mester képzés rendszerét gyökeresen meg kell változ-
tatni. Legelőször a legfelső szintű logisztikai vezetésnek kellene állást 
foglalnia abban a kérdésben, hogy szüksége van-e integrált ismeretekkel, 
a szakma egészére kiterjedő felkészültséggel rendelkező, diplomás, közép 
szintű logisztikai vezetőkre. Ha igen, akkor sürgősen meg kell reformálni 
valamennyi érintett képzési területet. Az egységes logisztikai képzés gon-
dolatát megtorpedózó hadmérnökképzést a helyére kell tenni, és mint a 
logisztikai tisztek képzésének egyik szakirányát, azaz az üzemfenntartói 
szakirányt kell kezelni. Ugyanakkor az évek óta működő általános szak-
irány mellett, ha szükséges be kell indítani az ellátó-, a közlekedési-, 
gazdálkodási logisztikai vezetők képzésére hivatott akkreditált szakirá-
nyokat. 

Ugyancsak a megrendelőnek, a legfelső logisztikai vezetésnek kell 
eldöntenie, hogy melyek azok a szakterületek, melyek azok a munkakö-
rök, amelyek főiskolai (BSc) szintű képesítést, és melyek azok, amelyek 
egyetemi szintű (MSc) végzettséget követelnek meg. Ezen szakember 
igény alapján kell az egyetem felé a követelményeket megfogalmazni. 
Véleményem szerint a logisztikai támogató rendszerek különböző szakte-
rületein (funkcionális területein) az első tiszti beosztások ellátására – az 
eddigi gyakorlatnak megfelelően – a továbbiakban is főiskolát végzett 
tisztekre van szükség.   

A különböző szakmai beosztásokban végzett munkát követően ke-
rülhetne sor az egyetemi szintű kiegészítő képzésre. Ez a szakaszos kép-
zési forma teljesen szinkronban lenne a „bolognai” koncepcióban meg-
fogalmazott lineáris, szakaszos képzési szisztémával. 
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Tanulmányomban többször említettem már a „bolognai folyamat” 
néven közismerté vált koncepciót. Az elképzelés szerint egy olyan–- az 
előző évtizedekben az angolszász országokban általánossá vált – kétcik-
lusos képzési rendszer kerülne bevezetésre, amelynek első szakaszában 
a főiskolai szintű (BSc) képzés, a munkaerőpiacon realizálható képesí-
tést adna. Erre épülnének rá a további (poszgraduális) képzési szintek, 
az egyetemi szintű mesterképzés (MSC) és a doktori képzés (PhD). És 
ha már Bologna (Bolonya) szóba került, szabad legyen emlékeztetni a 
kedves olvasót, hogy az elmúlt évtizedekben erről a városról csak annyit 
tudtunk, hogy dicső történelmi múlttal, számos műemlékkel, tiszteletre 
méltó kulturális hagyományokkal rendelkezik. Még nem tudtuk, hogy 
majd 1988-ban a város főterén, a Piazzo Maggiore-n Európa 388 egye-
temének rektorai aláírnak egy nyilatkozatot, amely majd forradalmasít-
ja az ezredfordulón az európai felsőoktatást. Még nem tudhattuk, hogy 
a majd ekkor megszülető Egyetemek Magna Chartája a magyar felső-
oktatás korszerűsítésnek meghatározó dokumentumává válik.  

De emlékezzünk csak, a magyar tisztképzés intézményeiben a Kos-
suth Lajos, a Zalka Máté, a Kilián György Főiskolákon, illetve a Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémián már közel négy évtizede, lényegében kétcik-
lusos, lineáris tisztképzés folyt. A katonai főiskolák alapításánál már 
egyértelmű volt, hogy az első tiszti beosztások ellátásához főiskolai kép-
zés szükséges. Már akkor felismerték, hogy csak egy főiskola tud olyan 
felsőfokú végzettséget adni, amely a katonai hivatással járó elvárások-
ra, feladatokra, kellően felkészít. Már akkor a hatvanas-hetvenes évek-
ben is egyértelmű volt  az is, hogy a főiskolát követően, a csapatoknál 
eltöltött évek, illetve ezen évek alatt szerzett tapasztalatok szükségesek 
ahhoz, hogy az arra alkalmas tisztek katonai akadémián (kvázi egyete-
men) folytathassák tanulmányaikat. Bolonyáról, a „Bolognai Folya-
matról” tehát még jóformán semmit sem tudtunk, de a magyar tisztkép-
zés már lineáris rendszerben, ciklikus formában működött.  

Megállapíthatjuk tehát, hogy a magyar tisztképzés korát meg-
előzve, az elmúlt évtizedekben már a most korszerűnek számító 
rendszer szerint működött. Ezen évek évtizedek alatt rendkívül nagy 
oktatási tapasztalat halmozódott fel a ciklikus képzés tervezése, szervezé-
se és végrehajtása területein. Főiskolai és egyetemi oktatók generációínak 
munkája révén születtek azok az oktatásszervezési és oktatási tapasztala-
tok, amelyek még napjainkban is értéket képviselnek. Ezekben az évek-
ben, évtizedekben a tananyag centralizáció, tananyag koncentráció olyan 
szintekre emelkedett, amelyet azóta sem sikerült túllépni. Az alapvető di-
daktikai módszerek a tantárgyak, azon belül a témakörök, témák egymás-
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ra épülése, az egyszerűtől a bonyolult felé haladás, a szinergia elve mind-
mind maradéktalanul érvényesülhettek. Az elméleti és a gyakorlati fog-
lalkozások aránya, a csapatgyakorlatok rendszere, az akadémiai képzést 
lezáró zárógyakorlatok (hadijátékok) biztosították a megfelelő elméleti 
felkészültséget, a szükséges vezetési-irányítási képességek kialakítását.  

A témát lezárva csak annyit szeretnék következtetésként levonni, il-
letve ajánlásként megfogalmazni, hogy ez az új (legalábbis újnak mon-
dott) képzési modell működőképes. Magabiztosan állíthatjuk ezt, mert 
már kipróbáltuk és működött, működik. 

ZMNE
LOGISZTIKAI SZAK

FŐISKOLAI SZAKIRÁNYÚ KÉPZÉS

CIVIL EGYETEMI 
SZAKOK

SZAKMAI  ÁT- ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK

EGYETEMI KÉPZÉS

 

A jelenleg is folyó egyetemi szintű (MSc) logisztikai képzés megújí-
tásának több megoldása is kínálkozik. A felsőoktatási törvény lehetősé-
get teremt arra, hogy a főiskolai végzettségű (BSc) hallgatók katonai- 
vagy polgári egyetemen folytassák tanulmányaikat. Az a haderő szakem-
ber igényének alakulásától függ, hogy a tárca milyen mértékben preferál-
ja a civil egyetemi tanulmányokat. Ez az út elsősorban a speciális felké-
szültséget igénylő mérnök-, közgazdász beosztások betöltésénél lehet 
célravezető. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a haderő egyetemi vég-
zettséget igénylő logisztikai szakemberei képzésének színtere, továbbra 
is a nemzetvédelmi egyetem lesz. 
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A nemzetvédelmi egyetemen folyó logisztikai képzésnek szerintem 
kétféle modellje működhetne. Az egyik változata szerint, a logisztikai 
szakon belül, a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően általános logisztikai 
szakirányon tanulhatnának tovább a gazdálkodási-, a gépészmérnöki-, a 
közlekedésmérnöki szakirányokon főiskolai végzettséggel rendelkező 
tisztek. Abban az esetben, ha a haderő egyetemet végzett logisztikai ve-
zetők iránti kereslet, a középszintű logisztikai vezetői munkakörök to-
vább csökkennek, ez lehet a megoldás. 

KONCEPCIÓ
„A” VÁLTOZAT

EGYETEMI SZINT (MSC)

FŐISKOLAI SZINT (BSC)

KATONAI LOGISZ-
TIKAI  SZAK

ÁLT.  LOGISZTIKAI
SZAKIRÁNY

ELLÁTÁSI
SZAKIRÁNY

KÖZLEKEDÉSI
SZAKIRÁNY

GAZDÁLKODÁSI
SZAKIRÁNY

GAZDÁLKODÁSI
SZAK

ÜZEMANYAG 
ELLÁTÓ

RUHÁZATI
ELLÁTÓ

ÉLELMEZÉSI
ELLÁTÓ

KATONAI 
GAZDÁLK.

GÉPÉSZMÉRNÖKI
SZAK

FEGYVER-
ZETI

GÉPJÁRMŰ
TECHNIKAI

PÁNCÉLOS 
TECHNIKAI

MŰSZAKI 
TECHNIKAI

REPÜLŐGÉP
SÁRK.HJMŰ

HELIKOPTER 
SÁRK. HJMŰ

VILLAMOSMÉR-
NÖKI SZAK

REP.FED.
MŰSZ.AUT.

REP.FED.
FE. TECH.

REP.FED.
RÁDIÓTECHN

RADARTECH-
NIKAI 

LÉGVÉDELMI
RAK.TECHN. 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAK

MÉLYÉPÍTŐ 

KÖZLEKEDÉS-
MÉRNÖKI SZAK

KÖZLEKE-
DÉSI

A TOVÁBBKÉPZÉS IRÁNYAI

ÜZEMBENTARTÓI
SZAKIRÁNY *

* Ez a szakirány lényegében megegyezik a hadmérnöki szakkal

 

A másik változat szerint, amennyiben a haderő szükségletei indo-
kolják, üzemfenntartói-, ellátási-, közlekedési-, sőt gazdálkodási szak-
irányokon is indítható lenne egyetemi kiegészítő képzés. Itt jegyezném 
meg, hogy a logisztikai tanszék – mint a szakot alapító oktatási egység –
jelenlegi állapota, az oktatói állomány összetétele, elsősorban az általános 
logisztikai szakirányú képzést biztosítja. Ugyanakkor a szükséges oktatók 
tanszékek közötti átcsoportosításával, vagy a javasolt tanszéki összevoná-
sokkal, nem utolsósorban a logisztikai intézet megalakításával, (ez utóbbi 
koordinálása mellett) a szükséges szakirányok beindíthatók. A képzési 
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dokumentumok, a szükséges tantervek, tantárgyleírások kidolgozásra 
kerültek. 

KONCEPCIÓ
„B”VÁLTOZAT

EGYETEMI SZINT (MSC)

FŐISKOLAI SZINT (BSC)

KATONAI LOGISZ-
TIKAI  SZAK

ÁLT.  LOGISZTIKAI
SZAKIRÁNY

GAZDÁLKODÁSI
SZAK

ÜZEMANYAG 
ELLÁTÓ

RUHÁZATI
ELLÁTÓ

ÉLELMEZÉSI
ELLÁTÓ

KATONAI 
GAZDÁLK.

GÉPÉSZMÉRNÖKI
SZAK

FEGYVER-
ZETI

GÉPJÁRMŰ
TECHNIKAI

PÁNCÉLOS 
TECHNIKAI

MŰSZAKI 
TECHNIKAI

REPÜLŐGÉP
SÁRK.HJMŰ

HELIKOPTER 
SÁRK. HJMŰ

VILLAMOSMÉR-
NÖKI SZAK

REP.FED.
MŰSZ.AUT.

REP.FED.
FE. TECH.

REP.FED.
RÁDIÓTECHN

RADARTECH-
NIKAI 

LÉGVÉDELMI
RAK.TECHN. 

ÉPÍTŐMÉRNÖKI
SZAK

MÉLYÉPÍTŐ 

KÖZLEKEDÉS-
MÉRNÖKI SZAK

KÖZLEKE-
DÉSI

A TOVÁBBKÉPZÉS IRÁNYAI

 

Mélyreható, az összes érintett bevonásával elvégzett elemző-
értékelő munka eredményeként lehetne eldönteni, hogy melyik változat 
a kedvezőbb a haderő, és melyik a tanintézet szempontjából.  

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a haderő jelen álla-
potában a középszintű logisztikai vezetői iránti szükségletet az általános 
logisztikai szakirányú képzés teljességgel kielégíti. Ez még akkor is igaz, 
ha időnként egyes évfolyamokon (tanulócsoportokban), egyes szakterüle-
tek képviselői túlsúlyban vannak, mint jelenleg a gazdálkodási-pénzügyi 
területről beiskolázott hallgatók. Ezek a kilengések idővel várhatóan 
csökkennek. Amikor majd állandósul az igényszint, az általános logisz-
tikai szakirányú évfolyamok rendszeres indításával, illetve az egyes 
szakirányok alkalomszerű, az igényhez igazodó szervezésével a haderő 
logisztikai szakember szükséglete hosszú távon kielégíthető lesz.  



 180 

ZÁRÓ GONDOLATOK, AJÁNLÁSOK: 

Több mint öt évvel ezelőtt, a Logisztikai Főcsoportfőnökség szerve-
zésében egy konferenciát tartottak az alap- és felsőszintű logisztikai 
tisztképzés helyzetéről, a továbblépés lehetőségeiről. Akkor a konferen-
cia résztvevői úgy látták, hogy a katonai logisztika egyegységes rendszer, 
alapelvei egyformán működnek a különböző szakágakban, funkcionális 
területeken. Deklarálták, hogy ennek az egységes szemléletmódnak kell 
érvényesülnie a logisztikai tisztképzés teljes vertikumában is. A résztve-
vők úgy nyilatkoztak, hogy az egyetemen folyó logisztikai képzés megfe-
lel a követelményeknek, nem új képzési koncepcióra, hanem a működő 
rendszer bizonyos korrekciójára van szükség. 

Az idő telik, az ígéretek ígéretek maradtak, a szakági elszigetelődés 
maradt, a logisztikai tisztképzés ügye egy helyben topog. Ma 2005-ben, 
NATO tagságunk hatodik-, az egyetemi szintű logisztikai képzés kilence-
dik évében, az integrált logisztikai szakemberképzés hívei, illetve a had-
mérnökképzés gondolatának elkötelezettjei még mindig saját szekértábo-
raikból lövöldöznek egymásra. Mindenki a maga igazát szajkózza, a 
tanszékek, a szakok vezetői foggal, körömmel ragaszkodnak pozícióik-
hoz. Az érintettek semmiféle kompromisszumra nem hajlandók. Az idő-
közben bekövetkezett kari- és tanszéki szinteken végrehajtott integráci-
ók a problémákat nem oldották meg, csak jegelték.  

Mindezen lehangoló jelenségek ellenére is azt mondom, hogy még 
nem késő. Még mindig van lehetőség arra, hogy végre rendbe rakjuk a 
logisztikai tisztképzés ügyét. Úgy mint öt éve, a közel jövőben ismét ren-
dezni kellene egy a logisztikai tisztképzés továbbfejlesztésével foglakozó 
tanácskozást, konferenciát. A konferencián, az előrelépés útjait keres-
ve, a szakma ügyét, az érintettek érdekeit szem előtt tartva, választ 
kell találnia az alábbi kérdésekre és állást kell foglalnia az azokhoz 
kapcsolódó feladatokban. 

• A haderő stratégiai felülvizsgálata eredményeinek, a jövő hadse-
regének kialakítására vonatkozó koncepciók ismeretében, meg-
felelő pontosságú prognózist kell készíteni a haderő logisztikai 
szakember szükségletéről. 

• A legfelső logisztikai vezetésnek (illetve az egész szakmának) el 
kell döntenie, hogy a történelmileg kialakult, a múlt hagyomá-
nyait ápoló szakági struktúrákon alapuló, vagy funkcionálisan 
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szerveződő, NATO kompatibilis logisztikát akarnak-e kialakíta-
ni. 

• A logisztikai képzést folytató szakok és szakirányok kapcsolatát 
újra kell szabályozni. A szakemberszükségletnek megfelelően a 
szakokat, szakirányokat fel kell fejleszteni, vagy meg kell szün-
tetni, az átfedéseket fel kell számolni. 

• Az egyetemi szaktanszékeket, illetve az egyes tanszékeken belül a 
szakcsoportokat, a logisztika funkcionális felosztásának, a kép-
zés szintjeinek megfelelően át kell strukturálni. 

• A „bolognai folyamat” szellemében, de a múlt tapasztalatait is 
felhasználva ki kell alakítani a lineáris rendszerű, két- (három) 
szakaszos egyetemi tisztképzést, illetve annak részeként a logisz-
tikai képzést.  

• A logisztikai tisztképzési vertikum munkájának harmonizálásá-
ra, a képzéssel összefüggő tervezési-, szervezési feladatok koor-
dinálására, a legfelső logisztikai vezető szervekkel, a szakmai 
főnökségekkel való kapcsolattartásra célszerű lenne létrehozni 
egy logisztikai intézetet.   

Amennyiben a logisztikai képzésben érintett vezető szervek, ok-
tatási egységek, tanár kollegák úgy gondolják, hogy az általam felve-
tett probléma valós, és ténylegesen segíteni kell a bajokon, mert a lo-
gisztikai képzés válságba jutott, akkor fogjunk hozzá. Próbáljunk 
felül emelkedni önös érdekeinken, kíséreljünk meg felemelkedi az 
ügyhöz. Alakítsunk ki végre egy olyan logisztikai képzési rendszert,  
amely mindenekelőtt a szakma ügyét, a hallgatók érdekeit szolgálja, 
és amelyben egyéni elképzeléseink, törekvéseink is megvalósulhat-
nak. Én kész vagyok ehhez lehetőségeim határain belül segítséget 
nyújtani.  
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3. A bolognai folyamat (Hrubos Ildikó oktatáskutató Intézet 2002).  
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