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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS 

A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI  
GAZDÁLKODÁSI SZAKTERÜLETÉN ÉRINTETT  

ÁLLOMÁNYKÉPZÉSI-KIKÉPZÉSI RENDSZERÉNEK 
BEMUTATÁSA 

II. RÉSZ. 

Gerebenics József 1 

A folyóirat előző 2006/2 számában szereplő azonos című cikk 
folytatása. 

3. A gazdálkodási szakemberképzés rendszeréről 

3.1. A gazdálkodási szakmai képzések rendszere 

A Magyar Honvédség képzési rendszerét - ezen belül a gazdálko-
dási tisztképzést - több szabályzó foglalja keretbe: 

• A legfontosabb talán a hivatásos és szerződéses katonák át- és 
továbbképzési rendszerének megszervezéséről és végrehajtásá-
ról szóló 17/2003. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés;  

• A Magyar Honvédség, valamint a miniszter közvetlen irányítása 
(felügyelete) alá tartozó szervezetek hivatásos- és szerződéses 
állományának beosztási kategóriába történő részletes besorolá-
sáról, illetve az ezen beosztásokban elérhető rendfokozatokról 
szóló 30/2001. (XII. 27.) HM rendelet; 

• A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, mó-
dosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált 
személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 
10/2002. (III. 5.) HM rendelet; 

• A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munka-
köri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet; 

                                                      
1 Gerebenics József mk. alezredes, MH ÖLTP Gazdasági Főnökség kiemelt 
gazdálkodási főtiszt (főnök helyettes). 
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• 29/2002. (HK 11.) HM utasítás a katonai felsőoktatás alapkép-
zési szakjai szakirányairól. 

Az MH gazdasági főnök miután meghatározza az egyes szakbe-
osztásokhoz tartozó követelményeket, a képzési rendszer szakmai fel-
ügyeletén2 keresztül van hatással arra, hogy a beosztásokat betöltők ké-
pesek legyenek feladataik ellátására. E feladat több részre tagolódik:  

• Szakirány referensi jogkörben3 felügyeli az egyetemi és főisko-
lai szintű képzéseket, a képzésben érdekelt más szakmai szerve-
zetekkel egyeztetve: 

- végzi a képzési dokumentumok, a katonai-szakmai tan-
anyag tartalmának véleményezését, valamint kezdemé-
nyezheti annak korszerűsítését, 

- részt vesz a tisztképzéssel, a kibocsátandó tisztekkel szem-
beni katonai, valamint katonai-szakmai követelmények ki-
dolgozásában, az államilag finanszírozott beiskolázási lét-
számkeret, valamint az ösztöndíjas és kettős jogállású 
végzős hallgatók első beosztásainak megtervezésében, 

- figyelemmel kíséri a képzés folyamatát, a záróvizsgákat, a 
pályakezdők beilleszkedését, 

- együttműködik a katonai felsőoktatási intézménnyel a kihe-
lyezett gyakorlati foglalkozások, a csapatgyakoroltatás fel-
tételeinek megteremtésében. 

• Meghatározza a szakmai át- és továbbképzések követelményeit. 
17/2003. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés előírja a kép- 

                                                      
2 17/2003. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés alapján a HM OTF gyako-
rolja a képzések feletti általános felügyeletet. 
3 29/2002. (HK 11.) a katonai felsőoktatás alapképzési szakjai szakirányairól 
szóló HM utasítás határozza meg az MH ÖLTP-t a gazdálkodási szak szak-
irány referenseként a főiskolai képzés vonatkozásában, és a HM utasítás mó-
dosításáig megegyezés alapján a HM KVF helyett az egyetemi szakok terüle-
tén is. 
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zéstípusokat, melyekből az alábbiak érintik a gazdálkodási szak-
terület képzési rendszerét: 

- a szakmai előmeneteli felkészítés tanfolyamainak követel-
ményit (főhadnagy, százados, őrnagy), 

- a szakmai átképzés követelményeit (más szakterületekről 
érkezők felkészítése), 

- a nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti állo-
mányba vett személyek tanfolyamrendszerű felkészítésére 
szolgáló tanfolyam követelményeit, 

- a szakmai ismeret-kiegészítő tanfolyamok követelményit 
(aktuális kérdések megtárgyalása évente egy-két alak-
alommal). 

(A pályakezdők felkészítésével foglalkozó tanfolyamok megszer-
vezésének kötelezettsége még jelenleg nem teljesen tisztázott. A gya-
korlatban jelenleg ezeket a haderőnemek parancsnokai szervezik). 

Az MH gazdasági főnök az át és továbbképzések kapcsán a köve-
telmények meghatározásán túl: 

• Végzi a képzési dokumentumok, a szakmai tananyag tartalma 
véleményezését, valamint kezdeményezi annak korszerűsítését, 
részt vesz a kidolgozásban; 

• Figyelemmel kíséri a képzés folyamatát, részt vesz annak meg-
szervezésében, levezetésében; 

• Együttműködik a képzési programok kidolgozásáért felelős ka-
tonai felsőoktatási intézménnyel. 

Az alap, kiegészítő, át-, és továbbképzések követelményeinek 
meghatározásával, illetve az egyes képzési formákban történő közvet-
len részvétellel, az egymásra épülés biztosításával lehetőség nyílik az 
egyes beosztásokhoz kötődő szakmai elvárásoknak történő megfelelés-
re. Tekintettel arra, hogy a működési környezet folyamatosan változik, 
fejlődik, a képzési rendszer elemeinek is – bár különböző gyakorisággal 
- alkalmazkodnia szükséges, ami a gyakorlatban a képzési követel-
ményrendszer rendszeres felülvizsgálatát és aktualizálását jelenti. 
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3.1.1. A katonai főiskolai alapképzés 

A Magyar Honvédség gazdálkodási szakbeosztásainak ellátásához 
szükséges alapképzettség megszerzése közgazdasági szakon főiskolai 
szintű oktatásban lehetséges. Ezt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszéke biztosítja, 
melynek képzése fölött a katonai felsőoktatás alapképzési szakjai szak-
irányairól szóló 29/2002. (HK 11.) HM utasítás szerint MH gazdasági 
főnök szakirány referensként felügyeletet gyakorol.  

A főiskolai szakmai alapképzés célja4 olyan tisztek képzése, akik 
alkalmasak a logisztikai szolgálatok költségvetési előirányzat és anyag-
gazdálkodási tevékenységének koordinálására, ellenőrzésére és elemzé-
sére, értékelésére, az erőforrások optimális elosztásához javaslatok ki-
dolgozására, a logisztikai főnök döntéseinek előkészítéséhez adatok 
biztosítására, a szaknak megfelelően az elsajátított korszerű közgazda-
sági, alkalmazott gazdaságtudományi, módszertani és hadtudományi 
ismeretek felhasználásával és legalább egy idegen nyelv kellő szintű 
ismeretének birtokában képesek: 

• Költségvetési szerveknél a különböző gazdasági folyamatok ter-
vezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére, értékelésére, a 
gazdálkodás ellenőrzésére; 

• Szakterületükön belül tisztként a fegyveres erők, a rendvédelmi 
szervek és a nemzetbiztonsági szolgálatok sajátos gazdálkodási, 
nyilvántartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvég-
zésére;  

• Szakterületüknek megfelelően a hadsereg logisztikai rendszeré-
ben ellátási feladatok végrehajtására; 

• Az általános és specifikus katonai, gazdálkodás, vezetői ismere-
tek és gyakorlati készségek felhasználásával első tiszti beosztá-
sukban – rövid beilleszkedési idő után – gazdálkodási feladatai-
nak tervezésére, szervezésére, elemzésére és irányítására, 
békében és minősített időszakban, valamint az alkotmány 19/e. 
Paragrafusában meghatározott helyzetben. 

                                                      
4 A BJKMF tanterve alapján a katonai közgazdasági főiskolai alapképzés nap-
pali képzési forma, a Magyar Honvédség és más fegyveres szervek ösztöndíjas 
és kettős jogállású hallgatói részére. Érvényes az 1999/2000 tanévtől.  



 167 

Természetesen a pályakezdő tisztekkel szemben katonai követel-
mények is megállapításra kerültek, melyek a következőképp kerültek 
megfogalmazásra. 

A katonai képzés célja olyan ismeretek elsajátíttatása és gyakorlati 
készség kialakítása, amelyek birtokában tisztként képesek szervezeti 
egységük béke- és háborús tevékenységét megtervezni, megszervezni 
és vezetni, beosztottjaikat kiképezni, tevékenységüket irányítani, az ál-
talános katonai és szakmai ismereteiket fejleszteni, a tisztekkel szem-
ben támasztott társadalmi elvárásoknak, katonai követelményeknek 
megfelelni.   

A képzés időtartama 8 félév, mely időtartam a következők szerint 
alakul: az összes hallgatói tanulmányi munkaidő 7200 munkaóra, 
amely 240 kreditnek felel meg. 

A kötelezően választható és a szabadon választható tantárgyak-
hoz rendelt kreditértékek teljes képzési időhöz rendelt kreditértékhez 
(240) viszonyított aránya: 

• Kötelező tantárgyak kreditértéke: 143 (59,6 %); 

• Kötelezően választható tantárgyak kreditértéke: 84 (35,0 %); 

• Választható tantárgyak kreditértéke: 13 (5,4 %). 

A képzés befejezése záróvizsgával végződik. Erre az időpontra a 
hallgatóknak teljesíteniük kell a tantervben előírt valamennyi tanulmá-
nyi követelményt és vizsgát, legalább 228 kreditpontot kell összegyűj-
teniük, eredményesen végre kell hajtaniuk a szakmai (csapat) gyakorla-
tokat, legalább egy idegen nyelvből „C” típusú katonai szakmai 
anyaggal bővített középfokú állami, vagy azzal egyenértékű (ARMA) 
nyelvvizsgát kell tenniük, valamint el kell készíteniük és be kell adniuk 
a szakdolgozatukat. 

A fent említett feltételeken túl további fontos kritériumkövetel-
mények teljesítése szükséges: 

• Testnevelési követelmények 

A jelentkező feleljen meg a katonai szolgálatra való egészségi al-
kalmasság elbírálásáról szóló 9/2002. (II.28.) HM-EüM együttes rende-
let előírásainak. A hallgató folyamatosan feleljen meg a hivatásos és 
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szerződéses katonák egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról 
szóló 12/1997. (V.16.) HM rendelet előírásainak. 

A hallgatónak a Testnevelés tantárgyból szigorlatot kell tennie. 

• Gépjárművezetői követelmények 

A hallgató a 4. tanév végére szerezze meg a „C1” kategóriájú ve-
zetői engedélyt. 

• Általános katonai – szakmai követelmények 

A kibocsátandó tisztekkel szemben támasztott általános katonai – 
szakmai követelményeket a 35/1997. (HK 10.) MHPK VKF intézkedés 
3. számú melléklete tartalmazza. 

A képzési programban a szakdolgozatnak természetesen kiemel-
kedő jelentősége van, hiszen ezen keresztül ad számot a hallgató a 
megszerzett tudásáról, illetve annak gyakorlatban történő alkalma-
zásáról. A szakdolgozat a szakmai ismeretek tantárgyaihoz kapcsolódó 
és a sajátos katonai tevékenységgel is összefüggő gazdálkodási feladat 
megoldása, amely a konzulens irányításával egy félév alatt elvégezhető 
és tanúsítja, hogy a hallgató jártasságot szerzett a tananyagon túlmenő-
en a hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozásában, a tanult isme-
retanyag önálló gyakorlati alkalmazásában, továbbá képes szakmai fel-
adatok önálló megoldására. Az elfogadott szakdolgozat kreditértéke   
12 pont. A gazdálkodási szakirány végzőseinek szakdolgozattémájukat 
a következő szakterülteken kell megtalálniuk:   

• Az államháztartás, az egyes fejezetek (különösen a védelem) és 
az önkormányzatok pénzügyei, az intézményi költségvetési 
gazdálkodás különféle részterületei (kiemelten a tervezés, ope-
ratív gazdálkodás, beszámolás, számvitel, az intézményi és 
személyi érdekeltségi formák, az ellenőrzés és elemzés elméleti 
és gyakorlati vonatkozásai). A pénzügyi és számviteli informá-
ciós rendszer elméleti és gyakorlati kérdései. 

• A nemzetgazdaság és a védelem kapcsolatrendszere. A pénz-
ügyi-gazdasági jogszabályi környezet hatása a költségvetési és a 
katonai gazdálkodásra. A költségvetési gazdálkodás rendje. A 
MH gazdálkodási rendszere, a csapat logisztikai szolgálatok 
pénz- és anyaggazdálkodással kapcsolatos tervezési és végrehaj-
tási tevékenysége. A logisztikai szolgálatokat érintő informati-
kai témakörök. A logisztikai biztosítással kapcsolatos feladatok. 
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• A csapatok sajátos pénzügyi funkciói, feladatai (a különféle 
költségtérítési rendszerek, az illetményszámfejtés és a levoná-
sok szabályai és gyakorlata, a társadalombiztosítással kapcsola-
tos feladatrendszer stb.). A pénzügyi és számviteli tevékenység 
szervezeti és munkaszervezési vonatkozásai. Az adórendszer 
különféle elemeinek szabályai és gyakorlati kérdései. 

• A nemzetgazdaság háborús helyzetben, a háborús pénzügyi biz-
tosítás, költségvetési gazdálkodás témakörei. 

• Egyéb, a hadtáp, pénzügyi és közgazdasági tanszékvezető által 
jóváhagyott témák. 

A konkrét szakdolgozattémák megválasztásában a Hadtáp, Pénz-
ügyi és Közgazdasági Tanszék és az MH gazdasági főnök együttmű-
ködése keretében a főnökség rendszeresen tesz javaslatot az aktuális 
kutatásra érdemes területekkel kapcsolatban. A 2005. évben végző gaz-
dálkodási szakos hallgatók számára az alábbi szakdolgozatcímek ke-
rültek kijelölésre a tanszék részére: 

1. A közbeszerzések szerepe a tárca logisztikai gazdálkodásá-
ban; 

2. A logisztikai költségvetés tervezésének jelenlegi folyamat-
rendszere, átalakításának lehetőségei; 

3. A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe tartozó fe-
leslegessé vált ingó vagyonelemek kincstári vagyoni körből 
történő kivonásának folyamata; 

4. Az MH Központi Logisztikai Bázis megalakításának lehe-
tőségei, szerepe a Magyar Honvédség logisztikai rendsze-
rében;  

5. A logisztikai modernizáció folyamata, fő irányai a Magyar 
Honvédségben; 

6. A NATO kodifikációs rendszer szerepe, megvalósítása a 
Magyar Honvédségben; 

7. A Magyar Honvédség logisztikai gazdálkodásának jelenle-
gi rendszere, a gazdálkodás szabályozásának folyamata, 
szervezetei, hatékonyságának erősítése; 
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8. TVTR (Tárca Védelmi Tervezési Rendszer) elemző jellem-
zése kísérleti alkalmazásának tapasztalatai, továbbfejleszté-
sének lehetőségei; 

9.  Outsourcing, PPP (Public Private Partnership) lehetőségei 
az MH logisztikai ellátás rendszerében. 

Az MH gazdasági főnök az aktuális témák felvetésén túl a hallga-
tók munkáját szükséges esetben konzulensekkel segíti, illetve a szak-
dolgozatok értékeléséhez bírálókat is biztosít. 

A képzési ciklus befejezését jelentő záróvizsga része a szakdolgo-
zat megvédése, illetve egy a szakmai tantárgyakat átfogó (komplex) 
szóbeli vizsga, melynek területei: Logisztikai (anyagi-technikai) bizto-
sítás, Katonai ellátás – szolgáltatás menedzsment, Vállalatgazdaságtan, 
Szervezeti és emberi erőforrás menedzsment, Marketing, Védelemgaz-
daságtan. 

3.1.2. A polgári főiskolai (egyetemi) alapképzés lehetősége 

Az elmúlt években és napjainkban is gyakran napirendre kerül, 
hogy a polgári és katonai élet gazdálkodási rendszerének közeledésével 
lehetőség van a szakterület beosztásainak betöltésére polgári intézmé-
nyekben végzett tisztekkel is. (Ez különösen a legkevesebb specialitást 
tartalmazó pénzügyi területeken lehetséges).  

A polgári felsőoktatásban végzettekre jellemző, hogy sem általá-
nos sem szakirányú katonai ismeretekkel nem rendelkeznek. A hiva-
táshoz való kötődésük a katonai intézményekben tanulókkal szemben 
nehezebben, hosszabb úton alakul ki. A polgári intézmények pedig ne-
velési kérdésekkel jellemzően nem vagy másképp foglalkoznak. Az 
ilyen módon történő képzések tehát nehezen, hosszabb idő alatt valósít-
hatók meg. 

Amennyiben a döntéshozók a polgári felsőoktatásban végzettekkel 
terveznék a szakember utánpótlást megoldani – különös tekintettel arra, 
hogy a Magyar Honvédség létszámigényei várhatóan csökkennek -, úgy 
azokat posztgraduális módon, tanfolyamokon lenne szükséges tovább-
képezni. E feladat megoldása a jelenlegi oktatási szervezetek jelentős 
átalakítását jelentené. 

Álláspontom szerint a gazdálkodási szakirány tekintetében Had-
táp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszéken folyó képzésre továbbra is 
szükség van. 
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A Magyar Honvédség jelenleg nincs felkészülve a polgári életből 
nagyobb létszámban beáramló tisztjelöltek fogadására. A törvényi kor-
látok nem teszik lehetővé, hogy a frissen beosztásba kerülő közgaz-
dászok hadnagynál magasabb rendfokozatba kerüljenek, amely a komo-
lyabb tapasztalattal rendelkező civil szakemberek számára jelentős 
visszatartó erő. Ráadásul a jelenlegi rendszer szinte kizárólag sza-
kaszparancsnoki beosztások betöltését teszi lehetővé pályakezdők 
számára, amely a polgári felsőoktatásban közgazdász szakokon vég-
zett fiatalok számára csak a legritkább esetben képvisel vonzerőt. Ez-
úton tehát szakember-utánpótlás nem tekinthető biztosítottnak. 

Bár gazdálkodási területen a főiskolai alapképzési igény csak évi 
néhány főre korlátozódik, a rokon közgazdasági területek (hadtáp és 
pénzügy) igényével összesen a képzés fenntartása indokolt lehet. A ka-
tonai gazdasági szakbeosztások ellátása speciális tudást igényel, és ezen 
beosztások feltöltése polgári végzettséggel rendelkező tisztekkel csak 
továbbképzés után lehetséges.  

További kérdéseket vet fel a fokozatosan bevezetésre kerülő szak-
mai előmeneteli, illetve át- és továbbképzési rendszer, mely a Hadtáp, 
Pénzügyi és Közgazdasági Tanszékre komoly feladatokat hárít. A 
jegyzetek kidolgozásában, állandó fejlesztésében, a képzések végrehaj-
tásában a tanszék jelentős közreműködése szükséges. A gazdálkodási 
terület továbbképzési rendszerét kifejtő okmányokban a ZMNE Had-
táp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék a képzési programok kidolgo-
zásában felelősként van feltüntetve, és az ilyen jellegű feladatok szak-
szerű végrehajtása másképp nem biztosítható. 

A jövőben a képzési rendszer fejlődésével egyre növekvő számú és 
jelentőségű feladat hárul a szaktanszékekre a Magyar Honvédség hu-
mán erőforrás fejlesztésével kapcsolatban. 

A Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék meg is tette az 
alapképzés vonatkozásában a változások által megkövetelt ésszerűsítő 
lépéseket. A 2005. évtől kezdve megalakult a korábbi részekre bontott 
szakirányok helyett az egységes katonai gazdálkodási alapszak, amely a 
közgazdász polgári képesítést megszerezni vágyókat integrált képzés-
ben részesíti, szakképzettségként közgazdász végzettséget ad.  
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A Magyar Köztársaság oktatási minisztere 2005. április 06-án 
engedélyezte és létrehozta a ZMNE katonai gazdálkodási alapsza-
kot, mely új erőt adhat a jövőnkhöz. 

• Szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, 
bachelor; rövidítve: BSc). 

• Szakképzettség: közgazdász katonai gazdálkodási alapszakon 
(zárójelben megjelölve a szakirányt). 

• Választható szakirányok: gazdálkodó, hadtáp, pénzügyi.  

• Képzési terület: nemzetvédelmi és katonai. 

• Képzési ág: katonai. 

• Képzési idő félévekben: 1+7 félév. 

• Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok 
száma: 210 kreditpont: 

- a képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális 
kreditpontjai: 54 kreditpont, 

- a szakirányhoz rendelhető minimális kreditpontok: 47 
kreditpont, 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető mini-
mális kreditpontok: 10 kreditpont, 

- a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok: 10 kreditpont, 

- a gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kredit-
pontok: 80 kreditpont, 

- intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben 
szerezhető minimális kreditpontok: (változó). 

• Az alapszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompeten-
ciák: 

A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés 
során elsajátított közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi, mód-
szertani és hadtudományi ismereteik birtokában – a választott szak-
iránynak megfelelően. 

 



 173 

A hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben képesek: 

• Költségvetési szerveknél a különböző gazdasági folyamatok 
tervezésére, szervezésére, irányítására, elemzésére, értékelésére, 
a fegyveres erők, rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági 
szolgálatok pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilvántartási, 
elemzési, ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére; 

• Továbbá az elsajátított általános és specifikus katonai pénzügyi, 
gazdálkodási, vezetői ismereteik és gyakorlati készségeik fel-
használásával a gazdálkodás és ellátás feladatainak tervezésére, 
szervezésére, elemzésére és irányítására, a szakalegységek alap-
rendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtásának vezetésére a 
békeidőszaki honvédelmi, a béketámogató, valamint háborús 
tevékenységekben. 

A szakon végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendel-
keznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. 

A képzési ágon belüli közös képzési szakasz alapszak szempont-
jából fontos kompetenciái: 

• A szaktudományos és korszerű információs és haditechnikai is-
meretek; 

• A fizikai, a pszichikai, a morális feladatokra összpontosító szak-
mai, pedagógiai, vezetéselméleti ismeretek; 

• Az alárendelt katonai szervezet működésének bonyolult helyze-
tekben történő eredményes biztosításához szükséges ismeretek. 

Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapszakon 
végzettek képesek: 

• Érvényt szerezni a hadviselés nemzetközi egyezményekben 
rögzített szabályainak hazai, nemzetközi és szövetségi művele-
tekben; 

• A modern hadsereg funkcióit, helyét és szerepét megérteni a 
demokratikus társadalomban; 

• Közgazdasági, szakmai, pedagógiai, vezetéselméleti ismeretek 
elsajátítására; 
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• A hadsereg magyar és európai értékeinek, hagyományainak 
képviseletére. 

Az alapfokozat birtokában a katonai gazdálkodási alapszakon 
végzettek alkalmasak: 

• A hazai, nemzetközi és szövetségi műveletekben, valamint a ka-
tonai szervezeteknél a gazdasági folyamatok tervezésére, szer-
vezésére, irányítására, elemzésére és értékelésére; 

• Szakalegységek alaprendeltetéséből fakadó feladatai végrehajtá-
sának vezetésére. 

A katonai gazdálkodási alapszak pénzügyi szakirányán végzettek 
alkalmasak továbbá:a fegyveres erők, rendvédelmi szervek és a nem-
zetbiztonsági szolgálatok pénzügyi, számviteli, gazdálkodási, nyilván-
tartási, elemzési és ellenőrzési feladatainak önálló elvégzésére. 

A katonai gazdálkodási alapszak gazdálkodás és hadtáp szakirá-
nyán végzettek – a választott specializációnak megfelelően – alkalma-
sak továbbá: 

• A hadsereg logisztikai rendszerében a logisztikai szolgálatok 
költségvetési előirányzati és anyaggazdálkodási tevékenységé-
nek koordinálására, ellenőrzésére, elemzésére, értékelésére, az 
erőforrások optimális elosztásához szükséges javaslatok kidol-
gozására, a vezetői döntések előkészítésére; 

• Az üzemanyag-ellátás, az élelmezési ellátás, illetve a ruházati 
ellátás gazdaságos, hatékony tervezésére, szervezésére és vég-
rehajtására; 

• Szakmai gyakorlat megszerzésére. 

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritériumkö-
vetelmény. A szakmai gyakorlat időtartama legalább 10 hét. 

Nyelvi követelmény az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy 
idegen nyelvből középfokú „C” típusú államilag elismert katonai 
szakmai nyelvvizsga vagy STANAG 2.2.2.2. nyelvvizsga szükséges. 

A plusz 1 félév mindenki részére általános katonai kiképzés (alap-
kiképzés) és gépjárművezetés. A szakon tanulók az 5. félévben specia-
lizálódhatnak az említett szakirányokon az MH szakember igénye sze-
rint. 
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Az így kialakult struktúra rugalmasabban alkalmazkodik a lét-
számszükséglethez, hiszen a szakirány választás és a beosztásba he-
lyezés között csak rövid idő telik el. Ráadásul széles szakmai alapokat 
nyújt, amely az előmeneteli rendszerben több lehetőséget biztosít a 
szakemberek számára. 

Az itt végzettek megfelelő időtartamú csapatszolgálat után jelent-
kezhetnek az egyetemi végzettség, „master” fokozat megszerzésére, 
vagy az egyetemen (ZMNE) vagy polgári felsőoktatási intézményben. 

Ennek lehetőségei a jövőben megoldandó fontos feladataink között 
szerepelnek. 

3.1.3. A szakmai előmeneteli felkészítés  

A 17/2003. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés a soron kö-
vetkező rendfokozat elérése tekintetében az általános katonai, illetve 
szakmai tanfolyamok elvégzését követelményként határozza meg. 

Eszerint az általános katonai és vezetői felkészülés keretében a ki-
egészítő alapképzésen résztvevőket kivéve, általános katonai felkészü-
lésen és vizsgán kell részt venni azoknak a katonáknak, akiket maga-
sabb beosztásba helyezésre terveznek, illetve azoknak a zászlósi, 
alezredesi beosztásba tervezetteknek, akik a magasabb iskolai végzett-
séget, szakképzettséget nem katonai oktatási intézményben, vagy nem 
katonai szakirányon szerezték, illetve a következő rendfokozatnak meg-
felelő felkészülésben kell részt vennie annak a speciális beosztásban lé-
vő katonának, akit várakozási ideje leteltekor magasabb rendfokozatba 
előléptetésre terveznek. 

A felkészülés tananyagát mindig az adott rendfokozatnak megfe-
lelő parancsnoki beosztás béke és háborús vezetési kötelmeinek ismere-
téből, illetve az adott szinthez tartozó általános katonai ismeretekből 
kell összeállítani. A tananyagot a HM HVK Hadműveleti Csoportfő-
nökség adja ki, a vizsgákat évente 2 alkalommal, központilag, egy 
rendfokozatban lévőknek egyidőben és azonos feladatlappal, a tiszti 
rendfokozatokban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen kell 
megszervezni. 

A felkészülésnek meg kell előznie az előmeneteli szakmai felkészí-
tést.  

Az alap- és kiegészítő alapképzésben tanulók kivételével a terve-
zett szakbeosztás ellátását segítő szakmai felkészítésen kell részt venni 
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minden olyan katonának, akit az előmeneteli bizottság rangsorolt és ki-
választásra került magasabb beosztás ellátására, valamint előléptetésre. 

A követelmények és az elsajátítandó ismeretek (gyakorlati jártas-
ságok, készségek) függvényében az elméleti képzést távoktatási vagy 
levelező, a gyakorlati felkészítést pedig rövid idejű nappali formában 
kell végrehajtani. A szakmai felkészítés a tervezett magasabb beosztás 
szakfeladataira készíti fel a jelöltet. A beosztás specialitását figyelembe 
véve folyhat katonai vagy polgári oktatási, illetve más, erre feljogosí-
tott intézménynél. 

A különböző szintű, de egy szakterülethez tartozó tanfolyamoknak 
egymásra kell épülniük. A követelmények és a képzési programok ki-
dolgozása során figyelembe kell venni az előző szakmai tanfolyam, 
vagy kiegészítő alapképzés során elsajátított ismereteket (jártasságokat, 
készségeket). 

Ezen követelmények ismeretében az MH gazdasági főnök már 
2003-ban megkezdte a hatáskörébe tartozó szakmai előmeneteli tanfo-
lyamok előkészítését, figyelembe véve a gazdálkodási terület működé-
sének, rendfokozati struktúrájának tervezetét, illetve az új előmeneteli 
rendszert.  

A főnökség tervezete a hadnagyi beosztásoktól az ezredesi rend-
fokozattal rendszeresített beosztásokig átfogja a gazdálkodási szak-
mát, amely az általános előmeneteli rend keretei között működik.5 
Ilyen módon a gazdálkodás egyre magasabb szintjein magasabb rend-
fokozattal javasolja a beosztásokat rendszeresíteni, meghatározva az 
adott rendfokozat – az adott gazdálkodás szint - betöltőjével szembeni 
követelményeket. Az előmeneteli szakmai felkészítésekkel szemben 
fontos elvárás, hogy a tanfolyamok követelményei vegyék figyelembe a 
jelenlegi rendfokozatban megszerzett ismereteket, tapasztalatot építse-
nek azokra, egészítsék ki a meglévő tudást a gyakorlatban is alkalmaz-
ható módon.   

A vonatkozó intézkedésnek megfelelően előmeneteli tanfolyamon 
a főhadnagy, százados, őrnagy beosztásra váróknak kell részt venni-

                                                      
5 Az általános előmeneteli rend a gazdálkodási szakma tekintetében nem feltét-
lenül megfelelő. Véleményem szerint az ilyen jellegű szakmák sajátosságai 
miatt létezik a speciális előmeneteli rend, melynek alkalmazását az előmeneteli 
rend bevezetésekor nem engedélyezték a Magyar Honvédség logisztikai rend-
szerében. 
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ük. A magasabb beosztások egyetemi végzettséghez, különböző felső-
vezető-képző tanfolyamokhoz vannak kötve.  

Korábban a HM Oktatási és Tudományszervezési Főosztály 
„ÚTMUTATÓ”-t adott ki a hivatásos és szerződéses katonák részére 
végrehajtásra kerülő át- és továbbképzések követelményeinek és képzé-
si programjainak kidolgozásához. E dokumentum alapján kidolgozásra 
kerültek a képzési követelmények. 

A képzés 90 órában kerül megszervezésre, melyből 58 óra elméleti 
és gyakorlati foglalkozást jelent, a hátralévő idő a konzultációkat és a 
vizsgára történő felkészítést jelenti. A kontaktóráknak fontos szerepe 
van abban, hogy a hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülhessenek az 
előadókkal, egymással, és saját – sok esetben változó szintű – tudásuk-
hoz igazíthassák a tananyagot. 

A képzés központilag kerül megszervezésre, a közvetlen parancs-
nok(ok) támogató egyetértésével a szakmai előmeneteli bizottság ja-
vaslata alapján, a MH haderőtervezés létszámszükségletével össz-
hangban. Egyszerre maximálisan 15 fő kerülhet beiskolázásra.    

A képzési programok kidolgozásáért, pontosításáért felelős a 
ZMNE Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék, illetve a képzés 
megszervezése, lebonyolítása is a hatáskörébe tartozik. A  képzési 
programok évente pontosításra kerülnek a tanszék, illetve az MH gaz-
dasági főnök igénye szerint. 

Az előmeneteli képzésekkel kapcsolatban támasztott legfontosabb 
követelmény, hogy az legyen gyakorlatias, rugalmas, alkalmazkodjon a 
résztvevők tudásához és igényeihez. A képzés elősegítésére kiadott 
anyag legyen naprakész, világos és teljes körű, tegye lehetővé a haté-
kony önképzés keretében történő felkészülést. Az összevonások legye-
nek interaktívak, egészítsék ki és értelmezzék a kiadott anyagban fog-
laltakat, tárgyalják a témakör legfontosabb kérdéseit. 

A képzés során a tárgyalt témaköröknek biztosítaniuk kell az adott 
rendfokozat betöltéséhez kapcsolódó tudás megszerzését. E követelmé-
nyeket – a teljesség igénye nélkül – példaképpen századosi rendfokozat 
esetében a következőképp fogalmazhatjuk meg:a gazdálkodási, költ-
ségvetési, tiszt (százados) ismerje: 

• Az államháztartás, illetve a költségvetési szervek gazdálkodásá-
nak rendszerét, a gazdálkodás tervezésének, koordinálásának, 
elszámoltatásának fő kérdéseit; 
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• A logisztikai gazdálkodás helyét, szerepét a Magyar Honvédség 
logisztikai rendszerében; 

• A Magyar Honvédség különböző szervezeteinek helyét szerepét 
a gazdálkodás területén; 

• A költségvetési és az anyaggazdálkodással kapcsolatos köve-
telmények rendszerét, a gazdálkodás feladatainak törvényi, jog-
szabályi hátterét; 

• A beszerzési eljárások rendjét, a vonatkozó törvényi, jogszabá-
lyi hátteret; 

• A csapat és központi gazdálkodás béke és minősített időszaki 
okmányait, nyilvántartási rendszerét; 

• A Védelmi Tervező Rendszer és alrendszerei, különös tekintet-
tel Logisztikai Gazdálkodási Információs Rendszer helyét, sze-
repét, alkalmazását a csapat és központi gazdálkodásban; 

• Az MH szintű szervezetek béke és minősített időszaki feladatai-
hoz kapcsolódó logisztikai költségvetési gazdálkodási feladato-
kat, a készenlét fokozására, illetve a minősített időszakra vonat-
kozó szabályzókat, adattárakat; 

• A logisztikai támogatás haderőnemi feladatait, az MH logiszti-
kai rendszerét és a központi logisztikai szervezetek tevékenysé-
gének alapjait. 

A követelményeket megvizsgálva látható, hogy az előmenetellel 
párhuzamosan mind szélesebb látókör megteremtése a cél, a csapat-
gazdálkodás mindennapjaitól fokozatosan az MH, illetve tárca szintű 
logisztikai gazdálkodással kapcsolatos elvárások fogalmazódnak meg. 
Fontos azonban érteni, hogy az alapvetően a harcoló (lövész, felderítő, 
stb) fegyvernemek számára kigondolt előmeneteli és továbbképzési 
rendszer a gazdálkodási szakterületen csak nehezen alkalmazható, mert 
az egyes rendfokozatokhoz kapcsolódó ismeretszintek nehezen külön-
böztethetők meg. Így nehéz meghatározni azt, hogy milyen plusz tudás 
megszerzése szükséges egy magasabb rendfokozattal rendszeresített 
beosztás betöltéséhez.  

A képzési programok kidolgozása a követelmények MH ÖLTP 
parancsnok általi jóváhagyását követően megkezdődött a Hadtáp, 
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Pénzügyi és Közgazdasági Tanszéken. A szakmai követelmények alap-
ján a kidolgozott képzési programok részletesen tartalmazzák:  

•  A tanfolyamok időbeosztását; 

•  Az oktatásra kerülő tantárgyakat és témaköröket; 

•  A kötelező és ajánlott irodalmak listáját; 

•  Az oktatás módszerét; 

•  Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó ellenőrző kérdéseket; 

•  A vizsga formáját, értékelését. 

A számonkérés egy írásbeli kombinált felépítésű teszt, melynek 
tételkérdéseit a tanfolyam program keretében leadott tananyag és önálló 
feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi. A szóbeli vizsga a 
kiképzési program tantárgycsoport területeiből, komplex összefüggések 
feltárására módot adó tételkérdések alapján zajlik.  

Az át- és továbbképzést biztosító programok alapvetően három 
tantárgyra épülnek: katonai gazdálkodási ismeretek, logisztikai támo-
gatás és minőségbiztosítás. A tantárgyak tárgykörei a szűkös időkeret 
adta lehetőségek között átfogják az adott beosztások ellátásához szük-
séges ismereteket, segítenek abban, hogy a szakterület tisztjei, főtisztjei 
képesek legyenek megfelelni a velük szemben támasztott követelmé-
nyeknek.  

3.1.4. A szakmai átképzés 

A már az előzőekben hivatkozott HM utasítás szerint a szakági át-
képző tanfolyamokon kell felkészíteni a katonákat, akiknek: 

• Az előmenetelük szakirányban nem biztosított; 

• Más okból a meglévő alapképzettségüktől és jelenlegi szakterü-
letüktől eltérő beosztásba kérik magukat; 

• Szolgálati érdekből kerülnek másik szakirányba, illetve olyan 
munkakörbe, amelyre nincs alapképzés. 

Az átképzést  amennyiben az szakképzettség megszerzésével is pá-
rosul - katonai - speciális esetekben polgári - oktatási, vagy ilyen kép-
zésre jogosult egyéb intézményben kell végrehajtani. Amennyiben az 
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átképzés nem jár együtt szakképzettség megszerzésével, azt bármely, a 
képzés feltételével rendelkező, a szakmai felkészítésért felelős által ki-
jelölt intézményben vagy szervezetnél végre lehet hajtani. 

Tekintettel arra, hogy az átképző tanfolyamok követelményeit és 
képzési programját esetenként – a konkrét beosztás követelményei 
alapján, a résztvevők képzettsége és szakmai ismeretszintjének figye-
lembevételével – kell aktualizálni, az MH gazdasági főnök által kidol-
gozott képzési követelmények, illetve a megbízott képző intézmény – 
ZMNE Hadtáp, Pénzügyi és Közgazdasági Tanszék – által kidolgo-
zott a képzési program csak keretként szolgálhat. 

Az ebben a képzésben résztvevők számára – figyelembe véve azt, 
hogy minden gazdálkodási beosztás esetében közgazdász végzettség az 
előírt követelmény – csak azok a katonai gazdálkodással kapcsolatos 
specialitások kerültek beépítésre, melyekkel a hallgató eddigi pályafu-
tása alatt nagy valószínűség szerint nem találkozott. A követelmények 
meghatározása azért is nehéz, mert pontosan nem lehet előre tudni, 
hogy az átképzésben résztvevő milyen (a gazdálkodás mely szintjén) 
beosztás betöltésére készül fel. 

A HM Oktatási és Tudományszervezési Főosztály által kiadott 
„ÚTMUTATÓ” alapján a fentiek ismeretében kidolgozásra és jóváha-
gyásra kerültek a képzési követelmények és a képzési program. 

A képzés nagyobb terjedelemben, 110 órában kerül megszerve-
zésre, melyből 74 óra elméleti és gyakorlati foglalkozást jelent, a hát-
ralévő idő a konzultációkat és a vizsgára történő felkészítést jelenti. A 
kontaktóráknak itt ha lehet még fontosabb szerepe van abban, hogy a 
hallgatók közvetlen kapcsolatba kerülhessenek az előadókkal, és saját – 
sok esetben változó szintű – tudásukhoz igazíthassák a tananyagot. Az 
előmeneteli képzésekhez viszonyítva megnövekedett óraszám termé-
szetesen annak tudható be, hogy képzésben résztvevők nagy valószínű-
ség szerint mélyebben itt találkoznak először a katonai gazdálkodás 
kérdéseivel.  

A számonkérés egy írásbeli kombinált felépítésű teszt, melynek té-
telkérdéseit a tanfolyam program keretében leadott tananyag és önálló 
feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi. A szóbeli vizsga a 
kiképzési program tantárgycsoport területeiből, komplex összefüggések 
feltárására módot adó tételkérdések alapján zajlik.  

A képzés központilag szükség szerint kerül megszervezésre.       
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A képzési programok kidolgozásáért, pontosításáért felelős a 
ZMNE Hadtáp és Pénzügyi Tanszék, illetve a képzés megszervezése, 
lebonyolítása is a hatáskörébe tartozik. A képzési programok alkalman-
ként pontosításra kerülnek a tanszék, illetve az MH gazdasági főnök, 
illetve a képzésben résztvevők igényei szerint. 

3.1.5. A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti ál-
lományba vett személyek felkészítése 

Tekintettel arra, hogy katonai felsőoktatási rendszer racionalizálá-
sa folyamatosan napirenden van, az MH szakember-utánpótlásában 
egyre nagyobb szerepet kaphat a polgári oktatási intézményben vég-
zettséget szerzett személyek katonai pályára lépése. Abban az esetben, 
ha ez tömeges méreteket ölt, az a teljes oktatási-kiképzési struktúra új-
ragondolását igényelheti. 

Kétségtelen, hogy a nem katonai oktatási intézményben végzett, 
tiszti állományba vett személyek felkészítése az egyik legfontosabb 
képzéstípus, hiszen ez többnyire egy pályakezdő, a katonai viszonyokat 
nem ismerő ember képzését jelenti. E feladattal kapcsolatban szintén a 
17/2003. HM KÁT - HVKF együttes intézkedés határozza meg a ke-
reteket. 

A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti állományba 
vett személyek katonai-szakmai felkészítését központi tanfolyamon 
kell biztosítani. Az állományba vételt és a beiskolázást úgy kell tervez-
ni, hogy a katona a legfeljebb 6 hónapos próbaidő alatt a központi 
tanfolyamot és az első beosztásra felkészítő szaktanfolyamot egyaránt 
elvégezhesse. Az eredményes vizsgák előtt a katona az önálló szolgá-
latteljesítést nem kezdheti meg.  

A központi tanfolyamon történő felkészítés követelményei az álta-
lános katonai felkészültségre vonatkozóan alapvetően – a begyakorlott-
ság tekintetében időarányosan csökkentve – azonosak a tiszti alapkép-
zésben előírtakkal. A szakmai felkészítés követelményeinek meghatáro-
zásánál figyelembe kell venni az előképzettséget.  
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A központi tanfolyam képzési programja tartalmazza: 

• Az alapkiképzést, [a 10/2002. (III. 5.) HM rendelet 14. §-ában 
foglaltak szerint]. 

• Az általános katonai felkészítést. 

• A szakmai felkészítést. 

A tiszti állományba felvettek felkészítése a ZMNE-en folyik. A 
katona a központi tanfolyam elvégzése után általános katonai és szak-
mai elméleti vizsgát tesz.  

A szakmai képzési követelményeket az MH gazdasági főnök ha-
tározta meg, a képzési programot pedig a ZMNE Hadtáp, Pénzügyi és 
Közgazdasági Tanszéke állította össze. A képzés nagyobb terjedelem-
ben, 130 órában kerül megszervezésre, melyből 96 óra elméleti és gya-
korlati foglalkozást jelent, a hátralévő idő a konzultációkat és a vizsgára 
történő felkészítést jelenti. Fontos hangsúlyozni, hogy a HM utasítás 
által előírt szűk időkeretek igazából nem elegendőek ahhoz, hogy a 
polgári felsőoktatásból állományba vett személyek teljes körűen elsa-
játítsák a szakma alapjait, ez pusztán a fontosabb tárgykörök érintésé-
re elegendő. Éppen ezért a hallgató sokkal inkább rászorul az önálló 
felkészülésre.  

A számonkérés egy írásbeli kombinált felépítésű teszt, melynek 
tételkérdéseit a tanfolyam program keretében leadott tananyag és önálló 
feldolgozásként meghatározott ismeretanyag képezi. A szóbeli vizsga a 
kiképzési program tantárgycsoport területeiből, komplex összefüggések 
feltárására módot adó tételkérdések alapján zajlik.  

A képzési programok évenként pontosításra kerülnek a tanszék, il-
letve az MH gazdasági főnök igénye szerint. 

3.1.6. A szakmai ismeret-kiegészítő felkészítés 

A rendszeres szakmai ismeret-kiegészítő felkészítések területén 
sok logisztikai szakág sok éves hagyományokkal rendelkezik. E képzé-
sek célja az aktuális szakmai kérdések megvitatása, a korábbi időszak-
ok tevékenységének értékelése, felkészülés a jövőbeni feladatok meg-
oldására.   

A vonatkozó intézkedés szerint minden szakterületen évente ösz-
szességében legalább 3 napos szakmai ismeret-kiegészítő összevoná-
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son kell felkészíteni azokat a katonákat, akik az adott évben nem vesz-
nek részt más (át- és továbbképzési) fajtában.  

A képzés célkitűzése az aktuális kérdések megtárgyalása, így an-
nak képzési programját az MH gazdasági főnök az időpontját megelő-
ző hónapban állítja össze.  

Az MH gazdasági főnökség az ismeret-kiegészítő felkészítéseket 
két részben, márciusban és októberben egyenként 1,5 napos időtar-
tamban szervezi meg valamelyik kiképzési bázison, üdülőben. E kép-
zési forma a gazdálkodás vonatkozásában az elmúlt 2 évben került elő-
ször alkalmazásra, és e dolgozat befejezéséig 3 alkalommal került 
megszervezésre. 

Az eddig, és a jövőben megszervezett ilyen jellegű tanfolyamok 
programjának kidolgozása során az alábbiakra voltunk figyelemmel: 

• Kerüljön értékelésre a megelőző időszak gazdálkodása, az abból 
levonható tapasztalatok, következtetések; 

• Itt határozzuk meg a következő időszak gazdálkodási célkitűzé-
seit; 

• Megtárgyalásra kerülnek a gazdálkodást érintő aktuális jogsza-
bályi változások; 

• Megtárgyalhatók a gazdálkodás egyes területein jelentkező 
problémák; 

• A napi feladatok során jelentkező kérdések napirendre kerülhet-
nek; 

• Megtárgyalhatók a gazdálkodás területén végbemenő változások 
következményei, új módszerek alkalmazásának lehetőségei. 

A szűken vett szakmai ismereteken túl adott esetben a résztvevők 
képet kaphatnak a logisztikában végbemenő legfontosabb folyamatok-
ról is. 

Így tehát a 2005. év márciusi továbbképzés programja például a 
következőképp alakult: 

• A 2004. évi logisztikai költségvetési gazdálkodás értékelése; 

• A 2005. évi logisztikai költségvetési gazdálkodás célkitűzései; 
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• A gazdálkodás szabályzása a készülő HM utasítás tükrében; 

• A beszerzés, közbeszerzés tervezése, végrehajtása, az új sza-
bályzók bevezetését követő tapasztalatok; 

• Private Public Partership (PPP) szerepe, alkalmazásának lehető-
ségei a Magyar Honvédség gazdálkodásában; 

• Nemzetközi költségvetés tervezése, alapjai, elszámolás rendje; 

• A gazdálkodás és a pénzügy kapcsolatának aktuális kérdései; 

• A gazdálkodáshoz kapcsolódó személyi jogkörök. 

Annak érdekében, hogy a képzések minőségéről megbízható ké-
pet kaphassunk, az MH Gazdasági Főnök az igények felmérésére kér-
dőívet állíttatott össze. A kérdőív a minőségbiztosítási rendszerrel ren-
delkező szakképző intézmények hasonló jellegű dokumentuma alapján 
készült el, és nagyon hasznos tapasztalatokkal gazdagította a képzés 
megszervezőit. 

A kérdőívek feldolgozása során kiderült, hogy a részvevők kivétel 
nélkül nagyon fontosnak találják a tanfolyamot, véleményük szerint a 
nélkülözhetetlen az eredményes munkához. A képzés helyszínével elé-
gedettek, ám túlnyomórészt rövidnek gondolják. Nagyon fontos, hogy 
véleményük szerint a tárgyalt témák számukra nem kellően aktuálisak, 
és sok olyan probléma felvetését szívesen látnák, melyre a képzés szer-
vezői nem gondoltak.  

Fontos következtetés, hogy a jövőben megszervezésre kerülő to-
vábbképzéseket megelőzően igényfelmérést kell végezni a majdani 
résztvevők között, és az előadások témáit ezen kéréseknek megfelelően 
kell összeállítani, illetve erősíteni kell a képzések gyakorlati oldalát. 

Befejezés 

Az elmúlt évtizedben – főképp a NATO csatlakozás előtt és után, 
az integrációt megcélozva – a haderőreformok keretén belül több kez-
deményezés is indult a logisztikai vezetési struktúra reformjára. Az 
átalakítás azért volt szükséges, hogy a tömeghadseregek irányítási és 
vezetési feladataira létrehozott rugalmatlan és merev vezetési fel-
építést felváltsa egy korszerű, a biztonságpolitikai helyzet változása 
esetén gyors, rugalmas reagálásra, valamint az Európában bekövet-
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kezett politikai és társadalmi változásokból adódó új kihívásokat kezel-
ni képes logisztikai vezetési struktúra. 

Megállapítható, hogy a reformok következtében a Magyar Hon-
védség logisztikai gazdálkodási rendszerének felépítése, koncepciója, 
irányítási rendszere, szervezeti keretei folyamatosan változtak. Ezek a 
szervezeti változások a működést, ellátást, kiszolgálást biztosító szerve-
zeteket is érintették – szervezeti elemei szűkültek – ellenben lényeges 
javulást a rendszer működésében nem okoztak. Viszont a folyamatos 
átszervezések, létszámleépítések, a logisztikai gazdálkodás minden 
szintjén és területén meglévő problémák, a szakállomány jelentős ré-
szének kiáramlását eredményezték. 

A NATO integrációs feladatok végrehajtásának szintén jelentős 
gátló tényezője volt a Magyar Honvédség fenntartása és működése ér-
dekében biztosított költségvetési előirányzatok reálértékének folyama-
tos csökkentése, valamint a meghatározott követelmények és a rendel-
kezésre álló erőforrások diszharmóniája. 

A szűkös költségvetési források hatására elmaradtak azok a terve-
zett fejlesztések, amelyek az elavult technikai eszközök lecserélésére, a 
szükséges közép- és ipari nagyjavítások végrehajtására kellett volna, 
hogy irányuljanak. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a szövetséges 
műveletekbe felajánlott katonai szervezetek haditechnikai eszközeinek 
előírt szintű hadrafoghatóságát a követelményeknek megfelelően nem 
képes biztosítani a honvédség logisztikai támogató rendszere. 

A beszerzésre került eszközök – például a légvédelmi rakéta-
komplexumok (MISTRÁL), a BTR-80 (80/A) páncélozott szállító 
harcjárművek – rendszeresítése és szervezetbe állítása a technikai esz-
köz ellátottságban csak minimális javulást eredményeztek, a repülőesz-
közök hadrafoghatósága kritikus. 

A NATO integráció szempontjából a legnagyobb gondot az infor-
matikai eszközpark és infrastruktúra fejletlensége, a híradóeszközök el-
avultsága, a repülésirányító, navigációs és fénytechnikai eszközök el-
használtsága és interoperabilitási problémái, valamint a gépjárműpark 
leromlott állapota jelenti. 

A harc- és egyéb fogyóanyagok jelentős részének üzemideje, sza-
vatossága lejárt, vagy a közeljövőben jár le. Számos területen nagyfokú 
anyag- és eszközhiánnyal állunk szemben, melyek felszámolása – pót-
lással, üzemidő hosszabbítással – kiemelt fontosságú. 
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Gondként jelentkezett, hogy az átszervezések következtében létre-
jött új haderő és logisztikai struktúra mellett a minősített időszaki, va-
lamint béke ellátási rendszer alapját biztosító normák rendszere mi-
nimális módosulással valósult meg. 

Jellemző a kialakult helyzetre, hogy a folyamatos szervezeti válto-
zások, jog- és hatáskör, valamint feladatrendszer módosításokat csak je-
lentős késéssel követik a különböző szintű utasítások, szabályzók. Ezt 
dolgozatom II. fejezetének feldolgozása során próbáltam érzékeltetni.  

Az egész magyar haderőn látszanak ennek a folyamatnak negatív 
nyomai, nem kivétel ez alól a gazdálkodási terület sem. Nagyon nehéz 
a pályát elhagyó szakember állomány minőségi pótlása. Nem kell bi-
zonygatnom, hogy milyen erőfeszítéseket jelent a tapasztalt és jól kép-
zett állomány pótlása. 

Egyértelmű, hogy a jól működő logisztikai, gazdálkodási rendszer 
alapja a jól képzett szakember, akinek tudása folyamatosan fejlődik, és 
megfelel az adott gazdálkodási szint, a szervezeti és jogszabályi kör-
nyezet támasztotta követelményeknek. Különösen igaz ez egy átalaku-
ló hadseregben, ahol a korszerű, és a polgári szférában már minden-
napos gazdálkodási módszerek implementálása állandóan napirenden 
lévő feladat. 

Az új típusú képzés és előmeneteli rend, illetve az ehhez kidolgo-
zott át- és továbbképzési rendszer egy elméletben jól működő elképze-
lés, amelynek gyakorlati megvalósításával még adósak vagyunk. A 
szakterületek többsége még nem készült fel teljesen a képzési követel-
mények és a program zavartalan megvalósítására, szerencsére elmond-
hatjuk, ez alól a gazdálkodási terület kivétel. Ez év áprilisában az első 
szakmai előmeneteli tanfolyam sikeresen lebonyolításra került. 

Nem is csoda, hogy a folyamatosan átszervezés alatt álló szerveze-
tek az állandó bizonytalanság közepette nem voltak képesek elegendő 
energiát fordítani az ilyen területekre, hiszen sok esetben egész szak-
mák léte, megmaradása is kérdéses. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem szakainak, szakirányainak, tanszékeinek átszervezése, leépí-
tése állandóan veszélyezteti a képzés háttérbázisát is, amely a képzés-
tervezők munkáját is megnehezíti. Talán éveknek kell még eltelnie egy 
viszonylag szilárd környezet kialakulásáig, amely a személyügyi terve-
zéstől a szakmai követelménytámasztáson át a képző intézményekig 
biztosítja az alap és továbbképzési rendszer talpköveit. 
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Az, hogy olyan kis létszámú szakmák esetében, mint a gazdálko-
dási terület, hogyan működhet akár az előmeneteli rend, akár a kép-
zési rendszer, csak a gyakorlat döntheti el. Tekintettel arra, hogy az 
általános katonai és a szakmai előmeneteli tanfolyamok még csak je-
lenleg indulnak be, nem tudhatjuk biztosan, azok mennyire váltják be 
a hozzáfűzött reményeket. Az első idők minden bizonnyal sok problé-
mát vetnek majd fel, amely arra kényszeríti a szakmák képviselőit, 
hogy gondolják át részben vagy egészében a képzési rendszert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


