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KIKÉPZÉS – FELKÉSZÍTÉS 

A KATONAI FELSŐOKTATÁS SZAK- ÉS 
SZAKIRÁNYREFERENSEI FELADAT- ÉS JOGKÖRÉRŐL 

SZÓLÓ HM UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSÁNAK  
KORSZERŰSÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ TANULMÁNY (-OK) 

SZINOPSZISA (JAVASOLT TARTALMI KÖVETELMÉNYE) 

Bencsik István1 

 A HM FLÜ Tudományos 
Tanács 2009. évi pályázatának 
felhívása. 

Szerkesztőség 

A tanulmányok térjenek ki lehetőleg az alábbi tématerületekre, 
meghagyva a szerző szabadságát további, itt nem említett, fontosnak 
ítélt, területek elemzésére, véleményezésére, az azokra vonatkozó 
javaslatok megtételére, illetve a kellően nem ismert téma 
elhagyására. 

1. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítési módszerei 2007. év (a termelői és felhasználói 
logisztikai támogatási rendszer HM-MH szervezeti szintek közötti 
lépcsőzése) előtt. Ez időszak eredményei, hiányosságai, felhasználható 
módszerei, tapasztalatai. Az ez időszak korszerűsítési elgondolásainak 
lényege, indokai. A megtett korszerűsítési intézkedések és azok 
eredményeinek, illetve eredménytelenségének elemzése, az akkor 
meghatározott továbbfejlesztések iránya, illetve azok elmaradásának 
okai. 

2. A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensi feladat- és 
jogkör érvényesítésének alakulása 2007. év január l.-e utáni időszakban 
és helyzete napjainkban. E feladat és jogkör gyakorlásának pozitívumai, 
illetve negatívumai és azok kihatása a katonai felsőoktatás színvonalára, 
eredményességére, különös figyelemmel a széles értelemben vett 
logisztikai támogatással összefüggő szakokra, szakirányokra, 
specializációkra. 

                                                      
1 Dr. Bencsik István nyá. mk. altábornagy, a hadtudomány kandidátusa,  
  a HM FLÜ Tudományos Tanács tagja. 



 111 

3. A 117/2008. (HK 1/2009.) HM utasításban meghatározott 
önállóan (pl.: HM FLÜ), vagy megosztottan (pl.: HM FLÜ, MH ÖHP) 
végzendő szak- és szakirányreferensi feladatok végrehajtásának, azok 
tartalmi követelményeinek, módszereinek szabályozottsága. A jelenlegi 
szabályozás szerinti működés és együttműködés elemzése, 
véleményezése különös tekintettel arra, hogy a 117/2008 HM utasítás 
csak nagy vonalakban ismerteti a referensek feladat- és jogkörét.   

4. Milyen további, a jelenleginél részletesebb, szabályozásokat tart 
indokoltnak, meghatározva azok tartalmi követelményeit, bemutatva 
azok várható eredményeit és a megvalósítás feltételeit. A szabályozások 
keretén belül milyen feladatmegosztást és együttműködést javasol a 
megosztott szakirányreferensi feladatok végzése terén.  

Milyen konkrét együttműködést és feladatmegosztást tart 
szükségesnek és lehetségesnek konkrétan a HM FLÜ és az ÖHP 
logisztikai szervezete között, együttműködésben a ZMNE érintett 
szervezeteivel. Milyen jelenleg érvényben lévő szabályozókat / 
együttműködési okmányokat kell ennek érdekében korszerűsíteni, milyen 
tartalommal. 

5. Milyen szükségét és lehetőségét látja a Fegyvernemi Állandó 
Munkacsoport (FÁM) átalakításáról és működéséről szóló 147/2007. 
(HK 2/2008.) HM utasításban meghatározott feladatok végrehajtásával, 
jog-, és felelősségi körök érvényesítésével kapcsolatos előírások 
összehangolásra a katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensei 
feladat- és jogköréről szóló 117/2008 sz. HM utasítás előírásaival, 
különös tekintettel arra, hogy FÁM szekcióinak mindegyike tartalmaz 
logisztikához kapcsolható elemeket, főleg a haditechnikai eszközök 
ismerete és azok anyagi-technikai biztosítása terén. 

6. Milyen szükségét látja a jelenlegi katonai-szakmai tananyag 
témaköreinek frissítésére, különös tekintettel a képességalapú 
haderőfejlesztés és fenntartás újszerű logisztikai támogatási feladataira, 
illetve azok figyelembe vételére, beillesztésére az oktatási rendszer 
előadásaiba. Mi az ilyen frissítés előfeltétele, megoldási lehetősége.  

 


