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Bemutatkozik az Élelmezési Tiszthelyettes 
és Szakmunkásképző Iskola 

Széli Ferenc alezredes, igazy,atóhelydtes 

1982. augusztus 30-án - jelentós előkészületek a felkészülést biztosító terv
szerű munka után - megnyitotta kapuit a Magyar Néphadsereg Élelmezési Tiszt
helyettes és Szakmunkásképző Iskolája Budapesten, a Hadtáp Kiképző Központ 
keretében, annak bázisán. Igazgatója a Hadtáp Kiképző Központ parancsnoka, 
aki helyettese útján vezeti az iskolát. Az iskola feladata a Magyar Néphadsereg 
csapatai részére olyan élelmezési tiszthelyettesek, középkáderek képzése, akik 
a kiképzési idő alatt - államilag elismert - szakács szakmunkás képesítést sze
rezhetnek és képesek icsznek a csapatoknál ennek birtokában minden élelmezés 
tiszthelyettesi beosztás ellátására. 

A képzés időtartama összesen négy év. Az első három évben állami tanter
vek szerinti szakmunkásképzés folyik és ezen belül heti egy órában kapnak kato
naelmélettel kapcsolatos tudnivalókat. 

Tulajdonképpen :1 harmadik év sikeres befejezése után lesznek katonák a 
növendékek. A katonai állománybavétellel megkezdődik az egyhónapos sor-alap
kiképzés, majd a kat0nai eskü letétele után hivatásos tiszthelyettes hallgatók 
lesznek. Az egyéves tiszthelyettes képzés sorián sajátítják el azokat az ismerete
ket, amelyek a leendő beosztásuk ellátás·ához szükségesek. A negyedik év végén 
kibocsátó vizsgát tesznek a hallgatók, ennek keretében ke:rül sor a szakács szak
munkásvizsgára is. 

Az iskola felállításának előkészítése 1981-beo kezdődött. Kijelöltük azt a 
legénységi épületet, amelyet felújítottunk és a kollégiumi célnak megfelelően át
alakítottunk. A növendékek elhelyezése négyszemélyes szobákban történik, meg
teremtve a helyiségek otthonos hangulatát képekkel, szőnyegekkel, faliszőnyegek
kel, asztali Lámpákkal. Kialakítottuk a közös helyiségeket, játéktermet, korrepe
táló helyiséget kondicionáló termet, mosdókat, raktárakat. 

Kialakításra kerültek a szaktantermek ellátva a szükséges szemléltető eszkö
zökkel. Minden tanteremben megteremtettük az audióvizuális oktatás tárgyi és 
technikai feltételeit. Az oktatók és növendékek rendelkezésére állnak írásvetítők, 

t" epidiaszkópok, automatikus diavetítők magnetofonnal és szinkronizátorral, hang
erősítő berendezéssel. 

Minden tanteremben elhelyeztünk televízió készüléket, bekapcsolva a ~rt
láncú televíziós rendszerbe. Így az írás és diaképek mellett hangosfilmek vetítése 
is lehetséges a tanteremben az előadások feldolgozásra kerülő tananyag lehető 
legteljesebb szemléltetésére. 
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A szükséges növendék létszám beiskolázása érdekében a különböző helyi és 
országos napilapokban, hetilapokban pályázati felhívás jelent meg, amelyekben 
tájékoztatást adtak az iskoláról és a felvételi követelményekről. Hasonló tájékoz
tatást kaptak az általános iskolák igazgatói is a pályaválasztási tanácsadás kere
tében. 

A széleskörű propaganda munka eredményeként az eredetileg előirányzott 
létszám több mint háromszorosa jelentkezett felvételre. A felvételi eljárás során 
végül, az előirányzott létszám felemelésével, összesen negyvenegy jelentkező ke
rült felvételre a jelentkc.zettek negyvenhét százaléka. 

A érdeklődésre jellemző volt, hogy olyanok is jelentkeztek akiket már más 
iskolába felvettek. Olyan is volt akit középiskolába vettek fel mégis inkább a 
szakmát adó tiszthelye~tes iskolát választotta. 

A felvett állomány nyolcvan százaléka munkás, paraszt ~zülők gyermekei, 
húsz százaléka a fegyveres erők tagjainak gyermekei. A felvételi vizsgán elért át
lageredmények a közepesnél jobbak. Az általános iskolai átlageredményeik job
bak mint a kétéves tiszthelyettes iskolára felvettek általános iskolai eredményei. 
Ez a körülmény bíztató abban a vonatkozásban, hogy a tiszthelyettes iskolai ta
nulmányaik során a követelményeknek megfelelő eredményeket érnek el. Ugyan
akkor arra is enged kóvetkeztetni, hogy ez az iskolázási forma jobb utánpótlást 
biztosít mint a hivatásos tiszthelyettesképzés eddigi rendszere. 

A felvett növendékek 1982. augusztus 30-án vonultak be szüleik kíséretében 
az iskolába. A tanítás kezdetéig két nap állt rendelkezésünkre. hogy beilleszke
désüket elősegítsük. A két nap célszerű felhasználá5ára tervet készítettünk. 

A bevonuláskor tájékoztattuk a szülőket és a növendékeket jogaikról és kö
telességeikről, j1árandóságaikról, a tanév időtényezőiről. A szülőknek is bemutattuk 
a kollégiumot, a tantermeket ahol gyermekeik élni dolgozni fognak. 

A szülők és gyerekeik egyaránt érdeklődéssel és megelégedéssel szemlélték 
az újonnan berendezett hálókörleteket, a kényelmes klubszobát a színes televízíó
val, a játékteremben a különböző társasjátékokat, az állandóan hideg meleg víz
zel ellátott csempézett falú mosdókat és zuhanyozókat, amelyek megfelelő ké
nyelmet nyújtanak a növendékeknek, biztosítva a tanuMs, a pihenés, a szórakozás, 
a kikapcsolódás lehetőségét. 

Ezek után a szülök eltávoztak átadva gyermekeiket egy új életnek, egy ma
guk választotta hivatásnak. Ugyanakkor az iskola nevelői, tanárai átvették a fe
lelősséget is a gyermekek további testi és szellemi fejlődéséért is mivel a távol
ság, a ritkább találkozás csökkenti a szülői ráhatás lehetőségét. Az iskola taná
rainak, nevelőinek a szülők helyett is vállalnia kell elsősorban a folyamatos ne
velés feladatát, politikailag elkötelezett, jó szakmai felkészültségű, kialakult hi
vatástudattal rendelkező tiszthelyettesek nevelését, azokból a gyerekekből akik 
igen különböző környezetből kerültek az iskola kohójába, hogy az itt eltöltött 
évek után, azonos világnézetű és szemléletű, jól kiképzett hivatásos katnái le
gyenek a Magyar Néphadsernek. 

A beilleszkedésükre biztosított további időben bemutattuk a laktanyát, a 
csapatmúzeumot, a különböző haditechnikai eszközöket. Megismerkedtek a napi
renddel, hetirenddel majd a felszerelésük kezdődött meg. 

Négy rend ruhát k.;.ptak és a munkaruhákat. Egy kimenő illetve ünnepi öl
tönyt a katonai kollégisták új formaruháját, egy polgári fazonú köznapi öltönyt, 
két farmernadrágot, meleg pulóvereket, anorákot, szőrmebéléses télikabátot, 
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nyári ünnepi formaruhát, négy pár c1pot, kézitáskát, bőröndöt és egyéb kiegé
szítő cikkeket, amelyek biztosítják minden ezirányú szükségletük teljes kielégí
tését. 

Étkeztetésük a hallgatói pótlékkal kiegészített egyes élelmezési norma alapján 
történik többmenűs rendszerben. A vacsorát a büfé rend~zerű ellátás keretében 
széles választékból válogathatják. Kellő mennyiségű tízórai biztosításával napi 
négyszeri étkezés megfelel úgy összetételben mint mennyiségben az életkori sajá
tosságoknak és igényeknek. 

A tankonyhai gyakorlatok során pedig saját készítésű ételeiket is fogyaszt
hatják. 

Az előkészítés időszakában az elöljáró szervek kiadták a nevelési és oktatási 
tervet, valamint az iskolai rendtartás tervezetét. Ezen alapokmányok alapján el
készítettük a növendékek napirendjét, hetirendjét, órarendjét és a kollégiumi há
zirendet. 

A napirend, hetirend és az órarend összeállításánál figyelembe vettük a nö
vendékek életkori sajátosságait és ügyeltünk arra, hogy eddigi élctritmusukban 
ne következzen be lényeges változás, elősegítve ezzel beilleszkedésüket a kollé
gium közösségi életébe. Az órarend és a hetirend összehangolásával biztosítottuk, 
hogy minden nap legyen sportfoglalkozás a reggeli tornán kívül, testnevelési óra 
vagy tömegsport foglalkozás keretében, biztosítva ezzel az életkori sajátosságok
ból adódó fokozott mozgásigény levezetését. A napirend több óra szabadidőt is 
biztosít naponta amikor játszhatnak, televíziót nézhetnek, igénybe vehetik a kon
dicionáló terem sporteszközeit, illetve különböző fakultatív rendezvényeken ve
hetnek részt. 

Az oktat.ás két ciklusban történik. Egy hét elméleti oktatás és egy hét gya
korlati oktatás. Az elméleti oktatási héten harmincöt kiképzési órát kapnak a 
növendékek, a gyakorlati oktatási héten negyvenöt órát. A gyakorlati héten négy 
csoportban folyik az oktatás a szakoktatók vezetésével. Az elméleti kiképzésre 
alapozva két nap egyéni tankonyhai gyakorlat során tanulják a szerszámok hasz
nálatát az egyes munkafogásokat, módszereket. 

A hét másik három munkanapján a kijelölt alakulatok konyháin üzemi gya
korlaton vesznek részt a növendékek, ahol üzemi méretekben tanulják és gyako
rolják az ételkészítést és a konyhai munka megszervezését. 

Az elméleti kiképzési héten naponta két óra kötelező egyéni tanuláson vesz
nek részt, ahol megtanulják és gyakorolhatják az elméleti órákon hallott tana
nyagokat. 

A szabadidő hasznos eltöltésére fakultatív, egyes f"Setekben kötelező köz
művelődési programot szervezünk a növendékek részére. Ennek keretében szín
házlátogatásokat, múzeumlátogatásokat szervezünk, voltak a Nemzetközi Vásá
ron is. Szexuális felvilágosító előadássorozatot kezdtünk tartalékos orvos bevoná
sával. Politikai tájékoztatót kéthetenként tartunk részükre aktuális külpolitikai, 
belpolitikai és ifjúságpolitikai kérdésekről. Kezdtünk egy előadássorozatot a vi
lágnézetünk alapjai témakőrből társadalom tudományi előadó bevonásával. 

A múzeumlátogatások tervét is úgy állítottuk össze, hogy a szakmai fejlődé
süket és katonai hivatástudatuk kialakítását szolgálja. A programban szerepel a 
hadtörténeti múzeum, a vendéglátóipari múzeum stb. megtekintése. A színház
látogatások a szórakozás mellett a magyar nyelv és irodalom oktatás kiegészíté
sét is elősegítik, bővítik általános műveltségüket. 

A szabadidőben rendelkezésükre áll a kollégium játékterme különböző tár-
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sasjátékokkal, a klubszoba ahol kihelyezett könyvtár működik. A könyvtárt ellát
tuk szakkönyvekkel, a magyar nyelv és történelem oktatást kiegészítő irodalom
mal, ifjúsági regényekkel de a fantasztikus és kalandregények is megta1álhatók. 
Egy színes és egy fekete fehér televíziót biztosítottunk, így egy időben mindkét 
műsort nézhetik tetszés szerint. 

Szakköröket szerveztünk, illetve szervezünk ugyancsak a szabadidő hasznos 
az egyéni érdeklődésnek megfelelő eltöltésére, amelyeket a szaktanárok illetve 
erre felkért szakemberek vezetnek. Ilyenek a magyar irodalmi, matematikai, étel
készítési, fotó, barkács, ének, sport szakkörök. 

A körletrend gyors megszilárdítása érdekében körletrend versenyt szervez
tünk, amelynek értékelése a növendékek képviselőjének bevonásával naponta tör
ténik. Két hetenként összesítjük az eredményeket és a két hét alatt legtöbbször 
első helyezést elért szoba egy televízió készüléket, a második helyezést elért szo
ba magnetofonos rádiót kap két hétre. Ezzel elértük, hogy az előírt körletrend 
gyorsan kialakult és megszilárdult. 

A bevonulásuk után több lépcsőben megalakítottuk a KISZ-szervezetet 
amelyben részt vesznek a KISZ-tag oktatók és nevelők is. A KISZ-szervezetet 
bevonjuk a szabadidő programok megszervezésébe és lebonyolításába. A területi 
KISZ bizottságokkal együttműködve ifjúgárda szakaszt szervezünk. 

Eddigi tapasztalataink alapján megállapíthatjuk, hogy a növendékek gyor
san és jól beilleszkedtek az iskola közösségébe. Egy két kivételtől eltekintve gyor
san alkalmazkodtak az iskola rendjéhez és fegyelméhez. A szülői háztól való el
szakadás az új közösségbe való élet nem okozott nehézségeket. Ehhez feltehe
tően az is hozzájárult, hogy a felvételi eljárás során ezeket a körülményeket 
részletesen ismertettük a jelentkezőknek és akik vállalták a kollágiumi eletet 
azok pszichikailag is felkészültek a várható élet és munkakörülményekre. 

A tiszthelyettes hallgatók és a sorállomány is viszonylag gyorsan befogadta 
és megszokta a gyerekeket. A hallgatókat és a sorállományt a politikai apparátus 
állománygyűléseken felkészítette a gyerekekkel kapcsolatos magatartásukat illető
en és ez hatékonynak bizonyult. Jelenleg a kapcsolat a növendékek és a hallga
tók között jó. A növendékek labdarúgó csapatát egy hallgató , czeti és játszanak 
is egymással. Az egyetemet végzett tartalékos tiszti tanfolyamon levő orvos és más 
hallgatók előadásokat, vetélkedőket tartanak nagy érdeklődés mellett. Ezeket 
természetesen meg kell szerveznünk, elő kell készítenünk. 

A tanulmányi eredményeik addig az általános iskolai eredményeiket tükrö
zik, a közepesnél jobbak. Ezt ebben az időszakban megfelelőnek tartjuk és alapot 
nyújtanak az eredmények növeléséhez. Gyengébbek az c.:redmények a közismere
ti tantárgyakból, mint a matematika, magyar, történelem. Jobbak az eredmények 
a szakmai tantárgyakból a vendéglátásból, élelmiszerismeretböl, ételkészítésből. 
Meglepően jól haladnak a gyakorlati ismeretek els.1játít.isában, a gyakorlati mun
l<ában. Ebből arra is lehet következtetni, hogy inkább azok jelentkeztek akik 
nagyobb kedvet vagy több adottságot éreznek a gyakorlati munkával j·áró elfog
laltsághoz mint az elméieti jellegű feladatokhoz. Ezt a körülményt oktató nevel5 
munkánk során feltétlenül figyelembe kell vennünk. 

Felmérésünk szerint a növendékek jól érzik magukat az iskolában és kollé
giumban, kedvvel és szívesen végzik elsősorban a gyakorlati feladatokat, eddig 
a visszalépés gondolatával nem foglalkozik senki. 

Az oktató parancsnoki állomány a módszertani felkészítés eredményeként is 
alkalmazkodott a növendékek életkori sajátosságaiból adódó nevelési feladatok-
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hoz. Megtalálták a megfelelő érintkezési formákat és érezhetően hatnak a nö
vendékekre. Ez lemérhető a növendékek zömének magatartásán, érdeklődésén, 
tanulmányi eredményein. 

Az iskola megszervezésében a kollégiumi rend és programok kialakításában 
felhasználtuk a már működő hasonló szervezetek tapasztalatait, amelyeknél az 
előkészítő időben tanulmányoztuk az oktató nevelő munka megszervezését és vég
rehajtását. Az eddigi tapasztalatok alapján a növendék és az oktató nevelő állo
mány jól beilleszkedett az iskola közösségébe. Biztosított az oktató nevelő mun
ka szervezett zavartalan végrehajtása a további évfolyamok fogadásának megala
pozása. 
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