
A hivatásos és tartalékos tiszthelyettes-, illetve tisztképzés 

korszerűsítése a hadtápszolgálatban 

Tóth ]ószef ezredes 

• A Magyar Néphadsereg kiképzési rendszere, formái és módszerei a fejlesztési idő
szakok követelményeihez igazodva változtak, korszerűsödtek. 

Az MN hadtápszolgálata szervezeti struktúrájának megfelelően mindenkor végre
hajtotta a központi kiképzési célkitűzések, igények megvalósítását szolgáló szakági fel
adatokat. 

A hivatásos tisztképzésben és felsőszintű továbbképzésen túlmenően a szolgálat jelentőségének 
megfelelően kiemelt figyelmet fordított: 

- a hivatásos tiszthelyettesképzésre; 
- a hivatásos tiszthelyettesek zászlósi és tiszti (alhadnagyi) kiképzésére; 
- továbbszolgáló tiszthelyettesek képzésére; 
- tartalékos tiszt-, tiszthelyettesképzésre, továbbképzésre, illetve átképzésre. 
A történetkutatási források és elemzések is bizonyítják, hogy az elmúlt évtizedek

ben a hadtápszolgálat képzési rendszere, módszere és tartalma megfelelt a kor elvárásá
nak, kapcsolódott az MN fejlesztési időszakaihoz és igazodott az általános színvonal
hoz. A szolgálat jól gazdálkodott a kiképzéshez rendelkezésére bocsátott anyagi, techni
kai erőforrásokkal és biztosította a végrehajtáshoz szükséges szellemi kapacitást. 

A követelményeknek és a lehetőségeknek megfelelően kezdetben csak az egészség
ügyi szolgálatra korlátozva., majd a többi szolgálati ágra kiterjedően is létrehozásra került 
egy központi szakkiképző bázis, amely a fejlődés folyamatában egyre inkább megfelel a 
kiképzés korszerűsödése által diktált elvárásoknak. Jelenleg ezt a szerepet hivatott betölteni az 
MN Hadtápkiképző Központ. 

Vegyük sorra a hivatásos hadtáp tiszthelyettes és a tartalékos hadtáptiszt- és tiszt
helyettesképzés, illetve továbbképzés színvonala fejlesztésével kapcsolatos tendenciákat. 

1. A hivatásos hadtáp tiszthelyettesképzés 

A hivatásos tiszthelyettesek intézményes képzésére 1957-1973 között a Központi 
Tiszthelyettes Iskola volt hivatva, amely jó szervezeti és személyi feltételekkel, évekig 
sikeresen működött, az általa kibocsátott hivatásos tiszthelyettesek mindmáig kitűnően 
helytállnak szolgálati beosztásaikban. 

A tiszthelyettesképzés feladatainak sokrétű és fegyvernemileg differenciált, ered
ményesebb teljesítésére 1972-ben fegyvernemi tiszthelyettesképző intézmények kerül
tek létrehozásra. 
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A hivatásos hadtáp tiszthelyettesek néphadseregünkben - a vezetés megfelelő 
szintjén - fontos feladatkört ellátó katonai vezetők, akikre a katonák közvetlen kiképzé· 
sében, tevékenységük szervezésében és vezetésében, ellátásukban, a velük való szemé
lyes foglalkozásban, egyéni problémáik vagy gondjaik megoldásában jelentős feladatok 
hárulnak. Képzettségük politikai, szakmai és általános műveltségük színvonala visszahat 
a katonák kiképzésére, felkészítésére - és kétségtelenül hangulatára is -, közvetve tehát 
befolyásolja a csapatok előtt álló feladatok végrehajtását. 

A hivatásos tiszthelyettesek tevékenysége, az utóbbi évtizedben történt változások 
következtében fokozott mértékben "reflektorfénybe" került. A hadsereg gyors ütemű 
általános és technikai fejlődése miatt növekedtek a velük szemben támasztott követel· 
mények, melyet indokolt az is, hogy a sorállomány általános és szakmai műveltségi 
színvonala emelkedett, a középfokú végzettséggel rendelkező sorkatonák aránya nőve· 
kedett és ezek különböző konzekvenciákat igényeltek. Szakszerű és a kor követelmé· 
nyeinek megfelelő felkészítésük ezért a katonai káderképzés fontos feladatává vált. 

Az utánpótlás és képzés színvonalának további javítására ad lehetőséget a képzés 
folyamatban levő fejlesztése. Végrehajtására felsőszintű párthatározat és állami döntések 
alapján, többéves előkészítő munka után került sor, hogy a néphadsereg e fontos káde· 
reit hosszabb távra megalapozott, hatékony utánpótlási és képzési rendszer biztosítsa. 

Az alapvető cél és követelmény az utánpótlás minőségének és mennyiségének 
növelése, a jelöltek szakszerűbb kiválogatása és magasabb - zömében középfokú vég· 

,:: zettséget biztosító - színvonalú, a jelöltek polgári előképzettségéhez jobban igazodó, 
differenciált idejű és tartalmú képzése. 

A tanulmányi idő egy évről két évre módosult, megváltozott a képzés célja. 

Továbbszolgáló tiszthelyettesek helyett a polgári életből közvetlenül jelentkező 
17-23 éves fiatalok - elsősorban a szakmunkásképző intézetekben szakmát tanultak -
kerültek beiskolázásra. Jelenleg a tiszthelyettes jelöltek csak mintegy 1,5%-a rendelkezik 
érettségivel. A kétéves tiszthelyettesképzésben 1981 őszén olyan felkészítési rendszer 
lépett életbe, amely lehetővé teszi, hogy az iskola gyakorlatiasabban, a tervezett beosz· 
tásra hangsúlyt helyezve készítse fel a hallgató,kat. 

A hivatásos hadtáp tiszthelyetteseket a kó·vetkezó szakokon képezzük: 
- szállító; 
- egészségügyi; 
- üzemanyag; 
- ruházati; 
- élelmezési. 

( A teljesség igénye érdekében megjegyzem, hog; intézetünk más szakszolgálati ágak részére 
így pénzügyi, elhelyezési é� üg;viteli szakokon is képez hivatásos /tartalékosi tiszthelyetteseket, ti.sz· 
teket.) 

Az MN·ben bevezetett gyakorlatnak megfelelően szolgálatunk tiszthelyettesi állo· 
mánya minőségi javításának és a mennyiség növelésének célszerű megoldása az után· 
pótlási források szélesítése. A kiterjesztés elsősorban a középiskolát végzett fiatalokra és 
ezen belül úgy a polgári tanintézetekben végzőkre, mint a középiskolai katonai kollé· 
giumban végzett növendékekre. 

A végzett kollégisták vagy első-másodéves katonai főiskolai hallgatók közül kivál· 
takkal is lehetséges számolni, akik a katonai pálya iránti elkötelezettségük alapján vállal· 
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ják, hogy a hivatásos katonai szolgálatot tiszthelyettesként kezdjék. Ez számukra azért 
előnyös, mert - mivel érettségivel rendelkeznek - néhány év tiszthelyettesi szolgálat és 
rövid tanfolyam után tiszti állományba kerülhetnek, és a tiszti szolgálatot alapos, csapat
beosztásban szerzett gyakorlat birtokában kezdhetik meg. 

A szakmunkás végzettségűek közül csökkentett létszámmal, de biztonságosabban 
és megalapozottabban válogathatók ki a hadsereg számára hasznos szakmával rendelke
zők. A középiskolai végzettségűek eleve magasabb felkészültség birtokában kezdhetik 
meg tanulmányaikat. 

A képzés továbbfejlesztése tartalmában magasabb színvonalú, idejében pedig diffe
renciáltabb felkészítést jelent. Célja az, hogy a jobb előképzettségű állományra építve 
tegye lehetővé általánosan, politikailag és szakmailag műveltebb, beosztottaik irányítá
sára és a szakmai feladatok jobb ellátására képes - többen érettségizett - tiszthelyettesek 
kibocsátását. 

Ez a célkitűzés összhangban van a Központi Bizottság 1982. április 7-i, a közokta
tás további fejlesztésére vonatkozó állásfoglalásával, a közoktatás hosszabb távú céljával, 
a középfokú végzettség fokozatos általánossá válásával. A 17-2 3 éves korosztály részére 
a tiszthelyettesképzés egy-, kettő és hároméves időtartamú. Egy évig tart a középiskolai 
végzettségűek, továbbá a választott fegyvernemi szakkal megegyező szakmunkás képe
sítéssel rendelkezők, valamint a továbbszolgáló tiszthelyettesek felkészítése. A katonai 
főiskolák 2. évfolyamát végzett hallgatók képzés nélkül - rövid tanfolyam után - kerül
hetnek tiszthelyettes állományba. Kétéves képzésben a fegyvernemi szaktól eltérő szak-

. munkás képzettségűek részesülnek. 

A kétéves iskolát elvégzett hadtáp tiszthelyettesek részére további egyéves képzés 
után lehetővé válik a középiskolai érettségi megszerzése. A középiskolai érettségit bizto
sító képzés időtartama tehát a kétéves tiszthelyettesképzéssel együtt három év. 

Ebben a képzési formában a részvétel - a két év után - természetesen nem köte
lező. Akik vállalják a további egy évi tanulást, azok a Művelődési Minisztérium által 
meghatározott követelmények szerinti tananyagot elsajátítva a tanév végén érettségi 
vizsgát tehetnek és érettségi bizonyítványt szerezhetnek. Egyidejűleg meglevő rendfo-
kozatuknál eggyel magasabb rendfokozatba léphetnek elő. 

A tiszthelyettesképzés időtartamában változatlan, de minőségében magasabb 
szintű formája a nyolc általános iskolát végzett 14-15 évesek részére szervezett négyéves 
tiszthelyettesképzés. A négyéves képzés az intézetben jelenleg élelmezési szakon szak
munkásképzési céllal folyik. A kedvező tapasztalatok és feltételek lehetővé tették a szak
középiskola létesítését, illetve, hogy a jelenleg működő szakmunkásképző szakközépis
kolává fejlődjön. 

A szakközépiskolában 1987. év őszétől kezdődően a képzés a Művelődési Minisz
tériummal egyeztetett tanterv és tananyag alapján kerül végrehajtásra. A hadtápszolgála
tot érintően Budapesten élelmezési szakon, Szabadszálláson szállító és üzemanyag sza
kon kezdjük a szakközépiskolai képzést. 

A végzettek érettségi bizonyítványt kapnak, szakmunkás képesítést szereznek és 
őrmesteri vagy törzsőrmesteri rendfokozatba kerülnek előléptetésre. Az iskolát jeles 
eredménnyel végzők - amennyiben vállalják - hallgatói állományban maradhatnak és 
tanulmányaikat a ZMKMF hadtápszak 2. évfolyamán folytathatják tovább. 
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Jelenlegi tevékenységünket a fentiek alapján alapvetően meghatározzák, hogy az 
említett, magasabb követelmények érvényre kerülését a tiszthelyettesképzés új rendsze
rének egyidejű bevezetése mellett kell biztosítanunk. 

A szolgálatfőnökségek és az MNHF-ség Törzskiképzési Osztály irányításával és 
segítségével javaslatot tettünk a különböző kulcsbeosztások követelményrendszerére, 
óra- és vizsgatervre, a tantárgyak, tárgykörök oktatási céljára, tartalmára, azok keretóra 
számaira. 

Új, eddig általunk még nem folytatott képzési rendszerek kerültek bevezetésre 
1986. szeptember 1-től. 

A 2+1 éves tiszthelyettesképzésnél fő felada.tunk a közismereti tantárgyak oktatá
sához kapcsolódik, ilyenek: 

- általános műveltségi tantárgyak oktatásának személyi feltételei (közismereti tan
tárgy + fakultatív tantárgyak); 

- az új tantárgyak tárgyi feltételeinek biztosítása (a szemléltető eszközök szükség
letének felmérése, azok beszerzése); 

- a közismereti tantárgyak 3., 4. félévben történő kiképzési időn túli oktatásának 
megszervezése és a lehető legmagasabb hatékonyságának biztosítása. 

A jóváhagyott Kiképzési PrQgram alapján rövid időn belül a szakkiképzési alosztá
lyok végrehajtották a tantárgyak tematikus tervezését azzal a követelménnyel, hogy biz-

:- tosítsa az elméleti foglalkozások 24-30%-os, a gyakorlati foglalkozások 70-75%-os ará
nyát, a képzés logikai rendjét, a módszertani követelmények érvényesülését. 

Bár az 1., 2. félév oktatási tananyaga nem tér el nagy mértékben a régi Kiképzési 
Program azonos időszakának tananyagától, mégis több idő szükséges a kiképző állo
mány módszertani felkészítésére, főleg a feladatok egyéni meghatározásának és feldol
goztatásának témáiból. 

A képzési rendszer új eleme, hogy a másodéves hallgatók egy része szeptemberben 
népgazdasági munkán, másik része az alapkiképzés végrehajtásában, mint rajparancsnok 
vesznek részt, feladataink ebből adódóan több rétúek: 

- a kiképző rajparancsnokok körültekintő kiválasztása (személyiség, felkészült
ség); 

- a kiképző rajparancsnokaink elméleti és módszertani felkészítése a kiképzési fela
datok végrehajtására, mivel az első évben az általános katonai tantárgyak óraszámaiból 
csak kb. 60%-a kerül oktatásra, valamint az első évben a kiképzés módszertani foglalko
zások csak elenyésző része került végrehajtásra. 

Az alapkiképzés során új elemként jelentkezik, hogy a szakaszparancsnoki felada
tokat a leendő osztályfőnökök végzik ( ez megkönnyíti az osztályfőnökök megismerő 
tevékenységét, ugyanakkor a kiképzési feladatok több terhet rónak rájuk). 

Az új kiképzési rendszer elfogadható mennyiségű óraszámban biztosítja a csapaté
let megismertetését, csapatlátogatások, csapatokhoz kihelyezett foglalkozások esetében. 
Ennek érdekében fokozottabban szükséges az MN HTP törzs kiképzési osztályának és 
az illetékes szolgálatfőnökségeknek segítsége a központi szervekkel való koordinálás 
végett. 

Még ennél is jelentősebb az MN HTP törzs kiképzési osztály, szolgálatfőnökségek 
koordináló szerepe az 5., 6. félévben csapatoknál végrehajtandó szakmai kiképzés végre
hajtásában. 
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A kiképzési év során fontosnak tartjuk, hogy az MNHF-ség törzsével és a szolgá
lati főnökségekkel együttműködve biztosítsuk a képzés során tapasztalt hiányosságok 
rugalmas megszüntetését, a szükséges korrekciók gyors végrehajtását. 

A hivatásos tiszthelyettesképzés korszerűsítése során az a törekvés, hogy szakon
ként egy-két kulcsbeosztásra készüljenek fel a hallgatók, amelyek a legjellemzőbbek és 
várható első csapatbeosztással célszerű ha egybeesik. Például az élelmezési hallgatók 
főszakácsi, illetve élelezési ellátó rajparancsnoki beosztásra készülnek fel. Emellett szük
ség szerint önálló alegység élelmezési szolgálatvezető, beszerző, élelmezési raktárvezető 
beosztásokat is el kell tudjanak látni. De a hangsúly a kulcsbeosztásra való felkészítésen 
van. 

Hasonlóan a többi szolgálati ág hallgatói az üzemanyag és ruházati szolgálatban a 
raktárvezetői, az egészségügyi szolgálatban a ZSH parancsnoki, a szállító szolgálatban 
szállító szakaszparancsnoki kulcsbeosztásokra készülnek fel. 

Jelentősen megnövekedett a gyakorlati foglalkozásokra fordítandó idő mennyi
sége, ezzel nagyobb lehetőség van a komplex terepfoglalkozások végrehajtására is. Pél
dául egy ellátóraj telepítési szakharcászati foglalkozás keretében a hallgatók felderítési, 
álláspont-meghatározási, szemrevételezési, vezetési, műszaki, vegyivédelmi, harcászati 
( támadás, elhárítás) feladatokat is gyakorolhatnak a konkrét szakmai teendők mellett. 

A kétéves hivatásos tiszthelyettesképzés végén' 3-4 napos zárógyakorlatra kerül 
sor, melyen a hallgatók szakmai gyakorlati felkészültségükről adnak számot - az intézet 
és az elöljáró szervek vezetői részére tájékoztató tapasztalatot - összfegyvernemi har 
ceszközök korszerű körülmények közötti kiszolgálásiban, egy komplett gépesített 
lövészzászlóalj ellátószakasz és zászlóaljsegélyhely állományába beosztva. Gyakorolva 
ezen szakalegységek harc alatti tevékenységének valamennyi mozzanatát egy harci nap 
alatt. Az ezt követő államvizsgákon elért eredményeik alapján kapnak rendfokozatot, 
majd hivatásos tiszthelyettesként konkrét beosztást. 

A tanintézeti kipzés korszerűsítése érinti más kategóriák kiképzésének tartalmát és formáját 
is egyaránt. 

Tájékoztató jelleggel ezekről nagyon röviden teszek említést. 

2. A hivatásos tiszthelyettesek zászlósi és tiszti (alhadnagyi) kiképzése: 
Ez a képzési forma a hivatásos hadtáp tiszthelyettesek zászlósi rendfokozatba való 

előléptetéséhez, illetve SZÜFCSF-i engedéllyel már szaktiszti beosztásban tevékeny
kedő hivatásos tiszthelyettesek hivatásos tiszti állományba kerüléséhez szükséges politi
kai, általános katonai és szakmai felkészültség biztosítására hivatott. 

Az alapvető cél és követelmény biztosítja, hogy a hadtáp tiszthelyettesek magasabb 
színvonalú ismeretekkel rendelkezzenek, valamint a nagy gyakorlati tapasztalattal ren
delkező tiszthelyettesek első tiszti beosztásra történő felkészítése minőségi megalapo
zást nyerjen. 

Az egyéves zászlósi képzés módszere az önálló egyéni tanulás, az intézeti kötelező 
konzultáció, valamint a befejező rögzítés céljából szervezett vizsgák előtti összevonás. 

A tiszti (alhadnagyi) képzés 3-5 hónapos időtartamban kerül végrehajtásra. A céla
rányos felkészítés színvonalának javítása érdekében a képzés két ciklusra osztott. A 
kiképzés első ciklusában a politikai és általános katonai ismeretek összevontan kerülnek 
feldolgozásra, ezt követően a szakoknak megfelelően külön-külön folyik a szakmai 
kiképzés, a konkrét szakbeosztásra történő felkészítés. 
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Mindkét formában nagyobb hangsúlyt kap a vezetői képességek kialakítása, a 
betöltött beosztások színvonalasabb ellátására való felkészítés. 

3. Továbbszolgáló tiszthelyettesképzés 

A tiszthelyettesképzés új rendjében a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező, 
egészségügyileg alkalmas és továbbszolgálatot vállalni szándékozó jelöltek rajparancs
noki felkészítéséből, majd a csapatoknál végrehajtott rajparancsnoki és egy év tovább
szolgáló tiszthelyettesi szolgálatából áll. 

A hadtápszakokat választott jelöltek alapkiképzése és rajparancsnoki felkészítése, 
vizsgáztatása, tisztesi rendfokozatba történő előléptetése a tanintézetben történik. 

A rajparancsnoki beosztásuk gyakorlására, majd a továbbszolgáló tiszthelyettesi 
állományba vételükre a csapatok igénye alapján az .MNHF-ség Törzs irányításával, a 
szolgálatfónökségek és jelöltek érdekeinek egyeztetésével kerül sor. 

Ez az új képzési forma megkövetelte az intézet oktató parancsnoki állományának 
ezirányú módszertani felkészítését, a még gyakorlatiasabb oktatás megszervezését, a 
hatékonyabb nevelőmunka megvalósítását. 

További feladat az egyéves - levelező - tiszthelyettesképzésükre történő felkészü
lés, amelyre a vonatkozó rendelkezések alapján 2 év csapatszolgálat után kerülhet sor. 

4. A tartalékos tiszt-, tiszthelyettesképzés, továbbképzés, illetve átképzés 

A tartalékos tiszt-, tiszthelyettesképzés, továbbképzés, átképzés biztosítja a hadtáp
szolgálat számára a század- és szakaszparancsnok szintű szakbeosztás ellátására alkalmas 
tiszti, tiszthelyettesi állományt M esetére. 

A tartalékos képzés formái, időtényezői egymástól jelentősen eltérőek: 
a) A 18 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítő tartalékos tisztek, tiszthelyettesek 

1 hónapos alapkiképzés, 5 hónapos báziskiképzés után 12 hónapos csapatoknál végre
hajtott gyakorló csapatszolgálatot teljesítenek. 

A báziskiképzés során megszerzett politikai, általános, katonai és szakmai ismere
tek birtokában képessé válnak a tartalékos tiszttel, tiszthelyettessel szemben támasztott 
politikai-társadalmi elvárásoknak megfelelni, s a csapatgyakorlat során szakmai beosztá
sukkal járó kötelezettségeknek eleget tenni. 

Az ésszerűsítés érdekében központi rendelkezésre ez évtől ezen tartalékos állo
mány kiképzése összevontan, egy osztályban, egy kiképzési program alapján történik. A 
tiszti vagy tiszthelyettesi rendfokozatukat elsődlegesen a politikai, általános katonai és 
szakmai vizsgán elért eredmények, a gyakorló csapatszolgálat ideje alatt végzett tevé
kenységük értékelése, valamint az SZVM-ben elért eredményeik határozzák meg. Ese
tenként a tartalékos tiszti vagy tiszthelyettesi szükségletet a szolgálatfónökségek igénye 
határozza meg. 

b) A 6,5 hónapos tartalékos tisztképzés 3 hónap báziskiképzésből és 3,5 hónap 
gyakorló csapatszolgálatból áll. 

E képzésben a már 11,5 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesített egyetemet, főis
kolát végzett fiatalok vesznek részt. Általában hadtápismerettel nem rendelkeznek. 

A felkészítés során nagyrészt általános hadtápismeretekkel foglalkoznak, így a had
tápszolgálat minden területén alkalmassá válhatnak szaktiszti beosztások ellátására. 
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Időszakonként - a szolgálatfőnökségek igénye alapján - szakoknak megfelelő jel
legű kiképzésre is sor kerül (pl. üzemanyag, élelmezési, ruházati, pénzügyi stb. szako
kon). 

c) A 12 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítő állatorvosok, felcsertiszti beosztás 
eredményes ellátására történő felkészítése alapkiképzésből és 3 hónapos bázisképzésből 
áll. 

Ekkor szerzik meg M beosztásuk eredményes ellátásához szükséges politikai, álta
lános katonai és szakmai ismereteket. A bázisképzést befejezően gyakorló csapatszolgá
laton vesznek részt, melynek sajátossága, hogy az állomány egy része polgári munkahe
lyeken tölti le e gyakorlati időt állatorvosi munkakörben. 

E szerteágazó képzési követelmények és kiképzési célkitűzések megvalósításához tanintézetünk 
megfelelő színvonalú tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik. A tárgyi feltételek között 
elsődlegesen a zártláncú tv-hálózat, a tantermi oktatóberendezés, a szakmai kabinetek, 
gyakorlati oktatás objektuma emelhető ki. 

A személyi állomány tudatos tevékenységével - TOB programok, jegyzetek, tanse
gédletek kidolgozása - segíti elő a korszerű oktatást, az oktatás-nevelés magasabb szintű 
teljesítését. 

A hadtáp-kiképzőközpont úgyszólván minden hadtáptechnikai eszközzel rendel
kezik, ez lehetőséget nyújt arra, hogy valamennyi hallgató ismeretek szintjén megis
metje azokat, illetve a szakoknak megfelelően pedig gyakorlati alkalmazásukat készség
szinten elsajátítsák. 

A színvonalas tananyag biztosítása érdekében .együttmúkodési szerződést" kó'tó'ttünk a 
ZMKA és ZMK.MF hadtáptanszékeivel, a harcszerű körülmények és harceszközök 
igénybevétele érdekében a KLKF parancsnokságával, a béke és háborús feladatok idő
szakonkénti gyakorlása (raktározás, ellenőrzés, bevonulás segítése, törzsvezetési és csa
patgyakorlatok megtekintése stb.) érdekében a tatai magasabbegység hadtáptörzsével. 

A tanintézetn.él folyó kiképzés, továbbképzés folyamatos fejlesztését állandó fel
adatunknak tekintjük. A központilag meghatározott korszerűsítést szolgáló tennivaló
kat a hadtápszolgálat különböző területeire konkretizáljuk . 

Szoros kapcsolatot tartunk a főiskola és akadémia szaktanszékeivel annak érdeké
ben, hogy az új oktatási rendszer követelményeinek megfelelően egységes szerkezeti 
rendszerben megvalósuljon a különböző szintű tanintézetek tananyagainak egymásra 
épülése. 
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