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A főiskolai hadtáptisztképzés új vonásai 

Babarczi Tivadar ezredes 

Az elmúlt tíz év alatt a főiskolán folyó négyéves hadtáptisztképzésben - más sza· 
kon folytatott képzéshez hasonlóan - több alkalommal alapvető változások következ· 
tek be. Ezek közül csak a legfontosabbakat említve, 1978-ban módosításokkal áttértünk 
az általános hadtáptiszti felkészítésről a szolgálati ágaknak megfelelő szaktisztképzésre, majd 
1980-ban kidolgoztuk és áttértünk az integrált' felfogású ágazati tisztképzési rendszerre. 
amelyben az alapvető változást elsősorban az jelentette, hogy a szaktanszékre került 
hallgató már az első időszakban a saját szolgálati ágával, a továbbiakban az első tiszti 
beosztásában várható feladataival foglalkozott, illetve került felkészítésre. 

A négyéves felkészítés eredményeként a végzett hallgató ún. .kettős diplomát" 
kapott, amely természetesen azt feltételezte, hogy az oktatott tananyag jelentős részének 
igazodnia kellett a polgári főiskola által oktatott tananyaghoz. 

Ennek az időszaknak vitathatatlan eredménye az volt, hogy egyfelöl megnövelte a 
katonai főiskolára jelentkezők létszámát, másfelől a katonai főiskolát végzett fiatal had· 
táptiszt általános közgazdaság-tudományi felkészültsége igen jó szintű volt, emellett a 
katonai és szakmai felkészítettség mind elméleti, mind gyakorlati vonatkozásban lénye· 
gében megfelelt a szakmai elöljárók és csapatok elvárásainak. 

Az előnyök mellett jelentkező hátrányok - amelyek belső tartalmát az elöljárói 
vizsgálatok teljes mértékben feltárták -, valamint a káderhelyzet alakulása azt eredmé· 
nyezte, hogy 1986·tól át kellett térni a hároméves képzési rendszerre, az utolsó éves 
hallgatók hivatásos állományba vételére és ezzel együtt a kettős diploma helyett egy 
szaknak megfelelő "katonai diploma" kiadásának bevezetésére. 

Hozzá kell tenni ehhez azt, hogy a katonai diploma értéke a MŰM általi.s elfogadottan 
eg;enértékú a hasonló képzést folytató polgári főiskola által kiadott diplomával. Ezt igazolja az 
is, hogy a katonai főiskolát végzett hadtáptiszt a négyéves képzés után "általános üzem· 
gazdász

" 
diplomát, a hároméves képzés után "katonai üzemgazdász

" 
diplomát kapott, 

illetve kap. 

1 Az integrált felfogású képzés azt jelenti, hogy egyes tantárgyak tananyagrészeit minden esetben a kép· 
zés végcélját megvalósító fő képzési anyagnak alárendelten, időben ott oktatjuk, ahol arra szükség van, és a fő 
képzési anyagban annak alkalmazását számonkérjük. 
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Ez viszont mindenképpen azt jelenti, hogy a hároméves képzés során is meg kell 
adni azt a közgazdaság-tudományi felkészítést, ami az üzemgazdászi végzettséghez szük
séges. 

Joggal merülhet fel mindenkiben az a kérdés, hogy ha a képzési idő mintegy 25%
kal csökken, hogyan lehet az előzőekhez hasonlóan felkészíteni a fiatalokat a törzsanyag 
arányainak megtartása mellett a beosztásukban reájuk háruló feladatokra? 

Ilyen jellegű aggályok már az ezévi avatásra kerülő állománnyal kapcsolatban is fel
merültek a csapatoknál, amelyek az állomány egy részénél bizonyos szempontok alapján 
reálisnak is nevezhetők, de főleg az 1987-ben avatott átmeneti képzésben részesült állo
mány vonatkozásában. 

Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben őszintén fel kell tárni azt - mind az ava
tott állomány, mind a csapatok érdekében- ,  hogy az 1986-87 -ben átmeneti képzésben 
részesült állomány két év anyagát egy év alatt gyorsított ütemben kapta meg (hetenként 
több alkalommal napi 8 órás elméleti és gyakorlati foglalkozások során, szemben a 
négyéves képzésben részesülők napi 6 órás leterhelésével), ami mindenképpen a képzés 
hatékonyságának csökkenését, végeredményében az elsajátítás és begyakorlás minősé
gének gyengébb színvonalát eredményezte. 

Ez azonban nem azt jelenti, hogy az 1987-ben végzett állomány nem került felké
szítésre az első tiszti beosztásban végrehajtandó feladatokra. Ezzel szemben viszont 
mindenképpen feltételezi azt, hogy a csapatoknál nagyobb gondot kell fordítani ennek 
az állománynak a beillesztésére, az első időszakban reájuk háruló feladatok végrehajtásá
ban a segítségnyújtásra. 

Visszatérve a kidolgozott terv szerinti hároméves képzésben részesülő állomány 
felkészítésének elemzésére, mindenki megnyugtatására tájékoztatásként a következők 
áttekintése szükséges. 

A négyéves képzés során az első évben szakmai képzés nem folyt, ebben az idő
szakban a hallgatók nem a szaktanszékhez tartozva egységes társadalomtudományi, álta
lános katonai és alapozó felkészítést kaptak, majd a második évben a szaktanszékhez 
kerülve kezdődött meg a szaknak megfelelő alapozó és szakmai felkészítés. 

Lényegében tehát a négyéves képzés során is 2,5-3 év alatt került végrehajtásra a 
szakmai felkészítés, a jelenleginél valamivel nagyobb óraszámban. Megközelítőleg pon
tos adatokkal számolva a négyéves felkészítés alatt mintegy 1800-1900 óra állt rendelke
zésre a szakmai képzésre, ezzel szemben a hároméves felkészítés alatt 1500-1600 órát 
tudunk fordítani erre, ami az első esetben az összes képzési idő ( 4800 óra) 37-40%-át, 
míg a második esetben az összes képzési idő 41-45%-át teszi ki. 

Belátható tehát az, hogy a képzési idő egy évvel, összesen 25%-kal való csökken
tése - ami lényegesen felgyorsítja és egyben gazdaságosabbá teszi a tiszti utánpótlást - a 
szakmai felkészítésre felhasználható óraszám csak mintegy 17%-os csökkenését eredmé
nyezi, ami számottevően nem módosítja az elméleti felkészítés minőségét. 

A képlet azonban nem ilyen egyszerű akkor, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a 
négyéves képzés során az említett szakmai óraszámon felül még mintegy 360 óra ( 12 
tanítási hét) állt rendelkezésre a hallgatók csapatnál történő szakmai gyakoroltatására, 
míg ezzel szemben a hároméves képzés során külön idő nincs erre biztosítva, így az 

1500-1600 óra terhére kell mintegy 90 órát (3 hét) biztosítani a végzős hallgatók csapa
toknál történő szakmai gyakoroltatására. 
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Mindezek összességében arra a következtetésre adnak lehetőséget, hogy a képzési 
idő egy évvel történő csökkentése a hallgatói állomány gyakorlati felkészítésére és csa
pat-tapasztalat szerzésére fordítható idő csökkenését eredményezte, ami a képzés legha
tékonyabb módszereinek alkalmazását, a nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező tisz· 
tek minél több alkalommal történő bevonását, végül az elméleti és gyakorlati képzésre 
fordított idő optimális arányainak kialakítását követeli meg a szaktanszék teljes tanári 
állományától. 

A képzésben alkalmazott hatékony módszerek közül ki kell emelni a bázisalakula
toknál történő évközi gyakorlati foglalkozások levezetését, a csapatoknál kialakított ter· 
vezési, szervezési, ellenőrzési és elemzési módszerek rendszeres átvételét, a végzős hall
gatók csapatgyakorlatokra történő egyenkénti szervezett kiküldését, a HM és magasab
begységek által szervezett bemutatók csoportos megtekintését, végül az államvizsgák 
előtt tervezett háromhetes csapatgyakoroltatás megszervezését. 

A felsoroltak közül kiemelve a háromhetes csapatgyakoroltatást, annak végrehajtá
sában azt tartjuk jó módszernek, ha a végzős hallgatók a már ismert első tiszti beosztá
suknak megfelelő seregtestekhez kerülnek ki úgy, hogy egy-egy jól dolgozó szakszolgá· 
lathoz maximum két fő kerül beosztásra a szakmai feladatok gyakorlása céljából. 

A szaktanszék vonatkozásában alapvető és elsődleges feladatnak tartom az oktató· 
11e1:eló munka hatékonyabb módszerei alkalma'Zása mellett, a szakmai elöljáró szervekkel 
való állandó kapcsolattartást, a csapatkapcsolatok szoros kiépítését, a gyakorlati megol
dások átvételét, végül a korszerű tananyag és szemléltető bázis megteremtését. 

Az a tény, hogy a képzési idő egy évvel lerövidült, nem csak a szakmai feladatokra 
történő felkészítés terén kíván új és hatékony módszerek alkalmazását, hanem a nevelő
munka minden területén az eddiginél gyorrabb is eredményesebb nroelói tevikenysiget követel 
meg a szaktanszék teljes parancsnoki és tanári, összességében nevelői állományától. 

Az elmúlt évek tapasztalatai és ezen belül is elsősorban a csapatoknál végzett bevá
lás-vizsgálatok és visszajelzések azt igazolták, hogy a négyéves főiskolai felkészítés sze
mélyiségformáló nevelőmunkája a kibocsátott állomány egy kis részénél nem minden 
tekintetben hozta meg azt az eredményt, amelyet mind az elöljárók, mind a csapatok 
joggal elvárhattak a főiskolát végzett fiatal hadtáptisztek szakmai és vezetői kvalitásai, 
akarati, erkölcsi és jellembeli tulajdonságai, de nem utolsó sorban a szakmaszeretetre és 
a katonai hivatás iránti elkötelezettsége terén. Ennek természetesen több összetevője 
van, amelyek közül csak egy - bár a legfontosabb -, a főiskolán folyó nevelőmunka, 
azonban mindenképpen belátható az, hogy a rövidebb idő e területen nem könnyebb
séget, hanem mindenképpen nagyobb nehézséget jelent a jövendő hadtáptisztek felé 
irányuló nevelőmunkában. 

A főiskolai hadtáptisztképzés szerteágazó nevelési feladataiból csak egyet kiemflve 
feltétlen indokoltnak tartom áttekinteni a katonai hivatástudatra való neve/is folyamatát, 
mivel ebben nemcsak a főiskolánk, hanem a csapatoknál fiatal tisztként eltöltött időnek 
es körülményeknek is döntő jelentősége van. 

Mi úgy ítéljük meg, hogy a tiszt hivatástudata egy hosszabb folyamat eredménye
ként alakul ki, amelyben a pálya iránti vonzalom, a pályára irányító munka során, a hiva
tásérzet és hivatástudat alapjainak lerakása a katonai főiskolán folytatott oktató-nevelő 
munka eredményeként végül a hivatástudat a csapatoknál eltöltött évek során alakul ki 
véglegesen és szilárdan, amelyben döntő szerepe van a beilleszkedésnek, a szolgálati és 
életkörülményeknek, a parancsnoki és politikai munkának. 
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Nem kisebb tehát a feladata a csapatoknak a fiatal tisztek hivatástudatának kialakí
tásában és megszilárdításában, amely véleményünk szerint elsődleges biztosítéka a 
pályánmaradásnak. 

A főiskolán folyó hadtáptisztképzésben 1987. őszétől új vonásként jelenik meg 
egyfelől az, hogy ez évtől az évenkénti kettő szakasz helyett három szakasz kerül beisko
lázásra, másfelől az, hogy a közlekedési, illetve üzemanyag-szolgálat részére beindítjuk 
az üzemmérnök képzést. 

Az évenként egy szakasszal megemelt beiskolázás lényegében azt jelenti, hogy 
1990-től minden évben három szolgálat részére tudunk utánpótlást biztosítani az 
MNHF-ség által megadott beiskolázási tervnek megfelelő ütemezéssel. 

Figyelembe véve azt, hogy a jelenlegi helyzetben a hadtápszakra jelentkezettek és 
átirányítottak létszáma 100 főn fölül van, így a maximális 25-30 fős szakaszok beiskolá
zásával, majd az avatási létszámnál évi 75-90 fő fiatal tiszt kibocsátásával számolunk. 

Amennyiben a káderulánpótlás megkívánja, és a főiskolai elhelyezési feltételek 
megengedik, a szaktanszék fel van készülve az évi négy szakaszos beiskolázásra, és 
ennek megfelelően évente minden szolgálati ág részére egy szakasz (25-30 fő) fiatal tiszt 
kibocsátására. 

A megemelt szakaszszámban történő képzés szaktanszéki feltételeit a szolgálati és 
szakmai elöljárók 1987. őszétől biztosították. 

Úgy gondolom, nem érdektelen felvetni a jövő szempontjából azt a gondolatot 
sem, hogy egy néhány év múlva át kell témiink a mennyiség helyett a minőségi tisztképztJre. A 
jelenlegi helyzetben a szaktanszék előtt álló feladat az, hogy a szakra jelentkezett fiatalo
kat szinte minden különösebb válogatás nélkül felvegye, és a felvett hallgatókat minél 
nagyobb számban tisztté avassa. 

Teljesen természetes az, hogy ma még nem áll módunkban Jifferenciálni sem a 
rátermettség és jellembeli tulajdonságok, sem a felkészültségét igazoló képességszintek 
tekintetében. Egyértelműen ki kell mondanunk azt, hogy ma felveszünk és hadtáp
tisztté avatunk több olyan fiatalt is, akik a főiskolai követelményeknek alig, vagy gyen
gén felelnek meg, illetve a képzés során gyengén vagy közepesen tanulnak a jól vagy 
kiválóan felkészült fiatalokkal együtt. Lényegében tehát ma a kádergondok miatt az 
évközi gyengén teljesítőket is a nevelőmunka mellett különféle módszerrel kényszerít
jük a minimális eredmény elérésére. Belátható ebből az is, hogy az így felkészített fiatal 
tisztek - tapasztalati adatok alapján a kibocsátott állomány mintegy 15-30%-a - nem 
rendelkeznek azokkal a személyiségjegyekkel és tudásszinttel, amelyek a hadtápbiztosí
tás igen nehéz feladatainak végrehajtásához szükségesek, így már az első időszakban 
kudarcok érik őket, amelyek - ha kellő segítséget nem kapnak - a pálya elhagyásához 
vezethetnek. 

Ez a helyzet néhány év múlva feltehetően megszűnik, így a több szakaszos beiskolázás 
lehetőséget teremthet arra - mivel minden évben minden szolgálati ág részére avatunk 
tisztet -, hogy egy kellő válogatás után rátermett, kiemelkedő képeségú fiatalokat kivá
lasztva kisebb létszámú szakaszokat indítsunk, és a szolgálat részére magasan kvalifikált 
tiszteket adjunk. Pedagógiai és didaktikai szempontból is lényegesen jobb egy 10-15 fős 
kollektíva, amelyben mind az oktatás, mind a nevelőmunka lényegesen nagyobb haté
konysággal valósítható meg. Úgy gondolom, hogy a szolgálati ágaknak is megfelelőbb a 
káderutánpótlás tervszerű végrehajtásához az, ha a kétévenkénti 20-25 fős avatási lét
szám helyett, évi 12-15 fős, színvonalasan felkészített állomány kerül kibocsátásra. 
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Az 1987 őszétől beindításra kerülő üzemmérnök képzést a hadtápszolgálat egyre 
nagyobb arányú technikai felszereltsége tette indokolttá. A szolgálaton belül is a közle
kedési, illetve üzemanyag-szolgálat technika-orientált, így a beindításra kerülő �Hadtáp
technikai szakon" gépkocsi szállító és üzemanyag-technikai üzemmérnök képzésére 
kerül sor. 

A képzés végcéljaként meghatározott beosztási alaptípus a „szolgálatiágfónö·k", így 
mindkét ágazaton tanuló üzemmérnök, dandár szolgálatiág-főnöki beosztásra kerül fel
készítésre. 

A képzés profiljából adódóan a szakmai tananyag mintegy 20%-a technikai felké
szítés, amelyben alapvetően az üzemeltetés és nem az üzemben tartás Qavítás) dominál. 

A technikai felkészítés több mint 50%-a gyakorlat, így a szolgálatban rendszeresí
tett szaktechnika teljeskörű alkalmazására és üzemeltetésére felkészül a hallgató. 

Természetesen a tananyag jelentős része a szolgálatiág-főnök mindennapos tevé
kenységét is tartalmazza, emellett a más szakokon folyó képzéshez hasonlóan a hadtáp
technikai szakon tanuló hallgatók is teljes mélységben felkészítésre kerülnek a harc és 
harccal kapcsolatos tevékenységek hadtáp- és szakági biztosítási feladataira, a hadtáptör
zsekben végzett munkára. 

Az új képzési rendnek megfelelően 1987 őszétől a szaktanszéken a következő sza
kokon és ágazatokon folyik képzés. 

H.adtápellátó szakon: üzemanyag-, élelmezési- és ruházati ellátó ágazaton, valamint 
ellátó-szállító alegységparancsnoki ágazaton, katonai üzemgazdász képesítéssel. 

H.adtáptechnikai szakon: gépkocsi szállító és üzemanyag-technikai ágazaton, katonai 
gépjármú üzemeltető üzemmérnö"k képesítéssel. 

Pénzügyi szakon: pénzügyi üzemgazdász képesítéssel. 
További előrelépésként említhető meg az, hogy az új képzési feltételek kialakít�a 

során erősebb technikai felkészítést biztosítunk a katonai üzemgazdász szakon tanuló 
állomány részére. Ezen belül az összes hadtáptechnikai eszköz alkalmazásának és 
működtetésének megismerése mellett olyan mélyreható kezelői és hibaelhárítói felkészí
tést biztosítunk a saját szolgálatához tartozó szaktechnikai eszközök használatában, 
hogy ennek birtokában képes legyen a szolgálatába beosztott állomány kiképzésére is. 

A szaktanszék megnövekedett szaktechnikai felkészítési feladataihoz az MNHF
ség a legoptimálisabb feltételeket is megteremtette azáltal, hogy 1986 őszétől folyamato
san biztosítja a képzéshez szükséges hadtáptechnikai eszközöket, így 1987 őszétől a 
szaktanszék egy állománytáblásított önálló szaktechnikai eszköz kiképzőbázissal, és 
technikai kiképzőállománnyal rendelkezik. 

Az.MN csapatai átszervezésével kapcsolatban vizsgáltuk a főiskolán folytatott kép
zés várható változásait, az eddigi képzési tapasztalatok figyelembevételével szükséges 
módosításokat. 

Úgy ítéljük meg, hogy a csapatgazdálkodás folyamatainak és feladatainak oktatási 
rendjében alapvető változást végrehajtanunk nem kell. Ugyanakkor minél előbb szüksé
gesnek tartjuk a szakmai elöljárók által kidolgozni és a szaktanszék részére kiadni az új 
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szolgálati beosztások feladatrendszerével kapcsolatos szabályzókat és intézkedéseket. 
Gondolunk itt elsősorban a dd. szállító szolgálatfőnöki és a dd. pk. htp. h. általános 
helyettesi beosztások feladataira. 

Az eddigi tapasztalatok figyelembevételével erősíteni tervezzük a számítástechnikai 
eszközök alkalmazására, a számviteli részlegekkel való együttműködésre, valamint az 
anyagi fegyelem megteremtésére irányuló felkészítő munkánkat. 

A harctevékenységek hadtáp- és szakági biztosításának oktatásában, a hadtáp- és 
szakági biztosítás megszervezésének végrehajtására történő felkészítésben, hasonlóan az 
előzőekhez alapvető változásokat nem tervezünk. A felkészítés a továbbiakban a gl. dd. 
hadtápjának tevékenységére - mint alaptípusra - történik. Ezen belül azonban itt is 
szükséges az előzőekben említett új szolgálati személyek feladatkörére vonatkozó részle
tes szabályozók kiadása, továbbá a hadtáp harcbiztosítása fogalmának pontos felmérése 
és képzésbe történő beállítása, valamint a dd. htp. -ba szervezett vízellátó alegység tevé
kenységének szervezésére és irányítására vonatkozó képzési feladatok meghatározása, 
végül ehhez tartozóan a dd. vízellátási feladatainak felmérése és oktatásba történő beállí
tása. 

Mindenképpen indokoltnak tartjuk annak kimunkálását, hogy a hallgatói állomány 
HDT ellátóezred tevékenységére vonatkozó felkészítését milyen mélységben hajtsuk 
végre. Az a véleményünk, hogy a ruházati szolgálat kivételével minden szolgálati ágnál 
fel kell készíteni a főiskolai hallgatókat az ellátóezreden belüli saját szolgálata által végre
hajtandó feladatokra, mivel ilyen első tiszti beosztásokba közvetlenül is kerülhetnek. 

Teljesen egyértelműnek tűnik az például, hogy az élelmezési szakos hallgatónak 
ismernie kell a tábori sütőüzem szervezetét, technológiáját, az üzem telepítési és műkö
dési rendjét. Vonatkozik ez a szállító és üzemanyag szakon felkészítésre kerülő hallga
tók szakmai felkészítésére is. 

Összegezve az eddigieket, megállapítható az, hogy a katonai főiskolán folyó hadtáp
tisztképzés mind szervezeti, mind tartalmi vonatkozásban jelentősen előrelépett, megteremtődtek 
a feltételei a minőségileg magasabb szintű képzés végrehajtásának. Ehhez azonban még 
a szaktanszék teljes állományának igen nehéz és komoly előkészítő munkát kellett vég
rehajtania, a jelenleg elért eredményeket tovább kell fejlesztenie. 
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