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Az akadémiai hadtáptisztképzés meg-megújuló reformfolyamatában fontos helyet 
foglal el a képzés korszerűsítésének nevezett újabb - 1987. évi - reform. Ennek előkészítő 
munkálatai 1986-ban kezdődtek el. Jóllehet, ennek a korszerűsítési szakasznak a tényle
ges jelentőségét majd csak a bevezetése, megvalósítása és mérhető hatása után lehet 
"véglegesen" minősíteni, a kidolgozott és az elöljárók által jóváhagyott reformkoncep
ció azt sejteti, hogy túlnő az előző képzéskorszerűsítési törekvések jelentőségén. 

Jelen tanulmányban a korszerűsített akadémiai hadtáptisztképzés rendszerét, leg
fontosabb tartalmi kérdéseit szeretnénk ismertetni, különös figyelmet fordítva az okta
tásnak a hadtudomány és a haditechnika fejlődéséhez, az MN-ben zajló szervezeti 
modernizáláshoz, a felsőfokú oktatási környezet megváltozásához kapcsolódó viszony
rendszerére. 

1. Rövid történeti visszatekintés 

Az akadémiai hadtáptisztképzés mai rendszere közel négy évtizedes fejlődés ered
ményeképpen alakult ki. A ma helyzetének megértéséhez, a fejlesztés indokai elfogadá
sához, a továbblépés módjainak és lehetőség�inek megfogalmazásához azonban szüksé
ges, hogy röviden áttekintsük a megtett történelmi utat. 

A felsőfokú hadtáptisztképzés 1953-ban - a Hadtáptanszék megalakulása után egy 
évvel - vette kezdetét, s azóta az akadémiai keretek között módosult és fejlődött, lépést 
tartva a hadtudományban, a hadtápbiztosítás elméletében, a hadsereg szervezeti és tech
nikai korszerűsítésében bekövetkezett változásokkal. Az oktatás eg;y állandóan korszerű
södő folyamatnak fogható fel, melyen belül a képzést determináló tényezők hatására a fel
készítés struktúrája, a tantárgyak rendszere és azok egymáshoz való viszonya tiibbször 
változott. Az elmúlt 35 év alatt, az MN és a hadügy fejlődésével összhangban 7 tantervi 
változás volt, amely azt jelenti, hogy a képzés lényegében ötévente felfrissült, változott, 
korszerűsödött. A képzéskorszerűsítés általános iránya a katonai vezetőképzés haté
konyságának javításában, a teljesítményképes tudást adó, nevelésközpontú, gyakorlatias 
felkészítést szolgáló, integrált oktatási rendszer kialakításában és fejlesztésében fogal
mazható meg. Mindezen feladatok megvalósítása az oktatás általános összóraszámának 
csökkenése mellett valósult meg, melyen belül a szakmai (hadtáp) felkészítésre fordítható 
időalap is lényegesen csökkent. 

Az 1953-as tematikai programot még a képzési útkeresés tartalmi és formai jegyei jel
lemezték. A szakmai felkészítést a csapathadtápot tanító hadtápharcászat és a hadtáp 
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szolgálati ágak tantárgyainak oktatása szolgálta. A tananyag - a hallgatók kedvezőtlen 
iskolai előképzettsége miatt - nem volt homogén: a képzés egy jelentős részét a tiszti 
iskolai ismeretek p6tlásdra kellett fordítani. 

Az 1958-ban kidolgozott tantervben az MN újjászervezésével kapcsolatos képzési fela
datok és ismeretek tükröződtek. A háborús felkészítést a csapathadtápon ( ezred
hadosztály-hadtest) túlmenően kiterjesztették a hadsereghadtáp alapjaira is. A békegaz
dasági képzésben változatlanul a szakszolgálati ágazati rendszerű ( élelmezés, ruházat, 
üzemanyag, elhelyezés és építés, szállítás) felkészítés dominált, melyen belül a tananyag 
jelentős részét anyagismeret, gyártási technológia, szerkezettan stb. tette ki. 

A harmadik, 1961-es tematikai program kidolgozását a hadügyi fejlődésben végbe
ment gyökeres változások (pl. atomos hadviselés), a m�elent új alapszabályzatok 
„kényszerítették" ki.' A csapathadtáp-oktatás elsődlegessegének megtartása mellett 
bővült a hadműveleti hadtáp-felkészítés. A hadtápgazdálkodás oktatásában előtérbe 
került a közvetlen vezetőt szolgáló gazdasági ismeretek tanítása. 

Az 1964-es képzési tanterv az oktatás további fejlődését hozta magával. Az évtized 
közepén megjelent új szabályzatok2 szellemének és előírásainak megfelelően változott a 
háborús felkészítés belső tartalma. A szakkiképzésben megkezdődött a parancsnok had
táphelyettesi szemléletmódhoz, a gazdasági vezetéshez szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretek kimunkálása. A pénzgazdálkodás bevezetése, a közgazdasági környezet meg
változása, a szakszolgálati ágak fejlődése új gazdaság-felkészítési tantárgyak ( csapatgaz
dálkodás, katonai gazdálkodás, hadtápgazdálkodás, hadtáptechnikai és anyagismeret, 
ügyvitelszervezés) megszületését hozta magával. Fejlődött a szállítószolgálati kiképzés, 
amely 1968-tól katonai közlekedés és szállítás c. tantárgy létrejöttében és oktatásában 
fejeződött ki. 

Az 1971-es képzési refomzot már alapvetően a katonai-gazdasági vezetőképzés centrumba 
helyezése jellemezte. Az oktatás tananyaga, tervezése és módszertana minőségileg meg
újult, melynek eredményeképpen az akadémia által kibocsátott hallgatók már egJetemi 
diplomával e[!Jenértékú oklevelet kaptak. A hadtápfclkészítés erre az időszakra már had
erőnemi és fegyvernemi differenciáltsággal folyt, a képzés általában rendszerén belül 
folyamatosan korszerűsödött a tananyag. 1975-ben a szakmai tantárgyakhoz a csapat
hadtáp, a hadműveleti hadtáp mint háborús felkészítést szolgáló diszciplínák, továbbá 
hadtáp-anyagismeret, hadtáptechnika, hadtápgazdálkodás, gépkocsiszállítás-szervezés, 
kis- és középgépek alkalmazása tartoztak. 

Az 1978-as tematikai program az 1970-es években a hadtudományban és hadtápgaz
<lálkodásban lezajlott változásokat ölelte fel, s dolgozta be az oktatás törzsanyagába. A 
fejlesztés a szélesebb látókörű, műveltebb, legkorszerűbb tudományos ismeretekkel ren
delkező ezred- és hadosztályszintú katonai imtóképzist célozta meg. A célok megvalósítása 
érdekében módosították a képzési óraarányokat, új kiegészítő tantárgyakat hoztak létre, 
növelték a hadtápgazdálkodási tantárgyak óraszámát. (A gazdasági felkészítés óraszáma 
1977-78-ban elérte a szakmai óraalap 5 3%-át.) Az új, ,,plusz" ismeretek oktatása miatt 

I Az MN harcászati szabályzata (hadosztály-hadtest). HM kiadvány, Budapest, 1960.; Csapathadtáp 
Utasítás. HM, Budapest, 1960.; Utasítás a csapatok tömegpusztító fegyverek (ABV) elleni védelmére. HM, 
Budapest, 1960. 

2 Az MN harcászati szabályzata (hadosztály-ezred). HM, Budapest, 1964.; Csapathadtáp Utasítás. HM, 
Budapest, 1965. 
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csökkent a háborús felkészítésre fordítható időalap, amely elsősorban a hadműveleti 
hadtáp-felkészítés óraszámát "kurtította" meg. Az 1970-es évek második felének inten
zív fejlődését a hadtápbiztosítás c. háborús tantárgy, illetve a hadtápgazdálkodás és had
tápmunka és üzemszervezés c. szaktantárgyak dolgozták fel, s integrálták az oktatásba. 

Az elmúlt három évben a felkészítés az ún. változó tematikai programokkal folyt, 
amely azt jelenti, hogy a képzésbe folyamatosan {lépcsőzetesen), évről évre vittük be az 
MN szervezeti, technikai fejlesztéséből, s a hadtudomány fejlődéséből fakadó változáso
kat. Ez évre érett meg a helyzet, hogy az oktatást új képzési célok és követelmények, új 
tantervek és tematikai programok alapján megújított rendszerben, új oktatási tananyag 
alapján végezzük el. 

3. A képzéskorszerúsítés okai 

Az 1987. évi képzési korszerűsítés végrehajtását több tényező indokolja. 
Mindenekelőtt az a tény, hogy az MN szárazföldi csapatainak szervezeti fejlesztése 

magával vonja az ezred-hadosztály struktúrára épült teljes képzési tananyag átdolgozását. Az 
oktatasi ismeretrendszer modernizálása egyúttal lehetővé teszi a hadügy, a hadtudo
mány, a haditechnika fejlődése hozta új problémakörök (a potenciális ellenség szerveze
tében bekövetkezett változások; az új, nagy pontosságú fegyverek harctevékenységekre 
gyakorolt hatásmechanizmusa; helyi háborúk tapasztalatai stb.) beépítését is az új tema
tikai programokba. 

A képzés fejlesztésére jelentős hatással van az 1985. évi oktatási törvény/ s a felsőok
tatási intézményekre vonatkozó végrehajtási intézkedései, 4 melyek elsősorban a képzés sze
mélyi, szervezeti és oktatástechnológiai feltételeit változtatják meg. Ennek megfelelően 
módosul az akadémia szervezeti és működési rendje, tanulmányi és vizsgaszabályzata, az 
oktatókkal és hallgatókkal szemben támasztott követelmények. Az egyetemi doktori 
cím adományozási lehetősége) tovább bővíti az akadémia feladatait a tudományos 
továbbképzésben és a minősítési eljárások lefolytatásában. 

A képzéskorszerűsítés harmadik motivációs tényezőjét az oktatásban az elmúlt évek 
során felhalmozódott feszültségek, problémák és gondok megoldási, orvosolási szándéka jelenti. Az 
1978-as tematikai programok óta a hármas képzési irányon ( társadalomtudományi, 
hadtudományi, nyelv- és természettudományi) belül kialakult óraarányok megmereved
tek, a tantárgycsoportok és tantárgyak közötti kapcsolódási pontok fellazultak, új okta
tási-felkészítési igények léptek be. A változtatási igényt tovább erősítették a katonai fel
sővezetés elvárásaiból fakadó normatív követelmények, elsősorban a vezetőképzés szín
vonalának javítása tekintetében. 

Mindezen okok és motivációs tényezők hatására alakult ki a korszerűsített képzés 
új követelményrendszere, tanterve és tematikai programja. 

3 Vö. 1985. évi 1. törvény az oktatásról. Magyar Közlöny, 1985., 19. sz. 
4 Az MM 20/1986. (Vlll. 31.) sz. rendelete a felsőoktatási intézmények szervezetéről és működéséről. 

Az MN 2111986. (Vlll. 31.) sz. rendelete a felsőoktatási intézmények hallgatóinak tanulmányi és vizsgarendjé
ről. Magyar Közlöny, 1986., 37. sz. 

) Az MN 20/1983. (XI. 3.) sz. rendelete az egyetemi doktori címről és az egyetemi doktorátusról. 
Magyar Közlöny, 1983., 50. szám. 
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4. A komerúsített képzés célja és rendszere 

A korszerűsített akadémiai képzés alapvető célja hadtápszakon dandár-, illetve 
ezredparancsnok hadtáphelyettesi beosztásra történő kiképzés. Kisegítő képzési célként 
hallgatóinkat felkészítjük magasabb törzsekbe (hadtest, hadsereg, esetleg MN-szervek
nél) hadtáphadműveleti főtiszti ( 1 ), had tápegység-parancsnoki ( 2 ), hadtest, hadsereg 
szolgálatiág-fónöki (3) és önálló hadtápalegység-parancsnoki ( 4) teendők elfátására. 
Már a képzési célrendszerből is látható, hogy a felkészítésben egy olyan általános, speciali
zációt csak kis mértékben, illetve fakultatíve befogadó képzési szisztéma dominál, amely a 
megszerzett ismeretanyag, tudás és készség alapján biztosítja ( magasabb beosztásoknál 
az akadémiai tanulmányok előtti tapasztalati halmaz figyelembevételével) a megneve
zett, akadémiai végzettséghez kötött beosztások eredményes ellátását, a szakma magas 
művelését. Az ilyen egységes és általános alapokon álló szakemberképzés előnye, hogy 
széles körű beosztási skála ellátását teszi lehetővé, s növeli a szakképzettség konvertál
hatóságát. Ennek megfelelően olyan magasabb képesítésű ( egyetemi végzettségű) had
táptisztek kibocsátására törekszünk, akik az egyes elméleti és gyakorlati szaktárgyak 
tananyagának elsajátításán túl képesek az egység, magasabbegység (felsőbb szinteken 
bizonyos szakterületek, -ágazatok) béke és háborús hadtápbiztosítási feladatai teljes 
körének vezetői nézőpontú integrálására, az össztevékenység tervezésére, szervezésére, a komplex 
biztosítási folyamatok irányítására, az erőforrásokkal va/6 hatékony gazdálkodáJTa, a fejlődés 
irányainak felismerésére. 

Az akadémiai képzés hármas tagozódású tantárgystruktúrában történik: társadalom
tudományok területén, hadtudományi vonatkozásban és idegen nyelvek tekintetében 
(1. sz. ábra). Az alapvető képzési irányok aránya a korábbi tantervhez képest lényegesen 
megváltozott: kis mértékben emelkedett a társadalomtudományi felkészítés óraszáma 
(15,1%-ról 15,4%-ra), a hadtudományi oktatás időalapja - a felfokozott nyelvoktatás 
miatt - 77,7%-ról 71,2%-ra csökkent, az idegennyelv-képzésre fordítható óraszám a 
korábbi tantervhez képest lényegében kétszeresére emelkedett. Ezért a tanterv kialakítá
sánál ügyelni kellett a képzés konvertibilitása és a konkrét hadtudományi-szakmai isme
retek helyes arányának megtalálására. 

A társadalomtudományi képzés a politikai gazdaságtan, filozófia, munkásmozgalom 
története, szociológia és a csapatok politikai vezetése mint új tantárgy oktatásán keresz
tül valósul meg. A kiképzés alapvető célja a hallgatók marxista-leninista világnézetének 
elmélyítése, társadalomtudományi ismereteik továbbfejlesztése, továbbá a párt politiká
jának jövendő beosztásaikban való maradéktalan végrehajtására, a parancsnoki teendők 
politikai követelményeinek érvényesítésére és a beosztottak szocialista nevelésére való 
felkészítés. 

A hadtudományi képzés során a hallgatók megtanulják az összfegyvernemi, fegyver
nemi és szakcsapatok harci alkalmazásának és azok hadtápbiztosításának tervezését-szer
vezését, a csapatok harcban történő vezetését; képessé válnak a megjelölt vezetői beosz
tásokban várható feladatok végrehajtására, az alárendeltek folyamatos irányítására; elsa
játítják a csapatok mindennapi életének szervezésével, a harckészültségbe helyezés és a 
mozgósítás végrehajtásának, a parancsnokok, törzsek és csapatok felkészítésének, 
kiképzésének a csapat- és hadtápgazdálkodás vezetésének alapvető elveit és módszereit. 
A hadtudományi tantárgy csoportokban megnövekedett a hadműveleti művészet ( ezen belül 
a hadműveleti hadtápbiztosítás) aránya (a korábbi 6,3%-ról 13,5%-ra), önálló tantárggyá 
vált az idegenhadsereg-ismeret, új tárgyként jelenik meg a vezetési ismeretek. A parancsnokok és 
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törzsek felkészítése c. tantárgy kiegészült a kollokvium-köteles testneveléssel és az általá
nos katonai kiképzési témákat magában foglaló ún. kiegészítő ismeretek e. tárggyal. 

1. ábra 

.A képzési rendszer harmadik elemét az idegennyelv-oktatás képezi, amelyben az 
orosz nyelvi államvizsga kötelezettség bevezetésével minőségi változás következett be. Az 
új nyelvoktatási felfogás az orosz nyelvtanulás középpontjába az ún. együttműködési 
parancsnoki-szakmai nyelvismeret megszerzését állította. Eredményes államvizsga ese
tén a végzős hallgatók közép- vagy felsőfokú nyelvi végzettséget szereznek. 

A hároméves képzés során a hallgatóknak komoly tanulmányi kötelezettségeknek 
kell megfelelni. Tanulmányaik során több mint 20 vizsgát (beszámoló, kollokvium, szi
gorlat, államvizsga) abszolválnak, második évben évfolyammunkát, harmadik évben 
szakdolgozatot készítenek. A követelményeknek jó színvonalon megfelelni, az akadé
miáról "új emberként" kikerülni csak folyamatos, kemény és következetes tanulással és 
munkával lehet. 
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5. A szakmai képzésfejlesztés belső tartalma 

A hadtáptisztképzés elsősorban hadtudományi ( ezen belül hadműveleti művészeti, 
harcászati) és katonai gazdaságtani (hadtápgazdálkodási) alapokra épül. A képzéskor
szerűsítés nem a tantárgyakból, hanem az egymásra épülő ismerettiimbökbó/, -kiirökból indult 
ki. A témakörök, amelyek egyaránt magukba foglalják az MN-szintű és csapatszférát 
érintő hadművészeti, hadszíntéri, haditechnikai, felkészítési, szakmai és vezetési ismere
teket, egy szigorú oktatási logikai rend alapján épülnek fel olyan elgondolással, hogy ala
pozzák, segítsék, támogassák és kiegészítsék a szakmai kiképzést. 

A háborús felkészítést a hadtudományi tantárgycsoportokba integrált hadtápbiztosítás 
c. tantárgyon keresztül végezzük. A rendelkezésre álló 1106 óra szakmai kiképzési óra
számból 686 órát, 62%-ot fordítunk háborús képzésre. A hadtápbiztosítási tantárgy kb. 
féléves tantárgyi blokkokra (stúdiumokra, kurzusokra) tagolódik (2. ábra). 

III evf 

I evf 

A hadtápbiztosítás tantárgy struktúrája, képzési idóalapja 
és kapcsolatrendszere más hadtudományi tárgyakkal 

hdm 
múver.zet 

Ha..dlá.pbtzto&it.a.s 
.. 51, ··> 

2. ábra 

Pa.ranc& 

nokok. 

e& tör

z&ek. fel-------+-----+----+---+-----t-----t kesvte -

I évf. 

- - - � t..ntargy 

Az egyes blokkok a háborús hadtápbiztosítás egy-egy nagyobb feladatkörét (így a 
hadtápbiztosítás általános elméletét, a dandárkiképzést, a honi légvédelmi csapatok had
tápbiztosítását, a hadtestkiképzést, a hadsereg- és központhadtáp felkészítést) tanítják. 
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A békefelkészítést a szakismeretek elnevezésű tantárgycsoporthoz tartozó hadtápgaz
dá/kodás, hadtápmunka és üzemszervezés, és a katonai közlekedés és szállítás tantárgyak segít
ségével oktatjuk (3. ábra). 

III evf 

I evf 

I evf 

ka.lona1 poht1ka1 
g,.zda:.ag· 1---J--l\il<LZ "'---+-� gazda� -

tan 1-.=;J:LC;;.....1 n 

hadtáp·, ka.t koli 
mur,l,,a � !-----..les :.1a.litas 
uzerr1t:1Zerv 

3. ábra 

A katonai-gazdasági vezetőképzést szolgáló ismeretekre 420 órát, az összhadtáp 
kt:plC� 38''.,·át fordítjuk. H:1 e képzési irányhoz számítjuk a hadtápgazdálkodá�t kfovrt· 
lenül alapozó katonai gazdaságtant, akkor ezen óramennyiség megközelíti az 500-at. A 
három szaktárgyból a katonai közlekedés és szállítás egyúttal a háborús felkészítést is 
alapozza, de részletesen tanítja a békeszállítások problematikáját is. A gazdasági jellegű 
tantárgyaink a hadtápbiztosításhoz hasonlóan blokk.rendszerben épülnek fel. A hadtáp· 
munka és üzemszervezés a hadtápgazdálkodást alapozó tárgy, amely a hadtápanyagokat, 
hadtáptechnikai eszközöket, valamint a feldolgozó, feltöltő és kiszolgáló munkahelyek 
és folyamatok elméletét és gyakorlatát tanítja. A hadtápgazdálkodás a hadtápfőnöki, 
magasabb szolgálatiág·főnöki kiképzés meghatározó tantárgya. Ezen ismeretrendszer 
keretén belül mindazon integrált elméleti és gyakorlati jártasságokat oktatjuk, amelyek az 
önálló gazdálkodást folytató katonai szervezeteknél a gazdasági vezetőképzéshez szük
ségesek.6 

6 A gazdasági vezetőképzés történeti fejlődését részletesen lásd dr. Körmendy István ny. alezredes: 
Katonai gazdasági vezetőképzés a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. Hadtápbiztosítás, 1986., l. sz. 
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A hadtápszakos hallgatók felkészítése mellett tanszékünk a fegyvernemi hallgatók 
hadtápoktatását is végzi. A nem hadtápszakos hallgatók hadtápkiképzése haderőnemi, 
fegyvernemi hovatartozástól függ, a felkészítés óraszáma 10-50 óra között ingadozik. 
Ezen óramennyiség csak általános ismeretszintú oktatást tesz lehetővé, amelyen belül a 
biztosítás alapjainak, rendszerének megismerésére, az összefüggések bemutatására, a 
szolgálat fontosságának érzékeltetésére összpontosítunk. Parancsnoki szakokon - ahol 
általában legmagasabbak a kiképzési óraszámok - nagy figyelmet fordítunk a hadtáp 
szempontból helyes parancsnoki szemlélet kialakítására, a legfontosabb kérdések meg
tanítására, a hadtápbiztosítás megszervezésével kapcsolatos parancsnoki jogok és köte
lességek megismertetésére, alapvető biztosítás-szervezési módszerek átadására. 

A vázolt szakmai képzésstruktúra tananyagának kidolgozása most van folyamat
ban. A tematikai programok alapján jelenleg a tantárgyi programok elkészítése, egyezte
tése, az oktatási segédletek ( tansegédletek, jegyzetek, tankönyvek) írása, a hadtápbizto
sítási és hadtápgazdálkodási teljes és komplex feladatok kidolgozása. A tervek és tapasz
talatok alapján az oktatási bázis teljes megújítása négy-öt évet vesz igénybe. 

6. Az oktatás módszertanának korszerűsítése 

A képzés korszerűsítésében - tekintettel arra, hogy a hadtudományi oktatásra for
dítható idő csökken - fontos szerepet játszik az oktatásmódszertani, pedagógiai, okta
tástechnológiai "fegyvertár" megújítása. A fejlesztés fő iránya ezen a területen arra irá 
nyul, hogy az előadáscentrikus ismeretközlő formák mellett az aktív ismeretszerzést segítő, 
irányító és fejlesztő módszerek kerüljenek előtérbe. Erre azért van szükség, mert a képzés 
régi rendszerében az oktatási tananyag általában végleges formában adta át az ismereteket, 
teret s időt nem engedve, szükségleteket nem teremtve az alkotó, önálló ismeretszerzési 
formának. Ennek megfelelően az új tematikába órarendbe tervezett, irányított témájú b"nkép
zési foglalkozásokat állítottunk be ( az egyéni önképzés aránya az összóraszám majdnem 
10%-át éri el), erősítjük a tanszék oktatáson kívüli pedagógiai tevékenységét, támogat
juk a hallgatói tudományos köri mozgalmat, ösztönözzük a szakirodalom széles körű 
tanulmányozását, a végzős hallgatóknak szakszemináriumok bevezetésével megteremt
jük az első konkrét beosztásra való felkészülés fakultatív lehetőségeit. 

A képzési célok megvalósítása, az oktatott tananyag elsajátítása előadásokon, szemi
náriumokon, gyakorló foglalkozásokon, egyéni önképzésen és a tanulmányi kötelezettségek ( vizs
gák stb.) teljesítésén, mint oktatási-képzési formákon keresztül valósul meg. A jövőben 
nagyobb teret kívánunk adni a számítástechnika alkalmazásának ( mind a tananyag 
kidolgozása, mind az oktatás területén), a programozott oktatásnak, a sokoldalú, krea
tív gondolkodást segítő demonstrációs formáknak. Megkülönböztetett figyelmet fordí
tunk a képzés gyakorlatiasságának javítására. A vezetői jártasságok és készségek kialakítá
sát a bemutató gyakorlatok, foglalkozások, törzsgyakorlások, tantermi csoportos foglal
kozások, terepen, híradó eszközök bevonásával levezetett csoportos foglalkozások, 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok, illetve az évenkénti 2 hetes háborús, illetve 
gazdasági felkészítést szolgáló csapatgyakorlatok szolgálják. A gyakorlati felkészítést 
szolgáló képzési formák aránya eléri az össz szakmai óraszám 45%-át. 

Az oktatásmódszertan javítása fontos területének tekintjük az ismeretellenőrzési és 
értékelési formák bővítését, "sűrítését", a folyamatos tanulásra késztető és az évközi rend
szeres számonkérést biztosító módszerek alkalmazását. Csak ilyen pedagógia-módszer-
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tani szemlélettel, valamint a követelmények fokozásával lehet elérni a tananyag mélyebb 
elsajátítását, az alkalmazói készségek és jártasságok kialakítását. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az oktatás hatékonyságának javítása nem egyszeri 
akció, hanem folyamatos tananyag - és szakdidaktika - fejlesztésen alapuló tevékeny
ség. 

7. Az oktató 

A képzéskorszerűsítésnek természetesen személyi feltételei is vannak. A magasabb 
képzési követelmények megvalósítása, az oktatás hatékonyságának javítása csak elköte
lezett, a nevelő-oktató munkát szerető, széles körű oktató-tudományos tevékenységet 
folytató tanári karral érhető el. 

Az akadémiai hadtáptisztképzést évtizedek óta 18 oktatóból és 3 polgári technikai 
személyzetből álló Hadtáptanszék végzi. Az akadémiai oktatókkal szemben magas 
követelményeket támasztanak: oktatói státuszba elvileg csak ké t -, hároméves - akadémiai 
végzés után - vezetői beosztásban szerzett csapat?Jakorlat után lehet kerülni; a teljes értékű 
tanárrá váláshoz nyolc-, tízéves folyamatos, szervezett posztgraduális képzésben való részvételre 
van szükség ( tanári tanfolyam, felsőfokú pedagógiai végzettség megszerzése, nyelvtan
folyam, egyéni vagy szervezett tudományos továbbképzés). Ez utóbbi követelmény 
különösen ez év szeptemberétől kap nagy szerepet, amikor az akadémián is - a polgári 
felsőfokú tanintézetekhez hasonlóan - bevezetik a tudományos tanári címeket. Az egyetemi 
tanári, docensi és adjunktusi fokozatokat csak azok kaphatják meg, akik magas színvo
nalú nevelő-oktató munkát végeznek, s a fenti követelményeknek maradéktalanul meg
felelnek. A magas követelményrendszer és a katonapedagógusi pálya erkölcsi-anyagi 
megbecsülése közötti aszinkronitás nem túl vonzó a csapatoknál szolgálatot teljesítők 
számára, amit érzékeltet tanszékünk állandósult káderhiánya, amely még az l\1N hadtáp
szolgálat feltöltöttségénél is alacsonyabb, mindösszesen 78%-os. 

A tanszék oktatókara az elmúlt években lezajlott generációváltás következtében 
jelentősen megfiatalodott, jelenleg az átlag korhatár 38 év. 1982-től a tanszékről 12 fő 
ment nyugállományba, illetve került más beosztásba. A fiatal váltó generáció döntő 
többsége teljes mértékben azonosul a katona-pedagógusi hivatással, a képzéskorszerűsí
tést saját ügyének tekinti, oktatáson belül és kívül elhivatottsággal, példamutatóan dol
gozik. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy kisebb hányad Gelenleg két-három fő) 
átmenetinek, "ugródeszkának" tekinti a tanári pályát, és más szakterületek, magasabb 
beosztások felé igyekszik. 

A tanszék oktatói kara nincs könnyű helyzetben az új rendszerű képzésre való átté
rés küszöbén. Egyrészt az oktatás melletti intenzív és feszített ütemű gyakorlati tan
anyag-kidolgozó munka nagy leterhelést okoz a tanároknak, másrészt a fiatal korössze
tétel az oktatási tapasztalat hiánya miatt a „tanulva tanítani" módszerét vagyunk kényte
lenek követni. Mivel ez idő szerint a tanárok egy jelentős része csak részben felel meg 
( akárcsak az akadémia egészében) az ismertetett oktatói követelményrendszernek ( az 
oktatók 60%-a rendelkezik a megfelelő szintű és időtartamú csapatgyakorlattal, 30%-nak 
van felsőfokú pedagógiai végzettsége, 65%-a ismer egy vagy két idegen nyelvet állam
vizsga-szinten, 1 fő rendelkezik tudományos fokozattal), tanévente négy-hat fő vesz 
részt valamilyen szervezett továbbképzési formában. A gondokat és nehézségeket csak 
növeli a tananyag-kidolgozói tapasztalat hiánya és a 4 fő tanárhiány. Mindezek ellenére 
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a korszerűsített képzés bevezetéséhez szükséges objektív és szubjektív feltételrendszer 
megteremtése tervszerűen és időarányosan folyik. 

Az oktatói kar összetétele, de a képzés hatékonyságának javítása is azt kívánja, 
hogy nyitottabbá tegyük az oktatást, felkészítést, s a polgári felsőoktatási gyakorlathoz 
hasonlóan a képzésbe rendszeresen és egyre nagyobb számban külső és "vendég oktató
kat" vonjunk be. Az akadémiai hadtáptisztképzés története egyfolytában azt igazolja, 
hogy a hadtápbiztosítás elméleti és gyakorlati fejlődése és a hadtápszakember-oktatás 
színvonalának javulása kölcsönösen feltételezik egymást, közvetlen kapcsolatban van
nak egymással, s kölcsönös érdekeltséget teremtenek. A hadtáptisztképzés nem létezhet és 
nem fejlődhet az MNHF-ség, a csapatok, a hadtápintézetek anyagi és szellemi segítsége 
nélkül. Ebből kiindulva az 1986/87-es tanévtől kezdve az egészségügyi biztosítás ( dr. 
László Imre o. alezredes), a felső szintű hadtápgazdálkodás ( dr. K.ajdi József ezredes), a 
munka- és üzemszervezés általános elmélete ( dr. Berei András tanszékvezető főiskolai 
tanár) és a gazdasági vezetés alapjai (Országos Vezetőképző Központ) kurzusok oktatá
sára külső előadókat alkalmazunk. Speciális és gyakorlati témák tanítására, valamint 
szakmai továbbképzésre a minisztériumi szervektől, a seregtestektől, a csapatoktól rend
szeresen hívunk előadókat, illetve helyszínen vezetünk le gyakorlati foglalkozásokat. A 
főiskolai és akadémiai képzés kapcsolódását és egymásra épülését az 1987 /88-as tanévtől 
kezdve kölcsönös áttanítással biztosítjuk. Mindezen feladatok végrehajtására készített szer
ződések és együttműködési tervek az oktatás és a gyakorlat gyümölcsöző kapcsolatának 
szép és élő példái. 

8. A képzés tárgyi feltételeinek javítása 

A korszerűsített oktatás hatékonyságának javítása elképzelhetetlen megfelelő, 
modern oktatástechnikai bázis nélkül. Sajnos a meglevő oktatástechnikai eszközök 
(írásvetítők, diavetítők, iskola-számítógépek, filmvetítő stb.) sem mennyiségileg, sem 
minőségileg nem biztosítják a képzéssel szemben támasztott megnövekedett követel
ményeket. Egyes korszerű eszközökkel (pl. video, audiovizuális stb.) pedig a tanszék 
nem is rendelkezik. Ezért a képzésfejlesztéssel párhuzamosan - annak technikai hátte
réül - kidolgoztuk az oktatástechnikai bázis hosszú távú fejlesztési tervét, melynek meg
valósítása azonban komoly anyagi-pénzügyi ráfordítást igényel. 

A tanszéki oktatástechnikai bázishoz a jövőben a hadtápvezetúi szaktantermet 
(HSZT), a hadtáphallgatói osztályok alaptantermi ellátáshoz szükséges audiovizuális, video
és számítástechnikai, valamint a tanszéki tudományos, kidolgozói és műhelymunkához 
szükséges oktatástechnikai eszközöket és anyagokat soroljuk. A HSZT fejlesztését úgy ter
vezzük, hogy a tanterem felhasználása többcélú (hadijátékok, szakmai foglalkozások, 
továbbképzések stb.) lehessen. Az alaptantermekbe olyan oktatástechnikai eszközöket 
és anyagokat szánunk, melyek az oktatás hatékonyságának javítása mellett az önképzést 
is segítik. A tanszéki belső műhelymunkához elsősorban azon eszközökre van szükség 
(számító- és oktatógépek, sokszorosító eszközök), amelyek a kidolgozómunkát és a 
foglalkozásokra való felkészülést korszerűsítik. 

A hosszú távú fejlesztési koncepció kialakításánál számoltunk a ZMKA szerény 
fejlesztési forrásaival, a ZMKMF hadtáp- és pénzügyi szaktanszék és a hadtáp Kiképző
központ hadtáptechnikai és oktatástechnikai bázisa felhasználási lehetőségeivel, vala
mint az MNHF-ségi támogatással is. 
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Az akadémiai hadtáptisztképzés hatékonyságának, minőségének fejlesztése nélkü-
: lözhetetlen feladat, s elsődleges szolgálati érdekeket képvisel. A hadtápszolgálat felső 

vezetése az MN szervezeti fejlesztésével, a hadügy általános fejlődésével összhangban 
szemléletváltozást vár aa tananyagfejlesztésben, az oktatásban, az egész akadémiai kép
zés rendszerének megváltoztatásában. Jelen cikkben a képzési rendszer és szemlélet kor-

':' szerűsítésének lényegéről, legfontosabb aspektusairól számoltunk be olyan igénnyel, 
hogy az olvasó képet kapjon az MN-ben lezajló fejlődési folyamatok képzési vonzatáról, 
oktatási konzekvenciáiról. 
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