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A Llpzlwl, neaaléssel szeruben tónasztatt cla\dí:zintíí hatetelnltyk

A nevelés oktatás hatékonysága szoros kapcsolatbal ill az áI\omárry gyakorlati
tevékenységével, munkájával, mindennapi éIetével, Minél eredményesebb az oktató-
nevelő munka, annál képzettebb az állomány, eredményesebb, színvonalasabb a felada-

tok megoldása, végrehajtása.
Véleményünk szerint a hatékonyságot mindenkor dóntó mértékben meghatározza

' a kiképzéssel, neveléssel foglalkozó állomány gyakorlatilag a teljes hadtáp személyi
állomány - képzettsége, felkészűltsége, rátermettsége affa, hoÉay milyen eredményesség-

gel tud|a átadni az elsajátítandó any4got.
. Gyakoflati tapasztalat unk azt igazolják, hogy a katonai tanintézetekben a fiatal

hadtáptisztek, tiszüelyettesek teljesköűen nem képesek megszerezni azt az okt^tó|-

nevelói jártasságot, amely a csapatokhoz kikerülve a sorállomány oktatásához,nevelésé-
hez szükséges, Az elóadói készségük gyakran alacsony szinvonalú, Nehezen találják
meg azt a kelló hangot, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az oktatott á.llomány
aktív részese az oktató-neveló folyamatnak. Kedvezótlen tényezóként hat az oktató és

oktatott állonány azonos kora, crósen eltéró képzettsége. A képzés során fontos fel
adatnak tartjuk az oktatásban,ncvelésben részt vevó á1lományt megtanítani arra, hogy
ho8yan közelítsék meg beosztottaikat, milyen feltételek szükségesek az eredményes fel
készjtéshez. a neveléshez.

Esctenkónt tapasztaljuk, hogy az oktatásban-nevelésben érintett áIlomány megfe-
leló diíferenciáltság nétkiil, tul elméletiesen töfekszik a szükséges ismeretany€ot átadni,
elsajátítani. Ugyanakkor hasznos elöljárói intézkedésnek tartjuk, ho8y az oktatíst-neve-
lést ma,ximálisan gyakorlatias formában kell végrehajtanunk, Ennek eredményeként
elmondható, hogy az állomány háborus és béke feladatait képes normaidón belül ered-
menye.en végrehajrani.

Megítélésünk szeriot a kiképzés hatékonyságát tovább lehet növelni megfelelóen
kiválasztott, az adott helyzethez jobban igazodó módszerekkel, Ugyanakkor gyaktan
tapasztalható, hogy a meglevó lehetőségek ellenére a íoglalkozások éIetszerű környeze,
tét pályakezdóink nem tefemtik meg, Erzódik, hogy a tantermi kórnyezeüez vannak
szokva. Pl. a vegyivédelmi öItözet felvételét tantefemben haltják végre, a gépjárműveze,
tókkel a kerékcserék végrelrajtását az állandó telephelyen végezteük stb.
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lontos tényezóként kell említeni az oktatás-nevelés ráüandóságát és folyamatossá-
gát, _Megítélésünk szednt csapatszinten nem szabad, hogy az oktitás iskoiás, intézeti
módon történjen, Azt tartjuk, hogy a mindennapi munkában a patancsnoki és a beosz,
tott állomány érintkezései alkalmával folyamatosan kell nevelni a beosztott állományt,

_ _ 
Gyakorlati tapasztalataink azt mutatlák, hogy az állomány oktatását-nevelését az

,l,Fkiképzést követóen eredményesen csak akkor lehet elv égeznt, ha az egyes foglalko-
zá§okat köniltekintóen, különbözó helyzetekhez rugalmasan, alka.lmazkodva szervezzük
meg. A rosszul szeívezett, elókészített, helytelen idópontban tervezett fogIdkozás az
amúgy is leterhelt oktató é§ oktatott állománynak további letefheltséget okoz, ugyanak-
kor a kiképzés elé áütott cél csak részben realiaálódik, Rendkívül ,ret ezen leh".i ilyen
esetekben az !űományt rfiangolni arra, hogy megtanulja, íőgzítse azt az ismeretaáya-
got, melyet részére át kívánunk adni.

. _ A 
.nevelés-oktatás hatékonysága növelésének csapatszintú lényeges összetevóje

ként kell megeműtenüok a követelménytámasztás fontoiságát, Mindénkor kóvctkezeie-
sen m€as követelményt kell támasztani a nevelés-oktatás ism eíetaílya1ának els{ánú§á-
ban, a szervezettségbeo, a követésre érdemes módszerek alkalmzr;§ában. Tapuztala-
taink rgazolják. hogy a sorállomany egy fésze úgymond szükséges rossznak iekinti a
katonai szolgáJat ellatá§át, Nem törekszik a katonai ismeretek elsajátítására, a §zaktech,
nika megismerésére, különbözó indokokkal igyekszenek a kiképzésekról távol maradni.

Ugyanakkor az is tény, hogy az egyedi beosztá§ú hadtápkatoná_k (szakácsok, raktá-
rosok,. szivattyúlrizkezelók stb,) időbeni elfoglaltsága akidllyozza a kötelékkiképzés
időszakában a felkészítés hatékonyságát.

_ , A_hatékonyság emeleséoek lényeges elemekőzé taftozik az oktató áüomány magas
íoku átalanos katonai es szakmai felkészültsége egyes tárgykörök, témák oÉtatis|lua
való állandó készenléte.

, A hadtáptisztek, tiszthelyettesek kiképzése, felkészítése sokrétúen tóbb kiképzési
szinten valósul me8. Az al)omány tészt vesz törzskiképzésen, általános katonai kiképzé,
sen, irányított önképzé§en, kiilönböző norm4gyakorlatokon, szakkiképzéseken. Ezik a
foglalkozások aJralában nem egesznaposak, jobb kihasználásával jelentóien növekedne a
napi. tevékenysegre fordithato idő atánya. Az elaprózott foglalkozásokat nem tartjuk
hatékonynak.

. A_kikepzes, nevelés hatekonys4g fua hátrányosan ható tényezónek ítéljük a foglal-
kozások elbürokratizáIá§ár, a tervek, tervkivonatok, részletes táek szerkesztését, a 7og-
lalkozási jegyek gyártását stb. Ugyanakkor - a normagyakorlatokat kivéve - nincs {y
olyan objekűv mérőrendszer kidolgozva, amely alkalmas arra, hogy a kiképzésineveléii
cél az adott íoglalkozáson megvalósul-e vagy az hogyan, milyen Áertekben realizálódik.

. . Fóként a fiatál tiszthelyettesi állomány és a sorállomány általános műveltsége, isko-
lai végzettsége között jelentós ellentmondások tapőzta.lhaiók. Több esetben a tiszthe-
lyettes képez ki jobb szakmai elóképzettségú, lényegesen m4gá§abb iskolai végzettsé8ú
sorkatonát.

, . A 
.tiszt. . 

tiszthelyettesi kiképzés hatékony§á8át hátrányosan befolylásolja, hogy a
jelenlegi rend §zerint nem mérhető objektíven, hogy ki, milyen mértéibe; felel;eg
beosztásbeü kötelmeinek. A jelenlegi rend szerint a Úadtáptisitek, tiszthelyettesek osz:
tályba sorolása. ez erkölcsi, any4gi erdekeltségük munkavégzésükre nerrr hat ösztön,
zően.
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. Ö:ys:egéby cnpatainknak a kiképzések hatékonysága, színvona.Ia meg{elel az elóírt
követelményeknek., Áta.lunk lényegésnek tartott oíyai kórülményeket*fögzítettiink,
amelyek a csapatainkná, különösen a repüIócsapatoknrál léteznek. dyekeztiiÁ ráirányi-
tani a figyelmet olyan módszerbeli kérdesekre, amelyek a kiképzésll hatékonysrágán'ak
növeléset celozzák.

A Ji,ztal badtáptuzteÉ, tbztbelateaL beilkuked&e

. . { clPatokhoz érkező ftatd, tiszt, tiszüelyettes i!]Iomá\yl az elöljáró helyezi hoz,
11nk. 

Vála§ztási lehetóség alapvetően csak a továbbszolgá|ó Úomány íelvételénél adott.
Az egyedi esetektól eltekintve az érkező fiatalok képzetiek, érdekli óiet a katonai pálya,
ugyanakkor hivatástudatuk nem kiforrott. A katonai páIya nehézségeivel csak fokozaio-
san a beosztásban eltóltött több-kevesebb idó után ismerkedik meg, Ahhoz, hogy ezek-
ból a fiatalokbol a katonai páJyát. a hivatást szerető emberek legyeáek és beosztásukban
teljes érrékű tevékenységet rudjanak kiíejteni. rendkívül íontosnak ra_rtiuk beilleszkede-
sük segítését, tin)ogaú§et. Az étkezó fiatal tiszt, tiszthelyette§ gyors Úe leszkedésének
egyik fontos 

_tényezőjének tartjuk, hogy íokozatosan ismerjék Áeg a beosztásuk ellátá
sával kapcsolatos ismereteket, követelményeket. Tudjuk,'hogy Áinden egyes pálya-
kezdó más és mrás emberi tulajdonságokka-l rendelkezik, ezén ajO U.lU.r"t.a7, teny.g.,
kérdésének tekintjük a. szükséges hangnem , a meglelelő magatÁásforma helyes m'e§á-
lasztását annak érdekében, hogy egészséges parancsnok-beósztott vi§zony jakuljo; ki.

A beilleszkedésben jelentósen kózíqátszik olyan létfeltételek biztosítása mint a
Iakás, a feleség elhelyezése, gyerekek iskolába, óvodába való elhelvezése. de nem utolsó-
sorban a munkahelyi es egyeb tárgyi. dologi íelreLelek bizrosrtÁá. Tudiuk. hog1 a fiaral
pallezdók erzik, hogy,zámuú a leltételek bizrositásában igyekszenek iégitséget
nl,újtani. Ez ösztönzően hat fájuk és ilyen esetben a munkába, al'o ektíváb" uiO bát
leszkedésük is zökkenőmentesebben megy végbe,

_ , N4gyon lényegesnek tartjuk, hogy a fiatal pá.lyakezdőt nem szabad magátahagyni,
Folyamatos kapcsolattartá§ra van szüksége, éreize hogy munkáját figyelem"met kt-ár&,
arra szükség van, számítarlak rá. Sokkal tóbb segítségó van szükségü"É az elsó &ekben,
A feladatok m_eghatározásakor részletesebben kát azi me8fo8a-lmaz"ni, mint egy sok éve
szoIgáIatot_teljesítóknek. Fontosnak tartjuk a magánéleúk figyelemmet-kísérését,
ugyanis ebben az idóben történik az ismerósi, baráú kör kialakíiasa, amely meghatá:
rozza toyábbi életiiket. Tanácsokkal kell óket segíteni, hogy egészséges kapc.olo:tokat
építsenek ki úgy munkatársaikkal, mint másokkal,

Beilleszkedésük, minden esetben azzal kezdődjörl, hogy megimerkedjenek a helyi
sajáto:§€9kq, szabáyokkal, környezettel és munk;Lár§aiklal, Aiatal tiszi, tiszthelyei-
tes egészséges,beilJeszkedeséhez meg kell nyerni a munkatársakat, a fiatallal való kapcso-
latukban ürelemre kell óket inreni-

, A tapasztalataj,nk. azt bizonyítják, hogy mintegy 1,5-2 hőnap szükséges ahhoz,
hoqy 

",foj{ 
pályakezdót úgy fel tudjuk készíteni arra, hogy beosziását át ádi" ven.,i

meJy a hadtápszolgálatnál azt jelent!. hogy sok,sok millió Fiértékért is felelóssé tesszük,
Ha a pályakezdő fiatallal nem fogla.lkozunk kiemelten, ha a vele szemben támasz,

tott követelínényeket az elsó pefctól nem fokozzuk, akkor beilleszkedése évekre elhú-
zódhat, esede8 nem is sikerúl, Ez noúválhaga az átlrelyezési v4gy pályaelhagyási kérel
met.



Á pályakezdó flata]ok beilleszkedését céIozza az 1981. éytő| szervezett m4gasabb-

egység Jzintű összevonásuk, ahol megfeleló i§mereteket kapnak a m4gasabbegység szer-
yezetaőI, aka]mazfuáról, beosztásuk ellátásával kapcsolatos feladatokról,

Ös:zessegéber néhiny hónapos vagy eves közös munka mindenkor megmutatja a fia-

tal állomán' beilleszkedésének milyenségét. Az aktly, ildozatos munkát vé8zó hivatásos

katonlk arány|ag rővid idó alatt hasznos tagjai lesznek saját szakterületiiknek és az egesz

hadtáp kollektívának. Az eredményes munkavégzéshez szükséges feltételek megterem,

té§év;l a hadtáp kollektíva jelenleg is várja az üres helyekre a fiatal pilyakezdőket, e Pátt,
és KlSZ-szervezetek íelkészültek a beilleszkedésük megglJotsitasára.

]0ó


