
Az akadémiát végzett tisáek beilleszkedéséről

Szilárd Lnrán őmdg

A M4gyar Néphadsereg a kor követelményeihez igazodva állandó változásokon
megy át. Ezek a változások hatással vannaka szewezetekre, a harctevékenységek alakítá-
sára, az új fegyverek rendszeresítésére, új anyagok és technikai eszközök rendszerbe állí,
tására, Ezek a változások a hadtápszo|gllatra is igen jelentós hatást gyakorolnak.

Az á]landó és mind erőteljesebb kibontakozó fejlődés a káderektől megifuaeli az
egre bőaiilí irneraeáa it az ij AiuetelmnyeA Aözölt iJ brb$ eligazaáirt, vagyis olyan alkal,
mazkodást, amely csak a teljesítményképes gondolkodás útján valósítható meg.

A káderek felkészítése a Zdnyi Miklós Katonai Akadémián azt szoIg$a, hogy a
kiképzett és csapatbeosztlások betöltésére kibocsátott tisztek képesek legyenek az elvárá-
sokban megíogalmazott követelményeknek meg{elelni, azaz az egységszíntő irány'tt6-
szervezó feladatokat kezdetben alapvetó, a késóbbiekben - a helyismeret megszerzése
u rán - m€as ,zinvonalon tel;esíreni.

A képzl.uink korszeúsitiÉnek alaptető okai:

a) A hallgatók eredményes íelkészítése érdekében az akadémia kiképzé§i §truktú,
ráját kellett megváltoztatni abbóI a célból, hogy a rendelkezésre álló idó alan a lehetó
Iegtöbbet kaphassák későbbi beosztásaik eredméoyes ellátására. Ezt a változtatást a had,
seregben bekövetkezett igen komoly szervezeti változások, a csapatok feladatrendszeré-
ben beáIt új tipusú végrehajtási módok és a fejlődés egléb területein fellelhetó új kórül-
mények, valamint u akac]émia oktató-nevelő munkáját befolyásoló oktatási töF/éoy
tetle szüksegessé, Ennek megfelelóen a tantáígyi strukturában is alányeltolódások kelet,
keztek, Igy nagyobb oraszámban oktatják tanintézetünkben az orosz nyelvet és a koráb-
biakhoz képest a testnevelés óraszámai is megemelkedtek. A szakátgyak íruzámai
mennyiségileg csökkentek, ezért olyan módszertani változtatásoket kellett tenni a sza-
kismeretek tanítása esetében, amelyek kevesebb idó alatt biztosítják a nagyobb haté,
konyságú ismeretbóvitést, illetve erre épitve a szerzett ismeletek gyakorlati alkalmazá-
sát.

Ezt a munkát elkezdtiik az elmúlt években és jelenleg is folyamatban van. Ma már.
rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, amelyeket jól fel tudtunk használni a még elóttiink
álló konzerúsítési feladatok további megoldásához.

b) Az eddig végzett munkát a visszajelzési lehetdségek kihasznáJasával tudjuk
rninósíteni. A legobb visszajelzési íorma ezze| kapcsolatban kibocsátott hallgatóink
íelelősségteljes beosztásaikban végzett munkájának értékítélete lehet, amely eddig is szá,
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mottevó tanulságokkál szolgált, és amely a jövóben még fontosabb szerepet kell hogy
kapjol az oktatás tervezésében és szervezésében,

Örzegear meg|llapítható, hogy a hadtáptisztek felkészítését jól szo\g$a a tartszé-
ken folyó oktató-nevelő munka végzése, amely figyelembe veszi a felvett ha.llgatók fel
készüItsé8ét, előképzettsegét; ennek megíelelóeÁ a személyenként differencát felkészí,
tés szükségességét a hároméves képzés a\att. A fcnti kötletelnéayA tatúbbi nutlkálkaüst
igéryelneA tauziknnkúl a felkészítés batékaxyúga, nijuelhe terén a hötaAezőh szeriat:

1. A tanany4gok átdolgozása, illewe korrekciója, amely napjainkban is igen n4gy
ütemben folyik, a dandár és hadtest hadtápbiztosítása, kiképzés, a harckészültség és

mozgósítás hadtápfeladatainak tepezése, szervezé§e és vezetésének yégreh4ti§iía
yonatkozó k&déseket, valamint a béke hadtápgaz dálkodás területén beáüt változások
érven1 esitesét illetóen,

2. A képzés hatékonyságának javítása szempontjából a másik jelentős fejlesztési
irány az oktató-neveló munka gyakorlatiasságának növelésével oldható meg. Az akadé-
mia képzési rendszerébeo az oktató-nevelő munkában kiemelt hangsúlyt kell, hogy kap-
jol a g,aAorktias jelleg, azaz olyan tanukllnyi feladatok megoldása, amely alapvető íelté-
teleket nyújt a késóbbi csapatbeosztásokban va.ló tevékenység folytatásiLra.

Az akadémla hadtáptanszék oktatásában és nevelói funkcióinak érvényesítésében
mindig kellő hangsúlyt kapott a gyakorlatiasság, ami nem az t jdenú, hogy ezitItal, az
elméleti képzés háttérbe szorult volna.

A gyakorlatiassággal olyan helyzetbe kivánjuk hozni a hallgatóinkat, hogy a csapa,
toknál összegyújtött tapasztalatok, valamint az alkalmazott tudományos módszerek
segítségével érjenek el kelló jártass€ot az elméleti összefiiggések érvényesítésére egyéni
tevékenységükben. lhlrez járulnak hozzá egyrészt a tanárgyunkban jehxtís aránybaa
negtahlbató tull1ságu ihtbelyzaeket szimaláló-alÉalmazói fekdataink bevitele a hallgatók
íelkészítésébe, amely a tantermi oktatás mennyisését tekintve mind n4gyobb arányban
található meg, másrészt a c,dPalbeljzíájlkra l,aló íelLélzítlr érd.ehlban a csaPalgakorlatol
mind Alrahehintőbb :zemezise hallgatíink számfua. Ha ezeket a képzési követelményekhez
igazított oktatási, felkészítési formákat jól, konkrét eredményeket garantá.ló feltételek
szerint szervezzük, akkor ezzel jelentős segítséget nyújthatunk a késóbbi munkakörül-
ményekbe való beilleszkedésükhöz.

A tattaua1korueíisitá f,íbb irá"}ai

A képzési korszeűsitcst - totlek koztltt - a régi típusú katonai szervezetek had-
tápbiztosítására elkészített tanany4gaink átdolgozását jelenti, figyelembe véve a Ma5yar
Néphadseregben beá.llt váItózásokat. Ezek az átdoIgozisi munkák alapvetóen két fő
irányban biztositják a korszerúsítés íolyamatos§€át: egyrészt a háborus felkésátés, más-
részt a békegazdálkodás irányitásában beállt változásokhoz igazított képzé§ tefületén
szükséges rövid idó a.latt jelentós ylútoztatt§okat eszkózölni,

A hadtáptisztek hdbarús tlezaésre yd,ő fekészítésének érdekébca (1. szinú tábhzal)
általános feladatok kerülnek megíogalmaz ásra, amelyeket a.lkalmazói feladatokként dol-
goztunk ki, és hallgatóinkat gyakoroltatjuk azok megoldásában, illetve lehetóségeket
tervezünk számuka a hucászaú gyakorlatokon való részvételre, ahol lehetóség szerint
öná.lló beosztásokban van módjuk tapaszta.latokat szefezni,
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Tanszékünkön az a törekvós van, hogy a körülményekhez képest éIjúnk a meglevő
lehetóségekkel, ftiggetlenül i sokszof rendkívül bonyolult c8yeztctési elózményektóI.
Az elmúlt időszakban a felti ci:lok érdekében képviseltetnik magunkat az egység,
magasabbegység és a sefegtestek altal véglehajtott harcászati gyakorlatokon, a §eregtest-
szintú hadtápkiképzési, a harckészüItség és mozgósítás hadtápbiztosítása tárgyában
levezetett módszertáni bemutató foglalkozásokon, valamint az MNHF-sóg által szerve-
zett különbözó témájú és rendeltetésú módszertani bemutatókon és ellenórzéseken.
Ezeken a gyakorlatokon és módszertani bemurtrtókon (ellenorzésekcn) haligatóink
Lcnhry't beosztálbdtt tttilullzedlek az é1o hadtaptörzsekben, lgy közvetleo benyomásclkat
szerezbetnek a csapatok harcászati gyakorlatain a harc hadtápbiztosításának tcrvczésé,
vcl, szervezésével kapcsolatos törzsmunka végzésében, de nem elhany4golh^tó az sern,
hogy a gyakorlaton részt vevók tényleges ellátására vonatkozó módszereket a maguk
valósQában tapa§ztalhatják. A hallgatóink vezetóvé válásuklroz megfeleló kiegészítő
ismeretekhez jutnak az elóbbi körülmények között a vezetói m€atartás kialakításáüoz,
a törzsben levó tisztek, a hadtápalegységek ( egységek) munkáját ifányító tisztek, tiszt
helyettesek, valamint a hadtápsorállományú katonák vezetési módszereinek elsajátításá-
hoz, Mindez késóbb, a kibocsátást követó bcosztásaik ellátásakor a gyors beilleszkedés-
hez és egyéni vezetési arculatuk kialral<tásitboz pótolhatttllan lrtéhű l.tha. Ezt a mcgíllapí,
tást annak tudatában tehetjük, hogy - mint ismefetes - a gyakorlati felkészítés elóbb
említett eseteiben sok negatív értékú benyomás is érheti ballgatóinkat,

A bike badtáptezalíi ftlÉ!:zitis lrdeÉlbet a képzési rendszerünkben a csapatgyakorlati
oktatásban a hadtápkiképzési feladatok, a béke-hadtápgazdálkodás, a hadtápalcgységek
vezetése és a PK HTPH szernélycs vezetói tevékenysége kap hemelkedő szcrepct.

Részleteiben vtzsgálrva az elóbbi képzési rerületeket, megállapítható, hogy azok
vitathatatlan lehetőségeket biztosítanak a gyakorlatias felkészüléshez. Enoek megíele-
|ően a hadlápkiÉl?zéJi fcladatoh tanuhnányozása során hallgatóink a tantermi íoglalkozá-
sok keretében megismerik a Magyar Néphadsereg hadtápkiképzésének rendszerét, a
hadtáptisztek, ti§zthelyettesek és -törzsek kiképzésének, továbbképzésének tervezé§ét,
szervezését, valamint a hadtápsoráIlományú katonák és -alegységek (egységek) kikép
zésének tervezését, szervezését és irányítását, Ezt követóen csopoftos foglalkozások for-
májában gyakorlatilag is kidolgozzák az egységszintű tervezési okmányokat és clsajátít-
ják a hadtápkiképzés szervezésének elvi módszereit. Ezt köyei a {saldlg,aÉarht, amely-
ben lchetóségct kapnak hallgatóink arra, hogy a megtanult ismereteik alapján a valóság,
ban is szeryezzék ós irányítsák a hadtápkötelékek kiképzését. A hall8atók íelkészítésc
szempootjából szerencsésnek mondható az, hogy a csapatgyakorlatra vonatkozó fel
adatszabás a hadtápkiképzési íeladatok kidolgozását js tafíalmazza.

A hadtápgazdálAoáisi flkdanÉ elmzlse kapcsán a hallgatók gyakorlati munkájukban
találkoznak a hadtápszolgálati ágak vezetésével, az ellátóobjektumok tevékenységének
vizsgálatával, illetve a gazdasfui értékeléssel kapcsolatos kérdésekkel.

Az elmúlt idószakban jó eredményeket énnlk el a barltápaltgÉgek ?rzeí^i ftdjllkk
ha.ll8atók ]által töfténó tanulmányozása terén. Ennek jelentősé8e azáltal válik még érthe-
tóbbó, ha elfogadluk azt a megállapítást, hogy a hadtáp munkájában a legközvedeneb,
bül a hadtápaiegységek ténylegesen teljesített feladatainak minóségi színvonala érzékel-
hetó. E tevékenységi körbe tartozik az el]átőszázad (,szakaszok), csapat§zámviteli .é§z,
leg, tiszti étkezde, kisegítő gazdas{, ruházati §zolgáltatási egységek, valamint a csapatse,
gélyhelyek működésének elemzése, munkamódszereinek tanulmányozása.
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Hasznos módszere a bóke,hadtápgazdálkod.ást iányitó vezetői felkészitésnek a P,K
HTPH szeméjer tlezetíi teléAery:ígnek Űegfigelé:e, amelynék során ha.llgatóink lehetóséget
kaplratnak a PK HTPH egyéni muokarendje összeállitásának, az értekezlet szenezésé-
nek tanulmányozására, érzékelhetik a vezetói rendezvényeken való részvétel jelentósé-

gét és közvetlen benyomásokat szerezhetnek a feladatok megszabása után az el\er,őtzé,
sekre vonatkozóan.

Miután a csapatgyakorlati oktatás elóbbiekben felsorolt színterein végrehajtást
nyen, a hallgatóink által szerzett taPöztalatok osztályon belüli megbeszélésére és Íeldol-
gozis|ua kanfmttrilt fatmábal adutk lehetóséget. Ezen a konferencián nemcsak a hallga-
tóink adhatnak számot gyakorlati munkájukról, de a csapatgyakorlatot irányító oktatói
állománynak is mődja van rái.rányitani a hallgatók figyelmét az álta.lrrk feltárt ellentmon-
dásokra, esetleg a csapatgyakorlat során feltárt, de nem úsztázott kérdések megoldására.
Itt van 1ehetóség arra is, hogy hallgatóink csapatgyakorlatoo szerzett ismeretei alapján
értékeljük oktatásunk minó§é8ét abból a szempontból, hogy mennyire szolgáija késóbbi
beosztásuk minél eredményesebb betöltését, azaz kellóen lépést tá{t e képzésünk az élet
diktáJta követelményekkel,

Evek óta nagy jelentóséggel bír az oktató-neveló munka minóségi értékeinek fel
mérése, illetve annak rnegáüapítása, hogy képzési rendszerünk milyen mértékben elégíti
ki a Magyar Néphadsereg különbözó beosztásai betöltéséhez nélkülözlretetlen rgénye-
ket. Ezért munkánk értékelésóhez a legkülönbözóbb módszereket vesszük rgénybe,
amelyek szerint az alibbi katlxkezteti.wlztt tehe7nL,,

1. Akadémiánkra átlagban 2-10 év csapatgyakorlat után keriilnek a hadtáptisztek,
ami nagymértékben differenciálja hallgatoi osztalyaink állományat, Így aki kevesebb csa,

Patszol8álattal rendelkezik, annak ugyan kevesebb a gyakorlati tapásztalata, de elméleti
íeladatokkal jobban terhelhetók, mert még oem régen fejezték be fóiskolai tanulmányai-
kat. Aki azonban huzamosabb idót töltött csapatnál a tanulmányait negelőzőea, u
nagyobb gyakorlatiass,íggal teljesíti feladatait a foglalkozásokon, ugyanaklror igen sok
nehézsége van az elméleti munka végzésekor, fóleg a tanulmányok megkezdésekor, E
különbségeket figyelembe véve kell olyan színvonalú képzést melryalósítani, ami lehe-
tő§ég §zerint teljesen egyenértéIo,í felkészültséget biztosít hallgatóinknak.

2. A felméréseL alapján megállapíüató, hogy a különbözó beosztásokba kerüló
volt hallgatók a feladataik végrehajtásához nélkiilözhetedennek tartják az akadémiai
tanulmányok során szepett ismefeteket. Vannak azonban olyan esete& is, amikor egyes
beosztások esetében elegendó a fóiskolai vógzettség, függetlenül attól, hogy az állo,
mánytábla elóirja a felsőíokú katonai végzettséget. Ezt a lát§zóIagos ellentmondást úgy
tűnik, hogy azáltal lehet feloldani, hogy a gyengébb képességú hallgatóinkat javasoljuk a

kevésbé m4gas elméleti felkészültséget €énytó helyekre. Ezzel kapcsolatban javaslatot

teszünk a végzós hallgatók elöljáróinak is, akik méltányolják ezt,

3. A tanszékiinkön jelenleg igen fontos munka folyik a tanany4gbázis átdolgozása
kapcsán. Ezt a munkát csak úgy tudjuk megbízhatóaa elvégezni, ha figyelembe vesszük
a hadseregben beállt objektív vá-ltozásokat, de hallgatóink véleményét is. Hallgatóink
jelentós arányban taftj& ú8y, hogy a tanszéken kidolgozott tankönl.vek, se5;édletek,
jegyzetek logikai rendszere jó, a tantárgyak egymásra épüló témaköreit racionfisan tiik,
rözik és nem sok átíedés van közöttük, bár e tekintetben nem lehetünk teljesen elége-
dettek.
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4, Az oktató,neveló munkánk egyik kritikus pontja a teljesítményképes tudás
értékelése. Ha ezen a téren nem teszünk meg mindent, akkor ez közvetetten igen §ok
problémát okozhat. A felmérés tapasztalatai szerint kimondhatjuk, ho8y tanáfaink e
téren saját, szigoru etikai mércéjük alapján értékelnek, amely úgy véljük kelló bizalmat
épített ki a tanátok és hallgatók között. A hallgatóink, akik rendszeres és sokirányú érté-
kelés alanyai a tanulmányi munkájuk során, ebbőI is olyan alapokat kaphatnak, amelyet
késóbbi beosztásaikban is a.lkalmazhatnak a beosztottjaik vonat]<ozásában,

), A képzés taaanyaglnak tafta]ínára vonatkozóan a legkedvezőbb kép a társada-
Iomtudományi tanany4gokól alakult k, bár az e téren tapasztalható változások igeo
jelentós tanany4g átdolgozást kóveteltek az utóbbi idóben. A hadtudományok és a kap-
csolódó tudományterüIetek tananyagaiva.l kapcsolatban olyan megíllapításokat tettck
hallgatóink, hogy azok nagyon íontos ismereteket hordoznak és anélkiil nem lennének
képesek megbízhatóan eligazodni, de szükségessé vá_lik e téren a gyakorlatiasság kóve-
telményét fokozni. Ezt tanszékünköo kózponú kérdésként kczeljük.

A szaktárgyak oktatásával kapcsolatban felmerüIt annak szükségessé, hogy a tan-
tárgyi struktúraváltás - amely csökkentette a szakmai órákat és növelte az orosz nyelv és

testnevelé_s óruzámait - a szaktárgyak oktatá§a hatékonységénak emelésével ellensú-
lyozztlk. Igy a tanófafendben elóírt órákon fóként a legfontosabb összefüggéseke,
szakmai problémákra irányítjuk hallgatóink figyelmét, valamint módszert adunk szá,
nuka az önképzések mind tartalmasabb kitöltésére, Ez az az ídő hallgatóink számára,
amikor alkotóan, gondolkodva juüatnak eI valamely tanulmányozandó kérdés megol-
dásá}roz, a legszükségesebb ismeretek megszezéséhez.

6. A tanszékünk által oktatott ló tantárgyak, úgymint a csapatok harctevékenysé-
geinek hadtápbiztosítása, a badtápgazcláJkodás, munka és üzemszervezés és a hadtápki,
képzés tantárgyak arányai tiikrózik arzokat a celkitűzéseinket, miszerint a kibocsátott
hadtiptisztek a lehetó legjobban tudják érvényre juttatni lelkészültségűket új beosztá,
saikben, Igy a tantárgyi strLlktúrán belül az össz óraszámhoz viszooyítva a szaktárgyak
őraszámü 460/a-ot tesznek ki. Ezen belül a hadtápbiztclsítást a szaktárgyak óraszámaink
közel 

'4olüban, 
hadtáPszakismereteket mintegy 38o,/o-ban; lradtápkiképzést, harckészült-

ség hadtápbiztosítását pcdig 80.1o'ban oktatjuk (J. ftáni táblózat).
Az akademiai kepzés hatckonyságának fokozása érdekében még további lépések

megte|clen faradozunk,. I3y eJóterbc kcrúltek azok az r;ktatási formák is, amclyck
újszerű lehetóségeket hordozhatnak magukban és akadémiánk egyetemi szintií elismert-
sége az újítás kötelezett§é8ét is felvetik. Ennek meg{elelóen elótérbe került a fakultáció
szükségességc, amelynek szervezési kérdéseit kell megoldani, mert a fakultatív foglalko,
zások egyéb feltételeivel már rendelkezúnk.

7. Vég,Lil emlitést kell tenni a végzett hadtáptisztck beilleszkedésének segitése
érdekében végzendó munkánk kapcsán arról is, hogy hallgatóinkat rnilyen egyóni fele-
datok tudomáoyos igényú kidolgozásával bízzuk meg a hároméves tanutmányaik alatt.
ltt elsórendú szerepe a második évben az évfolyamnunkának, harmadik évben pedig a
szakdolgozatok megírásának, másodsorban pedig a hallgatói tudományos kör munkájá-
ban való részvételnek van.

Az évfolyammunka és szakdolgozat témáinak megjelölósekor igen lényeges szem
pont a csapatoknál folyó munka során felvetett kérdések feladatként való megíopJalma,
zása hallgatóink részére, E témákat az MNHF ség és a sefegtestek illetéke§eivel tórténó
egyeztetés uún adjuk ki hallgatóinknak, amelyból felkészültségük és érdeklódésük alap-
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ján választhatnak. A másik n4gy terűlete e munkának a hallgatói tudományos körben
folyó munkában való részvétel, amelyre hallgatóinkat különböző e§zközökkel ösztö-
nözni is kívánunk. Meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi munka folyamatában jelentós
eredményeket értek el hallgatóink, és ezzel is kiváló lehetóseget kapnak a csapatoknál
folyó alkotó szellemi munkát rgényló feladatkidolgozásc:L{toz.

Ez a tudományosköri tevékenység nem csak tudományos értéhi tapasztá]atok
megszerzését biztosítja, de ennek keretében lehetóség van egyes speciáüs feladatok
begyakorlására is.

A *!pzi: glakarktlassága nib é.réncle szinluai
(2. !úni táblázal)

Szakruai gaharlata*:

A szakmai gyakorlatok legfóbb célja a gyakorlatias képzés lehetósógeinek kibóví-
tése, hallgatóink középszintű hadtápvezetővé vá|ásának gyakorlati úton való elósegítése
és azokoak a gyakorlati készségének és jártasságának kialakítása, amelyek a béke é3
háborus felkészítés reodszerében valósul meg (l. rfuíali ábra). A csapatgyakorlatok az
akadémiai képzés §ofán kelló szakismereti alapok megszerzését követóen, illetve arra
alapozva a második és harmadik tanulmányi évben kerülnek levezetésre, mely terveink
szerint az alábbiakban összegezhetők:

a) A rendszer elsó eleme a második évfolyamú hallgatók csapatgyakorlata, amely
során a hallgatók két hét időtartamban a csapatok kiképzési tervének megfelelóen
lefolytatott m4gasabbegység-harcászati veqy parancsnoki és töüsvezetési gyakorlatán
ve§znek részt. Az ilyen típusú c§apatgyakorlatokon hallgatóink a háborus felkészítésük
érdekében konkrét beosztásokban tevékenykednek. Az e]lenőrző tanárnak ebben az
esetben kózvetlenül csak akkor ketl beíolyásolni a hallgató tevékenységét, ha az adott
esetben elkenilhetetlen, e8yébként a hallgató munkáját mindrg a tényleges helyzet
minósrci.

A harcászati gyakorlatokon a hallgatóknak lehetóségük lenne arra, hogy a valósfu,
ban tanulmányozzák a harc hadtápbiztositása során érvényesülő tórvényizerúségeke1,
kutassák a hadtápbizto§ítá§ folyamatait, eredetiiket és a tudományág specifikumainak
érvényesülését a valós{ban, valamint a saját tevékenységük következményeit. A tanul
tak alaplán hallgatóink a csapat8yakorlatokon eredményesen érvényesíthetnék elméleti
felkészült§égüket a harc hadtápbiztosításának megtervezésében, megszervezésében,
bóvíthessék ismereteiket a gyakorlati végrehajtási módszerek elsajátílása (eltanulása)
útján, mivel hallgatóiok többnyire az adott csapatná.l feltóltóttsé8i hiányt pótolva tevé-
kenykedhetne, 1987-ban a SZOJUZ-8l gyakorlaton hatlgatóinli közüI héten dandár-,
hadtest-, illetve hadseregszintű általános hadtáptiszti beosztásbal] és hárman dandár,
valamint hadtesthadtáp szo\g/katiilg-főlöki beosztásban, egy fó pcdrg dandárhadúp-
fónökhelyettesként gyarapithatta ismereteit, Az a módszer, hogy hallgatóink 

"élesben''dolgozhatnak, nemcsak ismeretszerzési jelentősége van, de pszichikai felkészítésük
szempontjából is számottevó, Lehetóséget kapnak hallgatóink ezáltal felkészültségi
színvona]uk értékelésére, saját belsó értékeik, crőfeszitéseik felmérésére, és ha eredmé,
nyesen dolgoznak, akkor ez még sikerélménnyel is jár, ami adott esetben a leg{ontosabb
e|őnye a hatcuzai gyakorlatokon való fészvételnek. Ha a módszer továbti előnyeit
vizsgáljuk, akkor kimondhatjuk azt is, ho8y bár az adott esetben a csapat érdekét szol-
g$a az ,,élesbel" dolgozó hadtáphallgató, mégis a késóbbi beosztásában való gyors
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beilleszkeóéshez és eredményes munkavégzéséhez nyújt a legtöbbet, Ennek a szem-
pontnak a megvalósítása érdekében jelentós erófeszítéseket Kvánunk tenni a jóvóben
ls.

b) A rendszer második elemét a lrarmadéves hallgatók egység,, m4gasabbcgység,
hadtáp,törzsben végzett gyakorlati munkája képezné, amely három hét idótartamú, Ez a
gyakorlati munka elsósorban a leendó bókegazdálkodást irányító vezctói beosztásra való
közvetlen felkészítés, má§fészt a békegazdálkodás folyamatainak helyszíni vizsgálata
érdekében kenilne levezetésre. A békegazdálkodási gyakoflat levczetésére azon katonai
szervezetnéI kerülhet sor, ahol a hallgató tanulmányai befejezése után nyer beosztilst.

A hallgatók békefelkószítése az eddigiek során jelentős vatozáson nent át abból
kiindulva, hogy tanszékrink megfeleló tapasztalatokat szerezve, a gyakorlati békefelké-
szités korábban követett módszefeit elvetve, a jelenlegi módon szervezi és Irányitja.
1984 ig a hallgatói osztályt ki§ebb csoportoka osztottuk é§ a kijelölt helyór§égekbe
küldve az áItalános tanulmányi feladatokon túl gazdálkodási célfeladatok kidolgozásával
bíztuk meg óket. Ezek lehettek gazdasági elemzések, elszámolások, beszámolók stb.
kidolgozása. Az ilyen módon szervezett gazdőá8elemzési gyakorlat a hallgatóink szá-
mára jó lehetóséget adott egy-egy gazdas@i részkérdés teljes méiységú tanulmányozá,
sára, de a gazdaságirányítás komplex végrehajtására vonatkozó ismcretek megszervezé-
sóhez nem volt alkalmas. A jelen lendszcrben terveink szerint a gyakorló hallgatók fel-
adatai kiegészülnek jövendó beosztásaink megfelelő katonai szefvezet életének, muoká-
jának és az ott jellemzó köfülmények minél jobb megismerésével, a parancsnok hadtáp-
hclyettes szemólyes vezetői funkcióinak tanulmányozásával és döntési folyamatok
következményeinek vizsgálatával.

c) Végül a csapatgyakorlati felkészítés harmadik elemeként tervezünk hallgatóink
számua ín.,,tömbösített csapatgyakorlat jellcgű foglalkozásokat". Ezek a foglalkozások
kiképzési idóblokkokban v4gy tömbökben csapatokna kerülnek levezetésre, Ez a for
m{a a íelkészítésnek decentralizáItan a hallgatók hároméves képzése folyamatában
elszórtan ta.Iálható meg, de ilyen típusú foglalkozásokon az egyes témák, eredménye
sebb feldo§ozása érdekében azok gyakotlati végrehajtására késztetjük hallgatóinkat. Az
a célunk a ,,tömbósített c§apa€yakorlat"-tal, hogy a részproblémák megoldásának gya,
korlati módszereit ismerjek meg hallgatóink, amely nem nélkülözhetó lépés a komplex
feladatok vegrehajtására valo gyakorlati felkészítés hatékonyságának növiléséhez. Iiyen
foglalkozási típusnak tekinthetjük a csapat számviteli részleg munkájának szervezése, a
komplex hadtápellenórzések levezetése (több esetben az MNHF,ség illetékes szakköze-
geivel egyeztetve) a lradtáptechnikai eszközök üzemeltetési rendjénik tanulmányozása,
a vadászrepüló ezred hadtápjának tevékenysége címú tárgykörök csapatoknál történő
levezetését, eSy vagy több napon keresztül.

A g,aLrtrlatiar Aépzls :zal,ezisi fekdatai (3. s:ánú tábkzat):
A tanulmányi tevező-szeryező munkában a gyakorlatias képzési formák elókészí,

tésének és végrehajtása iíLnyításának kiemclt szerepe van, amclyet az érvényben levó
rend szerint hajtunk végre. A szervezés terminusai a következók:

a) A tematikai követelmények teljesítése érdekében fel kell tárni a rendelkezésre
álló lehetósé8eket, amelyet a szervezó munka koncepcionális szakaszában a tanulmányi
év elsó felévében végezzünk el. Ennek során a szárazföldi seregtest törzsének illetékes;i
vel vizsgálat tárgyává tesszük a következó lehetőségeket: a jóváh€yott kiképzési terv
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sze.int mikor, milyen jellegű csapatgyakorlatok lesznek a tárgyidószakot illetóen, illewe
ezek al,apján rnilyen módon tudjuk bevonni a másodéves hallgatókat és tájékozódunk
azzal kapcsolatban, hogy a végzós ha.llgatóink leendó beosztási helyükón az átadó hÁ,
tápszolgáJat milyen konkrét helyzetben van, és milyen íeiadatok elótt áll az adott kato-
nai szeryezet-

b) A szervezés közvetlen elókészító időszakábal tanszékúnkón a c§apatgyakorlat
tárgyában érintett tanárok bevonásával eldöntjük a legíontosabb kérdéseket, úgymint a
gyakorlaton részt vevó személyek elosztását, beosztásaikat és a részletes tanulmányi íel-
adataikat. Ez utóbbit megbízólevélen fogalmazzuk meg, és a hallgatók felkészülése érde-

kében egy hónappal a gyakorlat kezdósét megelózóen adjuk ki.

c) A csapatgyakorlat tényleges folyamatán a tanszék érintett taoárai bevonásáva.I

szerlezzik meg az ellenőrzést, amely során a hallgatók tényleges munkájával kapcsola-
tos iníormációkat gyújtünk, és értékelésüknél az így rendelkezósre álló adatokat íelhasz-
náljuk. N4gyon fontos eleme a hallgatók felkészítésének a l)éKzett munháj A nixt:ilísl.

Az értékeiés többféle szempont alapján történt, amelynek kialakításakor figye-
lembe vettiik az adott katonai §zervezct illetékeseinek véleményét, az ellenórzest végre,
hajtó tanár tapasztalatait, illewe annak a munkának a minósegét, amelyet a hallgató a
feladatmegszabáskor a megbízólap alapján teljesített, Ezt az értékelést igen jól lehetett
alkalrnazni a hallgató képességeinek megítélésekor, valamint a beosztásba helyezés elótt
alkalmasságának meglü.apítására.

Összuségíben tehát írgy ítélhetjük meg, hogy az akadénián folyó hadtáptisztképzés
hatékonyságának emelése a kor legújabb követeiínényei ütemének megfelelóen, tanszé-

künk e]sórendü fontoss4gú íeladat..
Az általunk gondozott tudományterületeken és más, az okatási módszerek sdt-

ségével beíolyásolható kiképzési folyamatokban központi szerepet tölt be az, hogy a

végzett hadtáptisztek minél gyorsabban beilleszkedjenek új íelelősségteljes beosztá-
saikba. illetve megfeleló elrnéleti és gyakorlati alapot adjunk számukra szakmájuk m4gas
szinvonalú múvelésére. Amennyiben e céIunkat megvalósítjuk, úgy a legtöbbet tehetjük
a Magyar Néphadseregben beállt yiltozások áItal felvetett kóvetelrnények teljesítése
érdekében,

(A tábkzanlA, ábrák a folyóiat tlígén taklbatók.)
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