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A taníolyamrendszerú katonai,gazdasági képzésról értekezve, mindenek elótt vilá-
gosan látnunk kell, hogy a tudományos technikai forradalom és a vele párhuzamosan
végbemenó hadügyi forradalom következményeként, a hadviseléshez szükséges eszkö-
zók és any4gok haditechnikai generációról generációra egyre jobban tökéletesednek,
ami lényegesen megdráglga előiilttásukat, Ez m€a után vonja a védelem céljaira fordí-
tandó köItségek volumenének nóvekedését, amit fóként a védelmi eróforrások gazdasá-
gos elosztásával, valamint az eszközökkel és any4gokkal történó célirányos gazdálkodás-
sal lehet (bizonyos mértékig) ellensúIyozni.

KaiaetAftérhép\et : fokozódik az előzőleg v ázolt tendencia következtében jelentkezó
tudományosan megalapozott igény, a hadviseléshez szükséges eszközök és any4gok
gazdaságos előáilítására, l]]. felhaszúl,isára irányuló elvek és módszerek alkalmazásában.
Ennek küatásaként a hadi gazdaságtan és a katonai gazdaságtan jelentósége, fontossága
- minden kétséget kizáróan - megnövekedett.

A kifejtettekból következóen mind a hadi gazdaságtan, mind pedig a katonai gaz,
daságtan (fegyveres erők és testűletek gazdasigtana) ismeretanyaga - felértékelódésük,
kel párhuzamosam - továbbfejlesztésre, korszcrűsítésre szorul, Ez egyben azt jelenti,
hogy az érintett katonai vezetók képzésének relációiban számottevó szerep jut a tanfo-
lyamrendszeni képzésnek is.

A tanfolyamrendszerú hadi és katonai gazdasági képzés bcindítására vonatkozó
elgondolást a vezérkar fónöke 1984-ben h4gyta jóvá, Ebben az alapokmányban a képzés
céIkötegét oly módon hatáfozták meg, hogy az rendszeresen biztosítsa: (r) a parancs-
noki áIlomány (valamint általános és politikai helyetteseik) gazdasági ismereteinek fel-
újítását, továbbfejlesztését; (2) a csapatvezetésben éIintett vezető gazdasági szakembe,
rek (pl. hadtáp- és technikai helyettesek) vonatkozásában a gazdasági ismeretek tovább-
fellesztésén tul új gazdátkodási eljfuások és módszerek elsajátítását; (3) a feIsőszintű gaz,
dálkodó szervek gazdasá3i vezetó állományára pedrg az elózőek mellett a tartalékok fel
táráslLra szo|gtló módszerek és eljárások megismerésének feladatai is ráhárulnak.
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ÁT"ÍEKINTŐ VÁZLAT
a tanfolyamrendszeű (posztgraduáüs) képzés cél- és követelményrendszeréról,

valamint a képzósre kerúlők csoportosításáról

Képzésre szorulók

CELoK
KÉPZÉS] KéPzésbe bevonásra

kefülók köreKÓVETELIVÉNYEK

Harcoló és biztosító köte
lékek parancsnoLi állo-

Az eddigi képzésük (és
továbbképzé§úk) során
szef2ett 8ízd2sági i§mere-
tek megjjítása, felfrissi

L€8renet kópesek dönté,
seikben a gazdasági szem-
lél€t érvényfe juttatá§ám_

Seregtest, magasabbegy-
§é8 és egységsrinní Pa
raocsnoko! azok politi-
kai helyettesei é§ töüsíó-
aökei
(l hetes tanfolyam)

Csapatparancsnokok had-
ráp- és technikai hetyene-
§ei

A fenúek mellett új gaz-
dálkodási etjárások me8is

Á fentiekeD ful le8y€nek
képesek korszerrí cljfuá-
sok llkÁnaz:,É'ával a gaz-
dasági iranlító tevékeny-
sé8 tökél€tesítésére, no-
dernizálárára

Seregtest, magasabbe8y,
sé8 és egysé8srinhi pá_
rrncsnokok hrdup- és
tcchnikai helycitesci
(z betes tanfolyam)

Felsószinű 8ardálkodó
szervek és közveden 8az-
dasági egységeik vezető
allománya

A fentieken tul a tanrlé-
kok feltarásán vonatkozó
nódszerek me8ismerés€

A fenriek mellett legye,
nek mé8 kéPesek á fe8y-
veres erők és testiiletek
termeló, srolsáltátó és ki-
§zol8tlió tevék€nységek
szeNezésében rej]ó tana-
lékok syako.lati íeltárá,

Fehószintű gazdálkodó
szeívek vezetó állomá
nyá o§ztályvezetó helyct-
te§ig (kjem€lt fótis,' be,
zárólag. Ezeknek közvet
lenül alárende)t gazda-
sági e8ységek (cllátóköL
pontok, költ§é8vetési
üzemelr m,l e átó é§

technikai §z€íek stb,)
vezctói álomáoya
(4 hetes taoíolyam)

A tanfolyamrendszeű képzés elgondolásának cél- és követelményfendszerét a szö-
u,egkőzi tábliaat szemlélteti. Ebból kitúnik, hogy a képzósfe vonatkozó eJgondolás dif-
ferenciá|tan került kialakításra. Magába foglalla a par;ncsnoki és az é,ríníett gazduáqi
yezetői a]om^n_y képzésének céljait, követelmény eit. A hozzá tartozó tematika pedig
taítalmzza azokat a sarkallato§ tudnivalókat, amelyek a tananyag elsilát:tását lehitóvé
teszik.

Mint az elózóekben vázolt bevezetésből kitúnik, a tanfolyamrendszerú katonai-
3azdaslgj képzés beinditása a felsószintű katonai vezetés szükségszerű döntése aldrán
kenilt elókészítésre, bevezetésre és megva.lósításra. A továbbiakb;n a képzés tapasŰÁa-
tait a tervezés, a szefvezés é§ a lebonyolitás fófolyamatok köré csoportósítva fejtem ki,
ill, mutatom be,

A TERVEZES 1 APASZTALATAI

A tervezés kezdetén - sőt ezt me1eIőzően már a tanfolyamok kialakítására vonat,
kozó koncepció folyamán is - kiemelt fi8yelmet fordítottunk a foglalkozások optimrá.list
megközelító me8valósításának (helyének, könilményeinek) kiválasztásáta. Számos lehe-
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tóség elemzését clvégezve (és együttmúködve a Honvédelmi Minisztérium illetékes
szerveivel) olyan következte,tésre jutottunk, hogy tanfolyamaink bázisaként a 7, sz,
Honvéd Udülőt célszerú igénybe venni. Itt mind az oktatás, mind pedig a szállás és ellá,
tás optimálisan biztosítható. Nem játszott mellékes szerepet az a tényező scm, hogy
Szentendre közelsége Budapesthcz lehetóvé teszi a íóvárosban dolgozó neves gazdasági
szakemberek előadóként töfténó beállítását.

A tervezési tevékenységben kiemelt figyelmet fordítottunk a tanany€ összeállítá-
sára , olyan cél és követelmény szem e!ótt tartásával -, hogy a tematika a lehetó legna-
gyobb mértékben biztosítsa a továbbképzésben érintett parancsnoki, ill, gazdasági
vezető á1lomány részére az általunk szüksógcsnek tartott és célraorientáltan ös§zeáütott
gazdas€i ismeretek kelló mélységu elsajátítását,

A tervezó munka gyakorlati megvalósítását rutinszerúen évente két etapbao ter-
veztük olyképpen, hogy az elsó és második íélóvben végrehajtásra kerüló tanfolyami
foglalkozások terveit az adott fólév elején jó,táhagyásra idóben elóterjesztjük.

A tanfolyamrendszení képzés eiókószítése keiló átgondolással és elórelátással
került megtervezésre. E folyamat kczdó aktusaként a vezérkarnál elvégeztúk a polgári
életben folyó tanfolyami képzés elveinek és tapasztalatainak adaptálását a katonai relá,
cióban tervezett gazdasági tanfolyamok megvalósításának eló§egítése, ill. eredménye-
sebbé, színvonalasabbá tétele érdekében. Ezt követóen elózetes jelleggel kidolgozásra
került a tanfolyam tematikája. Kidolgozásra kenilt, és a ZMKÁ illetékes tancsoporrja
részére ki lett adva egy olyan útmutató, amelyben rögzítésre kerültek a taníolyamot
munkamegosztásban végzó szervek részére olyan fontosabb fcladatkomplexumok,
mint a taníolyam lebonyolításáva-l kapcsolatos feladatok megosztása; a tanfolyam végre,
hajtásának általános rendjére vonatkozó elóírások; a tanfolyamvezetési törzs szolgálati
szeméIyei és azok kötelmei,

Mindezek ellenóre a tanfolyamrcndszerű képzés koncepciójához, ill. annak terve,
zése során kialakíton döntósekhez néhány kritikai megjegyzés hozzáíűzése kínílkozik,
Egyik az a tény, hogy a gaz,daságj továbbképzésról az ún. ágazatvezetói kategória (pl. a

hadtáp, és az intcgrált tcchnikai szolgálat any4gi és technikai ágazatainak vezetői, akik a

gazdasági mrrnka és a gazdálkodási tevékenység kuítsszerepet játszo szakmai irányítói a
katonai hierarchia valamennyi szintjén) Iemaradt. igy a gazda.agi tovabbképzés rcnd-
szere csonkának túnik, mert azoknak a szakembereknek egy jelentós része, akik agazda,
sági feladatok megoldását közvedenül irányítják, ill. a gazdalkodísi eljárásokat és mód-
szereket a gyakorlatban megvalósíthatják, a gazdas4gi képzésbóI ezideig kimaradt. Nem
terjed ki a gazdasági képzés olyan fontos és szólcs köű gazdasagi vezetói állományía
sem, mint a gazdaslLgí (eüátó és technikai) alegységek vezetói (parancsnoki) állomá-
nyára, valamint ezek alparancsnokaira (raktárvezetók, javítómúhely részlegvezetók stb.),
akik vezetése alatt rea|izálődik a gazdastqi munka és a gazdálkodási tevékenység jelentós
hányada.

Az esedeges félreértések elkenilése végett szükségesnek tartom kihangsúlyozni,
hogy az említett gazdasági szakemberek képzésének megszervezése nem csupán a vezór-
kar feladata, hanem abbóI részt vállalhatnak a néphadsereg kózponti (any4gi és techni
kai) agazatíónökségei, valamint a sere8te§tek és m4gasabbegységek éíintett ágazatleze-
tői.

Vitatható továbbá aZ elókészító munka során hozott még azon részdöntés is, ame-
lyik a tanfblyam hallgatóinak jegyzetckkel töfténó ellátísáIa vonatl<ozik. llgyanis nehéz
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indokolni, illewe bizonyítani Mt a tényt, hogy új gazdaslg1 koncepciók, gazdalkodási
eljárások, tartalékfeltáró módszerek stb. elsajátítása és (fóként késóbb) azoknak a gya-
korlati életben való alkd,mazása, tII. a munkatársaknak történó továbbadása eredménye,
sebb a tanfolyami foglalkozások során hevenyészetten készített saját jegyzetból, mint
központilag kiadott, rendszerezett, az anya9ot szabatosan magyAíáző jegyzetekból.
(Még az esetben is, ha az említett jegyzetek egy bizonyos idó eltelte után kiegészítésre,
ill. átdolgozásra szorulnak.)

A tervezó tevékenység összességében mégis eredményesnek minósíthetó, amit az

1985. ószétól eltelt idószakban eredményesen levezctett tanfolyamok igazolnak.

A SZERVEZÓ MWKA TAPASZTALATAI

A szerlező munka során elvégeznik az elóadók kiválasztását, felkérését az előadá,
sok megírására és megtartására. Az elóadók kiválasztísa és témáhc>z kötése tulnyomó-
részt sikeres volt, Az elóadások megtartását a felkért neves szakembetek az esetek több,
ségében személyesen végezték. Ennek következtében fontos gazdasági témákban dr,
Szikszai Béla államtitkár, Kiss Sándor mk. altábornagy miniszterhelyettes, Simai Mihály
akadémikus, dr. Szónyi Péter mioi§ztertanácsi fóosztályvezetó, dr, Palánkai Tibor
MKKE tanszékvezetó, dr, Lapos Mihály vórgy. MNHF h., dr, Ungvár Gyula mk.
vórgy, fcsi h., dr. Bencsik István mk, vórgy. VKl h. és több más neves szakértó szin,
vonala_s elóadásait hallhatták a tanfolyam résztvevói. Ez minden kétséget kizáróan
emelte tanfolyamaink színvona.lát,

Félő, hogy 1987,ben és a következő években a tanfolyirmaink színvonala csökkeni
fo.g, l-ra az említett neves elóadók személyes részvétele clmarad, Ezt megelőzendő -
PUSZF,séggel egyúttmúködve - célszerúnek látszik megvizsgálni annak lehetóségét,
hogy a tanfolyami foglalkozásokon ne az érvényben levó rendelkezés szerinti (egyre
inkább elavuló) óradijat fizessünk, hanem esetenként (2 ófás elóadá§okéft) )00 Ft,o§
tiszteletdíjat folyósítsunk,

Szervezó munkánk során kelló tapasztalatot szereztiink a tanfolyamok napirendjé
nek ósszeállitásában. Pontositottuk a ZMKA szakmai irányításunk alá tartozó tanszéki
részlegének taníolyammal kapcsolatos feladatait, va.lamint a tanfolyamok megszervczé,
sével és levezetésével kapcsolatos munkamegosztást, Kelló futiot szerezhink az elóadók
kiértesítésében, valamint azok tanfolyam színhelyére történó ki- és beszáűtásának meg-
szervezésében.

Ugyancsak tanfolyamróI-tanfolyamra clórcléptünk a tapasztalatcserc foglalkozások
tematikus megszervezésében, továbbá a fórum-foglalkozások (kéfdezóket é5 választ
adókat egyaránt segító) kétoldalú kóvetelményeket kielégító elókészítésében.

Kelló tapasztalatot szereztünk a gyakorlati bemutató foglalkozások clókószitésének
és gördülékeny levezetésének megszervezésébeo.

Megszerveztük é§ tökélete§ítettiik a tanfolyam résztvevői tanfolyamról alkotott
véleményének kérdóíves feldolgozását és éftékelé§ét.

1987 , éytőI kezdódóen lehetóséget nyújtottunk a társfegyvefes testiiletek érintett
vezetői részére - beiskolázási létszámok biztosításával - tanfolyamainkon történő rész-
véte]re.

A tervezési és szervezési munkában szerzett tapasztalatok lelhasznaásával 198r. év
végén levezetésre került egy kísérleti tanfolyam az egységparancsnoki kategóriába tar-
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tozó katonai vezetók részóre. Ennek során számos késóbb is alkalmazható tapasztalat
került íelszínre, melyeket az 1986. évben és 1987. elsó felében végrehajtásri kerülő
parancsnoki és gazdasági vezetói tanfolyámokon eredrnényesen hasznosítottunk,

A LLVEZLTL\ Es VEGREHAJTA\ TAPA|ZTA| ATA|

_ A taníolyamrenciszerű katonaigazdasrigi képzós tervezett taníolyamai az előirt tdő-
ben megvalósításra keóltek. A betervezett íoglalkozások az eddgi levezetett nyolc tan,
folyam során kivéteJ nélkül végehajtásra kerüItek. A leadott tanórák közül iÓ-2)0/o-át
kellett idóben árcsoportosíteni az eIőadó mls nányn (általa fontosabbnak ítélt) elfog
laltsága mian. Ez bizonyos fokig zavarta a tanmenet logikai koncepcióját, a témák eg}-
máshoz való kapcsolódásának, ill. idórendbeni megelózésének v4gy követésének íelépi
tett rendjét. E problémák főként a PK-l ós GV,2 tanfolyamok soián jelentkeztek plaiz-
tikusan.

_ , A v.srehajtott fogla.lkozások mintegy 
'-80/o,át 

nem a felkért személy, haocm az
áJtala megbízott helyettesítő eredményesen adta le. Az így leadott órák töúb mint két-
harmadánál nem volt tapaszta.lh ató az előad6 kvalifikláJtságából várhatóan követke2ó
színvonalcsökkené§, Azt tapá-sztalfuk, hogy a foglalkozások helyettesító szemóllyel tör-
ténő idóbeni megtartása elónyösebb a tanfolyam eredményessége szempontjábÓL mint
az.egyes foglalko"asok idóbeni átcsoportosítása a felkért elóadó más üányú elfoglaksága
miatt. E tapasztalatot a jövóben a célszeű érvényesíteni.

_A napirendben clóírtakat következetesen bctartotfuk. A tanfolyamon részwevók -
egy,két kivételtől eltekintve - isényelték a leadásra kerüló gazdasági témák mondaniva-
lóit, Aktív, kiemelkedó érdeklódést fejtettek ki a tananyag elsajátítása érdekében, amit
alátámaszt, hogy a lebonyolított 8 tanfolyam folyamán több mint 400 kérdést tenek fel
az előadónak. A kérdések több mint 90o/o-a a helyszínen (mé8 az érintctt foglatkozás
keretében) megválaszolásra került. A több kérdésre - miután az elóadó a kérdésre
ar]ando válasznak utánanezetl - mtg a taníolyam ideje alatt a tanfolyamvezetőtól, ill. n
fórum keretében a kérdezók valrszt kaptak, Tanfolyamaink levezetése során a hallgatók
e8yetlen kérdése sem maradt megvátaszolatlanul,

Szükségesnek_ tartjuk kiemelten megemlíteni, hogy a taofolyamok végrehajtása
soran alka]mazott bemutatók, tap;sztalatcserék és fórum íoglalkoiások beútották a
hozzajuk hizött reményeket. eredményesebbé, színesebbé és életszeűbbé tették
továbbképzéseinket.

_ _ Többek között ilyen kim4gaslóan hasznos módszertani tapasztalatnak tűnik a tan-
folyamhallgatók közötti úo. intózményesitett ,tapalzlatatclnji'. Ennek lényege, hogy
elóre idóben kiadott (a résztvevőknek megküldöit) aktuáüs iatonai gazd 

"rr,gŰ"*"réiiés gazdálkodasi témákböI egyct kiválaszwa, a hallgatók összegyűjtik az ahku6tukná1 fel-
haJmozódorr glakorlari Lapa,,ztalatokat. amelyekét; déIu rá ni ioglá]kozá.okon i,mcrret-
nek, ki:8észítenek, ill. megvitatrrak. Ily módon a tant'olyam teÁatikájába beépített elvi
ismeretek mellett a tanfoJyam hallgatói számos alkalmazható gyakorlati tapasitalatot is
szereznck (tanulnak egymástól). Az MNVK Agt, és KOzg. -ii-ség ezeket az értékes
gyakorlati_tapasztalatokat idószakonként összegYúitve és Jérintett katonai folyóiratok-
ban publikálva még szélesebb kOrben kOzkinccié teszi,

, . Ugyancsak eredményesnek minósíüetók (a hallgatók véIeménye alapján is) a tan-
iblyam utolsó napján megrendezésre kerülő fórumszerú foglalkozáiok. Énnek ke..té-
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ben egyreszt a {ontosabb lelsőszintú gazdálkodó szervek (hadtáp,, fegyverzeti és techni,
kai szolgálat, beruházási és fenntartísi szol8álat, pénzügyi szolgálat) felelós beosztásíl
yezetőt - a vezérkui fónök any€tervezési lrelyettesének megnyitója után - konkrétan
ismertetik a tanfolyamon részt vevók gazdas]ígi és gazdálkodfui feladatait a katofiai hie-
rarchiában éfintett ágazatokig lcmcnó bontásban, A hallgatók kérdczhctnek, elmond-
hatják tapasztalataikat és pfoblémá.ikat a Iélelós beosztású elöljárók elótt, akik a felvetett
kérdéseke, problómákra (tulnyomórószt a helyszínen) felelós válaszokat adnak. Így a
fórumon végbemenó információcsere hasznos mind a tanfolyam hallgatói, rnind pedig
az ott résztvevó elöljárók részérc.

A tanfolyamok végrehajtása során negatív tapasztalatként jelentkezett, hosy a fo8-
la-Ikozások többsége folyamán az előadók alig alkalmaztak szemléltetó e§zközt. Ezen
igyekezünk változtatni, így a legutolsó (GV,2) tanfolyam alkalmával már a foglalkozá-
sok kb, t/3 án az elóadók szemléltető eszközt (plakát, ífásvetító, tábla, kÉta) alkalmaz-
tak,

Negatív tapasztalátl<ént kell figyelembe venni azt is, hogy a tematika kronológiai
rendjén (az elóadók elíoglaltsága miatt) csak az esetben szabad változtatni, ha azok a
téIépített tematikai logikai rendszerét (a témák egymásutániságát, egymísból való
kóvetkezóségét) nem boritják fel. Ugyanis néhány tanfolyamon elófordult olyan óra-
reodváltozásból következó anomáüa (az elóadók ellbglaltsagából következó átcsopor-
tosítás miatt), hogy az,,alapoző" 1ellegú témákat megelózték a.lkalrrrazó jellegú szakmai-
gazdaságj témák.

A foglalkozások rószwevóinek kérdóíven rögzített vóleményeit feldolgoztuk,
amelyből kitűnik, hogy mind a parancsnoki, mind a gazdas{i yezető a]Ioínany | 

^ 
gaz-

dasági továbbképzést szükségesnek és aktuálisnak tartja; a tananyaggal és a kialakított
napirenrldel alapvetóen egyetért (a képzési any4g további tökéletesíté§éfe vooatkozó
észrevételeiket figyelernbe vesszük); az alkalmazott módszereket (elóadás, csopoltos
foglalkozás, tapasztalatcsere, bemutató foglalkozás, fórum) eredméoyesnek tanla, A
GV-1 és GV,2 tanfolyamok résztvevói kérték a tanany4gróI jegyzetek biztosítását. Min
dezeknek a tanfolyamelsők a zárófoglalkozásokon tett jelentéseikben az állomány nevé-
ben hangot adtak,

Kiemelt jelentóséget tulajdonítunk a tanfolyam törzsének összetételére és múkö-
désére vonatkozó tapasztalatoknak. BeváJt és a gyakorlatban is beigazolódott a tanfo-
Iyam törzsének összetótelére, tevékenységének szabalyozására kimunkált koncepciónk,
A tanfolyam szervezését és lebonyolítását arra alkalmas nyugállományú tisztekkel meg-
nyu8tatóan me8 lehet oldani. A tanfolyamvezetóket kiernelve megállapitható, hogy
rájuk - a foglalkozások feszes és operatív vezetése mellctt - még számos alkotó jellegú
tevékenység hárul, amelynek részben a tapasztalatcsere foglalkozások tematlkájához iga,
zodó céürányos megszervezésében és eredményes lebonyolításában, részben pedig a
bemutató jellegű glakorlati foglalkozások elókészítésében és tapasztalatainak ha§zno§í,
tására irányuló célraorientált levezetésében mutatkoztak meg.

^lEG ^LLAP|TAS)K 
Es FELADA,I oK

Az eddlg 0987 közepe) levezetett tanfolyamok tapeszta]atai lban ne&illapításll
ri;gzítésére inspiálxak, bog :

- mind a parancsnoki, mind a gazdasiLgi yezetőj állomiLny tanfolyamrendszerú
(posztgradualis) gazdasági képzésének bevezetése indokolt volt;
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- a levezetett tanfolyamok (3 egységparancsnoki és 5 gazdu@j,lezetői) a Észwe-
vók véIeménye alapján alátfutaszgík, bogy a gazdas|gi ismeretek felújítására és az iclő-
szerő gazduágí kérdések (továbbá néhány korszeú gazdasfui és gazdáIkodási eljárás,
módszer) megismerésére, valamint a tapasztalatcseíék eredményeire a parancsnoki és a

gazdutLgi vezet5i á,Ilománynak egyaránt szüksége van;
- a tanfolyamok eredményesen kerüItek megvalósításfa, az alkalmazott tematika

és módszerek (a további korszerúsítés és finomítás lehetóségeit nem kizáwa) az elvlxá-
sokat és a követelményeket alapvetóen kielégítenék,

Az elózóekben rögzíten megrállapítások mellett céiszeű íokozott ligyelmet fordí-
tani a következő kérdések, problém& megoldására:

1. Célszerűnek rúnik megvizsg,álni néphadseregi rclációban annak lehetóségét,
hogy olyan fontos gazdas{i szervezó és vezetó kategóriák, mint az ágazatvezetők (a

csapatvezetés minden szintjét beleértve), valamint a kötelékben műkódó ellátó és tcch-
nikai alegységek (múhelyek, raktárak) parancsnoki állománya (és azok lretlsztott
parancsnokai pl. a javítómúhelyek részlegvezetói) is rendszeres gazdasági továbbképzés-
ben részesüljenek, mert a gazdasági tevékenység korszerúsitése és a gazdáIkodísi mód-
szerek tökéletesítése nem kis mértékben a végrebajtási szférában realizálódik,

2. Meg{ontolandónak tűnik, hogy a gazdasági tanfolyamok résztvevóinek jegyze-

tekkel történő ellátása fóként a gudasigl vezetók Gv 1 és Gv 2 tanfolyrrmaira vonat-
kozóan valamilyen formában megoldást nyerjen,

3. Az elkóvetkezendő időben (az 1981. évtőI kezdódóen) Ltkztrűxei httzil:
- a társfegyveres erók és testületektől keIIó számú vezető és gazdasági szakembcr

folyamatos bevonása - kelló difíerenciálódással - az őket érintó tanfolyamokra (széle,

sítve ezzel a társfegyveres erók és testületek közötti gazdasági együttmúködést, új teni,
ietre kiterjesztve azt);

- lehetóséget biztosítani más minisztériumok katonai íőosztályain dolgozó veze-
tók és munkatársaik beiskolázásám az érintett gazdasági taníolyamokra;

- a ZMKA és az MKKE katonai gazdasági tancsoportjának taneróit a tanfolyami
képzésbe hallgatóként bevonni, ennek érdekében célraorientált beiskolázás beütemezé-
sével,

4, Úgy túnik, megértek a feltételei annak, hogy a tanfolyam tanany4gát kelló diííe
renciálással megosztva a ZMKA és az MKKE katonai gaz dasági tancsoportjai (ill, azok
tanárai) megkapják oly követelménnyel, hogy a tanfolyami előadók dublrozxa meg,
nyugtató megoldást nyerjen.

X

A tanfolyamrendszerú katonai-gazdasági képzés bemutatása két okból kifolyólag is
idószerű. Egyrészt nem árt, ha a tanfolyamla potenciáü§an bei§kolázásra kerülő parancs-
nokok és gazdasági vezetók megismefkednek a tanfolyam céljával, követelményeivel,
valamint a végrehajtás pozitiv és negatív taPasztalataival. Másrészt az arra illetékes szer-
vek levonhatják a szükséges következtetést a gazdas4gi képzés további kiterjesztését iIIe-

tően az 
^gazatvezetői 

kategória és z gazdasígj alegységek vezetó állományát érintően,
Ugyanis a vezérkar illetékes szervei a vezetók érintett ré§zének gazdasági képzettsége
fokozása érdekében a szükséges lépéseket (únOró ós példamutató módon) megtették,
Az erre vonatkozó eredményeinket most köZzétesszük. A tapasztalatokat szíYesen átad

luk,

1))


