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Hadseregünk, akát az egaz társadalom a változás korát éli. Miért
lenne ez másként a katonai felsőoktatásban, vagy szűkebb értelemben a
pénzügyí-hadtáp, e5,szóval gazdálkodói (gazdász)-tiszt képzés terüle-
tén?

A pozitír,rrmok és negatílrrmok számbavétele során jelentós ered-
ményként értékelhető, ho5l a korábban 3 éves szintre degradált főiskolai
képzés 1991. szeptemberétől újból 4 éves lett. Kikerült az oktatásból e§/
sor, az egypártí hatalom által diktált, a rendszerváltoziás után feleslegessé
vált tantárgv, helyet adva egyrészt a pluralista társadalom szükógletének
megfelelő új, konzerű ismereteknek. másrészt nagyobb lehetőséget biz-
tosítva a polgári szaktudományok elsajátításának. Gyökeresen javult a
katonai, külónösen a csapatoknál töltendő 5lakorlati idó alatt elsajátít-
ható ismeretek megszerzésének lehetősége is. A polgári felsőoktatáshoz
közelítve jelentős mérföldkő 1992., amikor a Bolyai János Katonai N,íű-
szaki Főiskola a budapest műszaki fői§kolákat tömórítő Politechnikumi
szervezódés után tagja lett a gazdasági felsőoktatást magába foglaló Köz-
gazdasági Yezető Kollégiumnak is.

A Bolyai főiskolán jelenleg hárum szakon folyik gazdásztiszt-kép_
zés. Hagyományosan végzés után innen kerülnek ki a hadtápszotgálat
igényeinek megfelelően az űzemanyag, élelmezési és ruházati szakos
tisztek (korábban a tanszékhez tartozott a közlekeédsi-szállító tisztkép-
zés is, amely jelenleg a Páncélos- és gépjárműtechnikai Tanszéken fo_
lyik). A hadtáptisztképzéssel majdnem egyforma naryságú a szakirányí-
tás szempontjából a MH Közgazdasági és Pénzüg5ri Főnökséghez tartozó
pénzügyi tisztképzés.
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Az anyagi-technikai integrációnak egyik jele, hory a felállításra ke-
rült Hadigazdasági C:soportfőnökség is indított egy, a csapatoklál az
anyagi-technikai fónök irányító munkáját segító gazdálkodási szakot.

Mint látható, a több mint negyedsázada a múszaki főiskolán műkö-
c!ő gazdásztiszt-képzés több irányban, az egyes műszaki szakokhoz ké-
pest jóval több ágazaton e§ szakon valósul meg.

Aszámszerűségében is nagl (27 fó) Hadtáp es pénzüryi Szaktanszék
jelentős erőfeszítéseket te§z az átmeneti korban lévó képzés eredményes
végzésében. Az átmeneti jelzőt olyan értelemben használom, hogy ha a
hadsereg "menetben" van, akkor óhatatlanul is sorozatos változásokon
megy keresztül, amely hat a képzesre is. A váltoaásokra itt és most nem
kívánok bóvebben kitérni, azok közismertek. Inkább a felelósségről sze-
retnék szólni, amely rajtunk a szakmai kópzésben résztvevőkön nyugszik,
A f'elelósségről, amellyel tartozunk a szakmának, de ha lehet még hang-
súlyozottabban azoknak a fiataloknak, akik jelentkezésükkor minket és
rajtunk keresztül a gazdásztisztí pályát választották.

Tesszük ezt olyan körülmények között, amikor a katonai fóisko|ák
közül a legnagyobb jelentkezési arány a mi szakjainkon mutatkozik
(1993-ban pénzügyi szakra majdnem 6,5-szeres volt a túljelentkezés).
Másrészről igen sok a gazdasági életben a szabályozatlanság, a bizonyta-
lanság (alapszabályok hiánya, gazdálkodás várható változásai).

Mi lehet ilyenkor a teendő? Mi legten az a koncepció, amely€i kii-
vetnünk kell? Ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat és próbáljuk a

folyamatos változásban hallgatóink részére az állaldóq az oktathatót, az
értéket átadni. Felelősségünk ott jelentkezik, hogyjó néhány stratégával,
szervezóvel szemben, nekűnk ú5l kell gondolkodnunk, hogy a hadsereg
számára nem a mának, hanem a most felvételizó esetében 4 évre előre
kell perspektívát nyújtanunk. Ezt leírni is nehéz e5l olyan időszakban,
amikor még mindígnincs űj"tiszti-tönány" (legalábbis jelen sorok íráasa-
kor) nem beszélve az anyagi biztosítás területéről, amely egy kvázi integ-
ráció megléte mellett tart (legalábbis remélem) ery valós, a nyugati mo-
dern hadseregépítéshez hasonló biztosítási rendszer kiépítése felé.

Ilyen körülmények, ennyi bizonytalanság között kell biztosan dö'n-
teni a ránk bízott fiatalokjövőjét illetően. Ez a döntés ma csak ery lehet.
Biztos szakmai-gazdálkodói alapokat kell nyújtanunk hallgatóinknak,
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amely e§/aránt megfelel ery mindenkori honvédség gazdálkodói-ellátá§i
ismereteknek, egy olyan katonai gazdász (hadtáp, gazdálkodási, penz-
üryi) tórzsanyagnak, amely a katonai gazdálkodrás leglényegesebb isme-
reteit tartalmazza, másfelól biztosítja azon megváltozott pénzügyi, szám-
üteli, gazdasági-ellát:ísi ismeretek elsajátítását, amely nélkül nincs két
(kettős) diploma, nincs polgári vég7rttség.

A kettós diploma valamikori bevezetése a tisztképzésben eryfaita
vonzerőt biztosított az elmúlt éwizedekben a soha maga§ presztizsűnek
nem sámító tiszti hivatás utánpótlását illetóen. Iry van ez mo§t is. Félő,
ma a törekváek mások a jelentkezók részeról. Ha a köápiskolát vég-
zetteket nézzük, a "merttésf lehet&ég lényegsen ma sem változott a ko-
rábbiakhoz képest. Arányában ma is vezetnek az otszág elmaradottab
régiói, a jelentkezók továbbra sem a középiskolákat végzettek"laémjéf'
reprezentálják. Az okok azt hiszem érhetőek. A látsólagos vonzerŐ, a
végzés utáni remélt biztos munka, de uryanez a taszító is, a létminimum
közeli"biztossúgával" (különösen, ha röüd idón belül családot is alapít a
kezdő tiszt). Ami ma is meghatároónak látszik, a korszerű gazdasági
ismeretekkel rendelkeóke a piacgazdaságnak folyamatosan szükége
lesz. Es ez egyben a veszely is. Azok a hozzánk bekerültek, akiknek
egébként esélyük sem lenne egy polgári közgazdasági felsőfokú intéz-
ménybe bekerülni, hozzánk még viszonylag ma is könnyen bekerülhet-
nek. Elég, ha egl nem túlságosan 'elit" középiskolából 50 pontot hoz
valaki, és máris mint "duplázott" révben érezheti magát, mert 100 pont
körül azert már hozzánk is be lehet kerülni. De mi van a 49 pontot ho-
zottal?

Hosszú évek után az7994. e,l lesz azehő, amikar "óttörés' következik
be a közgazdasági jellegű katonai felscíoktatásban és végre-valahára ná-
lunk is a hasonló polgári felsóoktatási intézményekkel megegyezóen a
matematika mellett közgazdaságtanból vagt válasáhatóan történelem-
Ml lesz a felvételi.

Ez a problémasor nyugtalanít minket, a képzésért feleldseket, akik
a legiobbak közül szeretnénk választani. A felvételt nyert, majd nálunk
végzett majd úgy is eldönti, hogy a hadseregben, netalán a polgári életben
a}arja megszerzett tudá§át karnstoztatni. Mert e§Enlóre úrytűniIq hory
erre többsórös lehetósége adatik. Gondolom, í5l már jobban érthető a
magas jelentkezési arány is,
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Nem készült statisztika, de érdekes lenne ismerni, vajon hány gaz,

dász végzettségű. nálunk oklevelet szeízett fiatal tiszt fordított hátat a

hadseregnek ai elmúlt években, amióta a hadsereg szoító marka is job-

ban engédett? vajon hányjól felkészült hadtápo§, penzü5/es tisztvála§z_

totta a jobb fizetésért a polgári pályát?

A képzés következő problémaköre az oktatól állomány megfelel&
sege a megváttozotí kövea€lményekheuEz a kérdés nehéz és bonyolult
risizefüggéseket takar, amelynek megválaszolrása meghaladja jelen is-
mertetéíterjedelmi lehetóségeit. Irglényegesebbként állíthatom, tan-

székünk állománya összességében alkalmas a feladaiok ellátására, akarja

és iryekszik a mága§abb, töwényben elóírt változrások §zerinti követel-
ménleket teljesíténi. Bizonyítékul szolgáljon, hory jelen időszakban há-

romiő vesz részt doktorandusz-képzesben, két fó egetemi képzést foly-

tat, három fő fóiskolai-eryetemi szintú kétéves posztgraduális tovább-

képzésben vesz részt, eg|fó intenzív nyelvoktatásban tanul és }árom fó

folytat munka meliet: nyelü képzést. Ezek a tények meggyózóek, külö-
nöien akkor, ha az oktatás feltétel oldaláról egy sor nehezító körúlményt
látunk. Ezel<, csak a felsorolás erejéig

- a főiskolai képzésre neheze<ió eryéb feladatok (tiszthelyettesi kép-
zés, tiszti -várhatóan tiszthelyettesi tartalékos elméleti, utó- és átképzés),

- a behatárolt oktatói létszámüszonyok, a viszonylagosan magas óra-
számokból adódó leterheltség, az oktatói pálya egyéb okokMl való nem

túl magas vonzósága,

- a katonai gazdálkodást szabályozó változások, az egységes követel-
mények (szabályzatok) hiánya,

- a felsóoktatási töNény katonai felsóoktatásra vonatkozó értelme-
zésének elhúzódása,

- a katonai pályán érzékelhető egzisztenciális feszültségek (pálya- és

létbizonytalanságok).

Ezen - nem teljeskörű - a képzést nehezító píoblémakör me|lett tisz-

teletreméltó a felsőoktatiási képzésben resztvevő kollégák törekvése,

ho§ biztosítsák a hallgatók tisztességes felkészíté§ét, sajátmaguk to-

vábbképzését.
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Milyen feladatok állhalnak a gazdásztiszt_képzés előtt? Ez a sarka_
latos kérdés meghatározó a jövőre! A leglényegesebb feladat, hogy az
elmúlt évek eredményeire alapozva meg kell szilárdítaní ahazaiközgaz-
dasági képzéshez való még szorosabb felzárkózást. Ez a követelmény ab-
ból is adódik, hory aközgazdasági szabályozók egyre széleskörűbben ér-
vényesülnek a honvédség gazdálkodrásában, így az erre történó felkészí_
tés egyike a legfontosabbaknak.

Amásik _ talán legalább ilyen fontos feladat _ a hadsereg anyagi-tech-
nikai biztosításának várható további fejlódésével lépést tartva olyan az
eilátásban, anyagi biztosílá§ban járatos szakemberek felkeszítése, akik a
főiskolai végzés után röüd idón belül képessé válnak csapatszintű gaz-
dálkodt'li beosztásaik ellátásáLa.

Végezetíil felvetődhet a kérdés: ha ennfre közelítünk a polgári értc*
lemben vett gazdálkodáshoz, egyáltalán miértvan szükség a hadseregben
gazdasági tisztképzésre?

Aválasz adoít.Egnészt a hadseregjelenleg még nem túlvonzó mun-
kahely, hogy fordított helyzet álljon eló és a polgári életból tömegesen
jelentkezzenek a képzettközgazdászok. Másrészről a honvédség anyagi
biztosításában, az ellátásban olyan speciális ismeretekre van szükég,
amelyeket - véleménycm szerint - még hosszú ideig a hadsereg képzó
intézményeiben szükséges megadni. Valamint természetesen - nem utol_
só sorban - a hadseregen belül az oktatásinevelési folyamat során szerzi
nreg a fiatal mindazon ismereteket, amelyek során a hivatástudat formá-
lódásával a képzís végére valóban hazáját elkötelezetten §zolgáIó hiva_
tásos tisztté válik.
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