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SOR-SZAKÁLLOMÁNY SZAKMAI FELKESZÍTÉSE

CSÖKKENTETT SZOLGÁLATI DÖBEN
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Mórkus JóueJ|

A cikk átfogóan ismerteti a soróllomdnyi anyagitechnikai szaklllo-
mány jövőbeni kpzésének megoldási lehetőségeit. Fontos lenne - kiilön
cikkek krretében - a kiképzés cékitúzé§ei időszakonkénti lebontásónak el-
gondolását, megvalósíthatóságát és időszültségleteinek megítélését közre-
adni. KüIön figelmet érd,emelne a szenődéses állomónnyal való íeltöltési
lehetőség és munkójukróI szenett eddigi tapasztalatok ismertetése. Ehhez
kérjük olvas óink aktív segítségét.

Szerkesztősé8

Eryes polgári szervezetek körében már régóta megfogalmazódott a
sorköúelezettség meg§zűntetésének igénye. Sót ma már a legfelsó tör-
vényhoói testűletben, az Országgyűlésben és kormányzati szinten fog-
lalkozlak ezzel a kérdéssel. A katonai felsővezetésben is eg5ne ínkább
erósödik az a vélemény, hogy a szükégszerűen kisebb létszámú hadsereg
leghatékonyabban hivatásos és szerződóses katonákkal működtethetó.

A hivatásos hadsereg létr€hozá§a tulajdonképpen hosszabb távon
már célként is megfogalmazódott, de ennekgazdasági feltételei még nem
teremtődtek meg. A Honvédelmi Minisztéium politikai államtitkárának
eglik 199ó. jdllius végi nyilatkozata szeint, a most folyamatban lévő lét-
sz ámcs ökkentés fogj a me ?teremteni a hads e reg minős égi fej leszté s éne k gaz -

dasá§ alapjait. Aprofi hadsereg létrehozásához azonban azország olyan
gazdasági stabilizációja, erősödése szükéges, amely az átlagnál jobb
megélhetési lehetóséget biztosít a hadsereg személyi ál|ománya ftsz,ére,

Jelenleg is az a lapaszía|at, hogy szerződéses katonáknak azok je-
lentkeznek, akiket a hadseregjobban meg tud fizetni, mint a polgári szfé-

l MáíkU§ József ezred€§, MH 4,Gépesített hadte§t hadtápfónöke
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ra. Ők azoí|ban általában nem szakképzetteN az anyagi-technik ai szolgá-
latnál elsősorban raktárkezelói beosztásban tudnak munkát vállalni. A
szakképzettséget igénylő szakács és szerelői beosztásoküszont nem von-
zóak, a szolgáltatóipar részüke nagyobb jövedelmet biztosít.

Eg5ne inkább erősödik egy olyan igény, hogy az ellátás! szotgálta_
tásí, a hadser€ külső szenekkel végeztesse, ami több területen kedve-
zőbb megoldást jelentene az ellátásban. Már vannak jelentkezők, illewe
honvédségi többségi tulajdonú részvénytársaságok alakulnak szolgálta-
tások végrehajtására. Ez utóbbiak azonban nem csapatszintű feladatok_
ban, hanem elsősorban a felsőszintű ellátásban vesznek részt (nagyjaŰ-
tás, mosatás, slb.).A csapatszintú ellátás, szol4áltatás kijlső szerunek tör-
ténő bérbeadúsát korlátozza, hogt egenlőre a had"sereg nem nd annyit
fizetni, hog az a váIlalkozó számára tisztességes hasznot eredményezne.
Ugyanakkor vannak olyan szaKeladatok, melyekre a polgári vállalkozók
szakmailag nincsenek felkészülve (harcjárművek, fegyverzeti eszközök
jaűtása, technikai kiszolgáIása),

Tehót a szenődéses állomány létszámának növekedése, a civil vdllal-
kozók me§elenése mellett mé8 eg jó ideig továbbra is meghatározó lesz a
csapatszinű anyagi-technikai biztosítási feladatok végrehajtásában a so-
rállomány létszáma, munlcája, szakértelme. A jelenlegi létszámcsökken-
tés a kózalkalmazotti állományt érinti jelentósebben és ezzel egyidejúleg
nó a sorállomány aránya,

Továbbra is kiemelt feladatként kezelendő az anyagi-technikai szak-
alegységek, a sor szakállomány béke és háborús feladatra történő felké-
szítáe. A csökkenő közalkalmazotti létszám, a jól képzett tiszthelyette-
sek hadseregból történó kiáramlása miatt még inlaább előtérbe kerül és

íontos követelménnyé vólik a sorállomány felkészítésének hatékonyabbá
tétele. F;zt az igényt erősíti és szükségessé teszi az a tény, hogyvárhatóan
a sorkatonai idő 199'7 -ben 12-ről9 hónapra csökken.

Szül<ségszeni k)vetkemény tehát a szalcmai felkszítés rendjéneN tar-
talmának felülvizsgálata, a megváltozott körülményeknek, igényeknek
megfelelő módosítása az újszení követelményel<, az eddigi kikpzési rend-
szerpozitív, negatív tapasztalatai, a l<iképzés várható kórülményei, feltételei
figlelembevételével.
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A tanulmányom azzal a cellal. készült, hogl a várható 3x3 hónapos
kiképzési rendszerre negfogalmazzam a szakmai felkészitésre vonat_
kozó javaslatainaí, elgondolá§aimat.

I.

A szakmai felkészítés célja, követelményei

Először is meg kell üzsgálni, hogl mit akarunk elérni a felkészítés-
sel, milyen követe|ményeknek kell megfelelni:

1,) Elsődleges célnak tartom, hogy a bevonult sorállornányt felké-
szítsük önálló és köteléken belüli háborús szaKeladataik végrehajtására
tábori, harcszerú körülmények között, tábori eszközökön.

A szakkiképzés követelménye a béke feladatra történő felkészítés-
néI, hogy a sor szakállomány elöször felügyelet mellett, majd a felkészítés
végére felűgyelet nélkül képes legyen az anyagitechnikai biztosítás - be-
osztásához kapcsolódó - szaKeladatait a megfelelő színvonalon végre-
hajtani.

A háborus szakfeladatra történó fe|készítés követelménye, hogy a
legénységi szakállomány önállóan, egyénileg és alegység kötelékben - a

rendszeresített tábori szaktechnikai eszközök harcászati, műszaki adata-
it, telepítésének, működtetésének módszereit ryakorlatban is ismerve -
képes legyen tábori viszonyok, bonyolult harcászati és időjárási körülmé-
nyek között a beosztásának megfelelő szaldeladatok készség szintjén tör-
ténó végrehajtására.

A követelményeket tigyelembe véve tehát, eg5neszt beosztásrq más-
részt aleglsóg kötelékben történó tevékenységre kel| őket felkésáteni.
A szolgálati idejük alatt meg kell tanulniuk mind a laktanyai, mind a
tábori körülmények közötti szaHeladatok végrehajtását. Módszertani
követelmény a fokozatosság, differenciál*ág, hatékonyság elvének érvé-
nyesítése, a kollektív képzést megelóző egyéni felkészítés.

2.) Fontos cél kell, ho5l leryen az ellátással, szolgáltatással, üzem-
bentartással kapcsolatos szakfeladatok végrehajtásának készség szintjén
tórténó begyakorlása a honvédségben érvényes sajátos követelmények
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és rendszabályok figyelembevételével. A honvédségen belüli speciális
szakmai ismeretek elsajátítása béke és háborús körülmények közótt.

A felkészítésük szerves részé! kell, hogl képezze a laktanya személyi
állományának ellátásában, a technika üzembentartásában való aktív rész-
vétel.

A felkészíté§ tartalmi részeinekkidogloásánál figrelembe kell ven-
ni azt a lényeges körülményt, hogy az anyagi-technikai szakbeosztásokba
bevonuló sorállomány polgári szakképzettsége többségében megfelel a
beosztás követelményeinek. Tehát nem kell velük ery szakmát megtaní-
tani, csak a már megszerzett ismereteiket kell adaptálni a honvédség sa-
játos, speciális kcirülményeihez. Nem szabad azonban firyelmen kívül hagy-
ni azt, hogy a bevonuló sor szakállomány nem ismeri, nem is ismerheti a
csak a hadseregben alkalmazott technikai eszközöket, anyagokat, alkal_
mazandó speciális eljárásokat. Ezen ismeretek elsajátítása röüdebb, hosz-
szabb szakmai alapfelkészítést igényel.

Gyakori, elkerülhetetlen jelenség hogl a szakbeosztásokba nem meg-
felelő polgári szakképzettségú katonák kerülnek bevonultatiásra . Ezzel az
állománnyal az anyagi-technikai szolgálat - egy-két beosztást kivéve -
nem tud mit kezdeni. 12 vagy 9 hónap alatt nem lehet őket egy szakmára
kiképezni.

u.
A szakmai felkészítés jelenlegi rendszere

1.) A szakmai fetkészítés, kiképzés jelenlegi rendje, tarta|ma a 2x6
hónapos kiképzési rendszerben a követelrnényekkel alapvetően össáang-
ban van, az kettő ütemben valósul meg.

Első üt€m a §zakmai alapkiképzés, ami az általános katonai alapki-
képzést követően kerül vegrehajtásra. Az alapkiképzés során - 30 (58)
órában - a szakállomány megismeri a beosztását, az ale5ségben elfoglalt
helyét, szerepét, a beosztásával járó feladatokat, munkarendet, a lakta-
nyai és tábori munkaeszközöket, azok működtetését, a működtetés sza-
bályait, a munkája során használt, kezelt anyagokat, szerszámokat, a mun_
ka- á egészségvédelmi előírásokat (raktárkezelók, szerelőlq szakácsok,
eü. katonák, stb.).
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A speciális szakszerelői beosztásokra az alapkiképzés utáni hosz-
szabb idejű, hadosztályonként vagy hadtest szinten összevontan, bázis-
kiképzés keretében kerül végrehajtásra.

Az első ütem fő célkiüizése az alapfokú szakmai jártasság elérése.

Másodikütem a kötelékkiképzés, amikor a szakmai alapismeretekre
a|apowa begnkorolják:

- A béke beosztással járó feladatok végrehajtását a mindennapi te-
vékenység során;

- Szakharcászati foglalkozás keretében, a háborús körülmények kö-
zótti szakfeladatok végrehajtását tábori körülmények között, tábori esz-
közökkel, az összfeglvernemi, fegyvernemi alegységek harcászati gya-
korlatára építve, azokkal egyúttműködve.

A szakharcászati foglalkozást mind a két időszakos állomány részére
azonos tartalommal és módszerrel kell végrehajtani.

Amásodik ütem fó célkitűzését aKiképzési Program II. kötet (nyt.sz:
264l|45) 4. oldal 3. bekezdése az alábbiak szeint határozza meg:.

'AkbteléWiképzés végére a szakjavító, hadtáp és közlekedési katonálg
alegségek ismerjék meg és váljanak kpessé az alaprend,eltetésükből faka-
dó szakfeladatok notmaidőn beli)li-, harcszerű-, a szembmáIló fél behatá,
sai közötti végrehajtására a szervezetszerű kötelékeikkel, illetve más létre-
hozott csoporíosíl á s ban-"

2.) Az érvényben lévő kiképzési rendszer, Kiképzési Program tar-
ta|mi, formai, módszertani alka|massága:

A szakalapozó kiképzés rendje és taítalma - megítélésem szerint -

az ellenőrzések tapasztalatai alapján megfelelő, csak a végrehajtás terén
szükséges nagyobb kóvetelménytámasztás.

A kötelékkiképzésben végrehajtandó további szakkiképzésrőI - ami
időszakonként 42 óra szakharcászati foglalkozás - már nincs ilyen pozitív
véleményem.



A szakharcászaúi foglalkozást a Kiképzési Program követelményei
szerint harcászati ryakorlatokra építve kell végrehajtani. Ez azonban nem
teszi lehetővé a szakfeladatok tábori körülmények közötti végrehajtásá-

nak módszeres begyakorlását. A szakharcászati foglalkozást harcászati
gyakorlatra épíWe csak megfelelóen felkészült, összekovácsolt alegység-

gel lehet végrehajtani, Ehhez azonban a Kiképzési Programban nincse-

nek elókészítő foglalkozások megh 
^láíona.

Ennek következménye lehet, hory a szakalegiségek úry vesanek részt

egy-egy szakharc ászali foglalkozáson, egy harcászati gyakorlat biztosí-

tásan,hos/ a háborű feladatok végrehajtásához nincsenek kellóen össze-

kovácsolódva, nem ismerik megfelelóen a tábori kis zo|gá|ó,biztosítő esz-

közöket.

A kis létszám, a béke szaktevékenység, a szolgálatok száma, az anya-

gi, pénzügyi feltételek hiánya miatt ma már alapvetően csaka gyakorla-

iofbi"tosításárauan lehetőség. Az első számú szempont a gyakorlat tény-

leges biztosításának eredményessége, a harcászati gyakorlat (lóvészet)

si[eres végrehajtása. A szakalegységek tudatosan irányított, módszeres

felkészítése kényszerúségből háttérbe szorul, illetve elmarad.

Nem érvényesíthetó a fokozatosság, differenciáltság, foglalkozások
egymásra épülésének elve.

nL
A kikópzés körütményeiben várható fontosabb változások

Mielőtt a várható kilenc hónapos szolgál8ti idő alatti szakmai fel-
készítés rendjére vonatkozó elképzelésemet megfogalmaznám, fontos-
nak tartom megítélni, hogl az objektiv körülményekben a jövőben mi-
lyen változásokkal lehet számolni:

1.) Az anyagi, pénzngyi, technikai feltételek terén a közeljöűben
nem virható lényeges javulás, a kormánynem tudja a honvédség költség-
vetési előirányzatát két-három éven belül jelentősen növelni.

2.) A soráltomány létszáma tovább fog csökkeni, csak akkor lehet a

szakáliomány felkészítése, a szakfeladatok végrehajtása szempontjából
pozitív válto;ás, ha a szakállomány létszámcsökkenésének aránya kisebb
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lesz az áí|agnál (tulajdonképpen ez lenne a logikus és ésszerű), illewe a
megmaradó létszám összhangban lesz a végrehajtandó feladatokkal.

3.) A tendenciaként jelzett közalkalmazotti létszámcsökkenés a so-
rállomány értékét, szeíepét növeli a biztosítási feladatokban, nó a szer-
zódéses állománnyal betölthető beosztások száma, de változatlan illet-
ményrendszer mellett valószínűleg kevés jelentkező lesz ezekre a helyek-
re.

Az objektív körülmények változása tehát nenr valószinú, hogy pozi-
tiv batással lesz a kiképzés hatékonyságára. A közeljövőben nem várha-
tó a gyakorlatok számának növekedése, a szakállomány leterheltsége nem
csökken, sót annak emelkedésével kell számolni. A szakalegységek béke
rendszeresített létszáma csökkenésének kóvetkezményeként - a lakta-
nyai kiszolgálási feladatok mellett - az egyes szakmai foglalkoásoka egy-
szeíre bevonható állomány aránya is kisebb lesz.

A szolgálati idő 12 hónapról 9 hónapra történő csökkentése - a lét-
számleépítéssel együtt - egyes szakbeosztásokra történő felkészítésre ne-
gatív hatással lesz. Ilyen beosztások a harcjármű, feglverzet, műszaki-,
elektronikai eszköz szerelólg műszerészek Részükre az alapfelkészítés is
hosszabb időt vesz igénybe, és így a beosztás ellátása 5lakorlatban törté-
nő elsajátítására már nem jut elegendó idő.

Ez különösen igaz akkor; ha figyelembe vesszük azt, hogy ajelenlegi
létszámüszonyok mellett is a sor-szakállomány elfoglaltságának 40-50,
sőt 6O Va-a nem szakmai tevékenység. 24 órás szolgálat a katonai ren-
dezvény miatt sok a szakkiképzésből kiesó idó, ami a létszámleépítéssel
tovább növekedhet a kiképzés, a szakfeladatok végrehajtásának rovásá-
ra.

A három idószakos felkészítést - má§ szempontokat figyelembe vé-
ve - a kettő időszakos§al szemben kedvezóbbnek ítélem meg. A személyi
állomány harmadolása a kiképzésben javítja a fokozatosság elvének ér-
vényesülését az egyes időszakokban differenciáltabb felkészítést. Az el-
só idószakos, tehát gyengébben felkészültek aránya csak 33 Va, míg a
jelenlegi rendszerben 50 Vo. Persze ez valójában csak akkor igaz, ha az
egyes időszakokban a felkészítés hatékonyabb lesz a jelenleginél.
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A 3x3 hónapos kiképzési rendszerben tehát fonto§ követe|mény lesz
a hatékonyság fokoása. Ehhez megfelelő kiképzési píogramot, kikép-
zési módszert kell kialakítani és fe|tételenül kell javítani a kiképzők szak-
mai, oktatói felkészültségét, tudását.

Lényeges változás várható az alapkiképzés rendjében. A hadsereg
új vezetáének - több fórumon nflvánosan elmondott - elképzelése sze-
rint a sorállonány alapkiképzésére kiképző központok kerülnének lét-
rehozásra. A kiképó központoktól kerülnének az általáno§ katonai é§
szakmai alapfelkészítésben részesült katonák a különböző katonai szer_
vezetekhez beosztásba helyezesre. Tehát a kiképzó bázisokon kívül mrás
katonai szervezetnél alapvetóen nem lenne alapkiképzés.

Ez pozitív hatással lehet a íelkeszítés hatékonyságára és a katonai
szeruezet ek hadrafoghatósá4ára is :

- A kiképző báásokon csak az alapkiképzés végrehajtására kiválasz-
tott, felkészített állandó állomány rövid időn belül nary oktatói gyakor_
lattal, tapasztalattal eredményesebb kiképzésre lesz képes;

- Az alapkiképzeshez szülrséges anyagi, technikai eszközók koncent-
ráltan, hatékonyabban és gazdaságosabban alkalmazhatók;

- A nem kiképző alakulatoknak íry nem kell foglalkozni az alap- és
szakkiképzéssel. Tevékenységüket a rendeltetésszerű feladataig végre-
hajtásával kötelék szintű begyakorlására fordíthatják.

Iv.

A szakmai felkészítfu rendjének módosítáMra vonatkoá javaslat

A szolgálati idő várható csökkentése, a 3É hónapos felkésátési rend-
szer bevezetése mindenképpen indokolttá, szúlségszerúvé teszi a sor sza_
kállomány szakmai felkészítésének módosítását. A szakmai felkészítés
új rendszerének kia|akításánálüszont feltétlenül fontosnak tartom fi rye-
lembe venni a felké§zítés éUára, követelményeire, körülrnényeire vonat-
kozóan az előzőekben leírtakat. sziiksége§nek tartom ismételten hang_
súlyozni azt is, hogr ebben a munkában nem szabad íi5telmen kíviil hagrni
a kiképzés eddig bevált mód§zereit, formáit sem.

157



A tanulmányban mindezeket szem előtt tartva igyekezem megfogal-
mazni a szakmai kiképzésre vonatkozó javaslatomat. A szakállomány ál-
talános katonai alap- és kötelékkiképzésével nem kívánok foglalkozni.

Az általános katonai alapkiképzést követően a szakmai fe|készítést
- a harcjármű szerelők kivételével - három ütenrben javaslom vegrehaj-
íáni.

Első: Szakalapozó kiképzés, az újoncállomárry tészére.

Mdsodik: Beosztásra történő felkészítés, az elsó időszakosok
íészéíe.

Harmadik: Összekovácsoló kiképzés, a másodikés harmadik idő-
szakos állomány r ésnételevel.

1.) A szakalapozó kiképzés

Ennek jelenlegi rendjét, tartalmát, célját megfelelőnek ítélem meg,

nem igényel változást. Fontos viszont meghatározni milyen szakmák ré
szére és hol szűkséges báziskiképzés.

1.1.) Feltételnül báziskiképzésen kell részt venni a fegrverzet harc,
jármű, elektronikai szerelókne\ műszerészeknek Afelkészítésük ideje
jelenleg 1-3 hónap, illetve a BMP szerelőké 6 hónap.

A kiképzés programját, módszerét úgy kell kialakítani, hogy a hárorn
hónapos kiképzésen lévők a második, a hat hónapos kiképzésen lévők a
harmadik kiképzési időszakot az állományilletékes katonai szervezetnél
kezdhessék meg.

A hat hónapos báziskiképzés - amennfben az nem csókkenthető
három hónapra - a kilenc hónapos szolgálati idő bevezetésével rendkívü|
rossz helyzetbe hoáatja a BMP-vel ellátott katonai szervezet javító alery-
ségét. Mindig csak a rendszeresített szakállomány 1 l3-ávalvégezhetné a
feladatát, ami lehetetlen he|yzetet idézne elő. Ennek negoldása lehet a
BMP szerelőállomány legalább 1/3-nak három hónapos átfedéssel tör-
ténő biztosítása.
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Iényeges kérdés, hog5l hol kell, illetve hol lehet végrchajtani a sze-
rcló\ műszerészek báziskiképzését. A várhatóan megalakuló kiképző
katonai szervezetek ehhez valószínűleg nem fognak rendelkezni megfe-
lelő személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek létrehozása költséges lenne,
és csak hosszú idő múlva tudna kialakulni az a megfeleló szakmai, oktatói
ismeret, ami hatékony, eredményes felkészítésre lenne képes, Ezért a
leggazdaságosabb, leghatékonyabb változat, ha a szertlők báziskiképzé_
sét a logi§ztikai, javitószervezetek végezné\ ahol ehhez megfelelő szak-
mai bázissal rendelkeznek.

Us/anitt történne az áItalános katonai alapkiképzésük is, aminek
elónye, hogy a katonákat nem kellene háromszor mozgatni egyik katonai
szervezettól a másikig. Persze ennek hátrányos következménye is lehet,
hisz így a logisztikai ezred, javítóegység három havonként - a rendelteté-
szerú szakfeladatain túl - újonckiképzést is kellen, hory folytasson. E
negatív hatás csökkentésére, ezekbe a katonai szervezetekbe kiképző
aleglség szervezése lenne célszerú.

Természetesen megoldaná ezt a problémát annak az elképzelésnek
a megvalósulása, ha ajelenlegijavitóezred bázisánjönne létre a kiképző
központ egyik sz eí"\]ezete.

1.2.) A többi anyagi-technikai szakállomány szakalapozó kiképzé-
sónek ideje 5_10 nap (30-60 óra). A szállító és töltőgépjárművezetők, az
egészségügyi szakállomány szakmai alapozó kiképzését a katonai alapki-
képzést végrehajtó kiképző bázison élszerú végrehajtaní. A raktálkeze-
lók, szakácsok és a gépjárműszerelők szakmai alapkiképzése is megold-
ható lenne a kiké pzóbázison. Azonban, ha azza| az ideális helyzettel szá-
molunk, hory megfelelő polgári szakképzettséggel vonulnak be, akkor
nincs szűkség bázison végrehajtandó szakalapozó felkészítésre, azt cél-
szerűbb az állományilletékes katonai szervezetnél végrehajtani.

2.) Beosztásra történő felkészítés

A bázison, vagy csapainál végrehajtott szakalapozó kiképzést köve-
tóen az első kiképzési időszak még hátralévó részében további 30 óra
alapozó szakkiképzést javaslok, A kiképzés tartamát, módszerét úgy kell
meghatározni, hogy aZ biztosítsa az alábbi célkinizések meTvalósítását:

- A kiképzési időszak végére az első időszakos szakállomány ismerje
meg teljes mélységében, összefüggéseiben a helyét, s zerepét az a|egység-
ben, a biztosítás rendszerében legyen képes a beosztásával járó béke és
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nek,
rán.

háborús feladatokat a követelnényeknek megfelelően, a közvetlen elől-
j ár ő ir ányííás áv al végrehaj tani ;

- Ismerje meg a szakfeladatai végrehajtá§ához szükéges tábori esz-
közöket, a készség szintjén gyakorolja be azok telepítését, működtetését;

- Sajátítsa el a rábízott anyagok, eszközök tárolásának, megőrzésé-
megóvásának szabá|yait, azt legyen képes alkalmazni munkája so-

Az első időszakos szalcállományt tehát az első idószak végére fel
kell késáeni arra, hogy a beosztásában akár önállóan is képes legyen a

laktanyai feladatokat végrehajtani (például raktárkezelő) és legyen fel-
készült a harci, tábori kórülmények köZötti szaktevékenpégre.

A felkészítést elsősorban a laktanyában, a laktanya közeli gyakorló-
téren, ismertetés, bemutatás, gyakoroltatás módszerével kell végrehajta-
ni. A beosztással járó laktanyai tevékenységet alapvetően a tényleges mun-
kavégzés mellett, a közvetlen szakmai elöljáró felelósségével, annak ok-
tató jellegű szakmai irányításával kell elsajátítani.

Az első időszakos szakállomány lehetőleg még ne vegyen részt har-
cászati gyakorlaton, csak készüljön fel a következő kiképzési idószakok-
ban az aznnvalő eredményes részvételre.

A sorállomány felkészítésének, kiképzésének folyamatában az első
kiképzési időszakot tartom a l€fontosabbnak. A kiképzésnek ezt a sza-

kaszát el is lehetne nevezni az alapozás időszakának, ami meghatározó
hatással lehet a további két kiképzési időszak eredrnényességére:

- Csak megfelelő alapismeretekkel lehet eredményeket elémi a ma-
gasabb szintú kiképzési formákban, harcászati gyakorlatra épített szak-

harcászati kiképzéseken, amikor már nincs lehetóség az alapismeretek
módszeres gyakorlására;

- A laktanyai biztosítási feladatok szempontjából is fontos, hogy az
újonc minél gyorsabban, minél felkészültebben legyen képes a követel-
ményeknek megfelelően elvégezni a beosztásával járó feladatait, szak-
mai felügyelet mellett vagy önállóan (ez utóbbi természetesen a polgári
szakképzettségétől, gyakorlottságától függ elsósorban);
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- Ha az első időszakban a katona felkészítésével lelkiismeretesen
foglalkoznak, szakmai tevéken;négével szemben is magas szintű követel-
ményt támasztanak, akkor Ó is érezni fogja, hogybeositása fontos, szük-
ségvan rá, számítanak munkáj ára.

Ez fekétlen pozitív hatússal lehet a további szolgtáhti idejére és jó hoz-
záállás sal, lelkiismerctesen íogi a végezni fetadatút.

_ Úgy gondolom, a haímadolás lehetóvé teszi, hogy a napi szakmai
feladatok vegrehajtása mellett az első időszakos állom7ny feliészítésére
a fontosságának megfelelő figyelmet lehessen fordítani. Á szakmai veze_
tók ehhez biztosítják annak feltételeit, hogy érvényesűlhessenek az elő-
zőekben felvázolt követelmények.

. flv9cesnet tartom, hogy az alapozás időszaka, az elsó kiképzési
időszak fe]méréssel, vingáztatássat (elrnéleti, gyakorla ti) zátódjon A vizsga
során fel kell mémi:

_ _- 
Aszakállomány elméleti, gakorlati felkészültségét, alkalmasságát

a béke és háborű feladatok végrehajtására;

- A tábori kiszolgáló eszközök ismeretét, a képességüket azok tele-
pítésére, alkalmazás ár a;

- Várhaióan ki alkalmas később tisztesi beosztás ellátására;

- Milyen hatékonys ágúvolt az alapozó kiképzés, hol szükséges annak
javítása, milyen témákkal kell a jövőben alaposabban foglalkózni, vagy
melyek azok, amelyekre kevesebb időráfordítás szükségei.

. Tetmészetesen a vizsgáztatás nem kell, hogl kiíerjedjen olyan ismere-
tebe, amiről a katona polgúi szakképe§téssel rendelkezik (pétdául sza-
hícs, autó-motorszerelő, fényező, lakatos, stb.) vag amiből ; báziskikép-
zésm már vbsgázoíí. Nem vesz rázt a felkészítés második ütemében a
3-6 hónapos báziskiképzésen lévő állomány.

3.) Az összekovácsoló kiképzés

A második és harmadik kiképzési időszakban azzal kell szárnolni,
hogy a kis létszám, a napi szakmai tevékenpég nem teszi lehetóvó, hogl
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külön tematika szerint leryen a második és harmadik időszakos katona
kiképzése. Azonos tárgykörökkel vagy tárgykör meghatározása nélkül,
az anyagi-technikai főnök által meghatározandó tartalommal 30-30 óra
szakharcászaíi kiképzés végrehajtását javaslom, mindkét kiképzési idő-
szakban.

A kiképást különbözó §lakorlatokra épitre, a gyakorlat anyagi-
technikai biztosításával együtt kell megtervezni és végrehajtani. Ezt úgy

kell megszervezni, előkészíteni, hory a szakale5lségek a gyakorlat során
legalább egyszer telepítsék a funkcionális elemeiket á legalább 1 -2 napig
tábori körülmények között végezzék a biztosítási, kiszolgálási feladato-
kat. Ug5lanakkor ügyelni kell arra, hogy a szakharcászati foglalkozás ne
zavarja a ryakorlat eredményes végrehajtását.

A fokozatosság elvét betartva a szakharcászati foglalkozásokon le-
hetóleg csak a második és harmadik időszakos állomány vegyen részt.
Az elsó idószakos szakállomány a gyakorlat időszakában a laktanyai fel-
adatokat végezze.

Körültekintő szervező munkával el kell érni, biztosítani kell, hory a

sor szakállomány a tényleges katonai ideje alatt kettó alkalommal, de
tegalább eryszer harci (úíbori) körülmények közöt! kötelékben gyako-
rolja a szakfeladatainak végrehajtását.

A béke beosztással kapcsolato§ ismeretek külön óraszámban törté-
nő oktatására a második és harmadik kiképzési időszakban már nincs
szükség. A napi tevékenség szakmai felüryelete során kel] tökéletesíteni
felkészültségüket beosztásuk ellátására.

A második kiképzési idószak végére el kell érni, hogy a katona képes
legyen teljesen önállóan a béke és háborús szakfeladatainak végrehajtá-
sáta, az arratátermettek alkalmassá váljanak tisztesi beosztás ellátására.

A harmadik időszakos állományból kell kinevezni a tiszteseket, be
kell vonni óket az elsó időszakosok kiképzésébe és az időszak végére el
kell érni, hogy képesek legyenek az alegység munkáját rnegszervezni, irá-
nyítani, szükség szerint a tisztesek a tiszthelyetteseket helyettesíteni.
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A második és harmadik kiképzési idószakban a kiképzést kolletíí-
vákban, alegység kötelékben, illeWe a munkába építve kell vegezni. Eb-
ból következik, hogy e két idószak az összekovócsolódás időszakg.

Mivel az anyagi-technikai aleglségeknél nem lehet az idószakoknak
megfelelő homogén aleg,§égeket létrehozni és az utolsó két időszakban
a kiképzés tartalma is azonos, az összekovácsolódás mértékében sem le_
het időszakonként más-más követelményt, célkitűzést meghatározni.
Amennfben egy alegy§égnél azono§ aíányban van a három időszakos
állomány, akkor az alegség összekovácsolódása eg-eg) időszak végére el-
vileg azonos lelz, csak az alegJnég tagiainak a kollektívába tórténő beil-
leszkedésének mértéke fog változni.

Az eddig leírtak alapján a 3x3 hónapo§ §z,almai kiképzésre vonat-
kozó javaslatom az alábbiakban összegezhető:

1.) A szakalapozó kiképzes a jelenlegi lend§zerben, a jelenlegi kö-
vetelmények szerint, a kilenc hónapos szolgálati időhöz igazodva való-
suljon meg;

2.) A felkészítésben érvényesíteni kell a fokozatoss ág elvét, az első
(alapozó) kiképzési idószakban a felkészítés alapoó jellegű legyen, alap-
vetóen az eryének képzésére irányuljon és vizsgáztatrással zráruljon;

3.) Csak a speciális felkészítést igénylő szakállomány részere kell bá-
ziskiképzést szervezni, vegrehajtani ott, ahol annak szemé$i, tárgyi fel-
tételei biztosítottak;

4.) A második, harmadik (összekovácsoló) kiképzési idószakban a

kórülmények miatt, azonos szintű összekovácsoló felkészítést kell bizto-
sítani, a kiképzést kötelékben, gyakorlatoka, illetve munkába épíwe kell
végezni;

5.) Az alerységek összekovácsoltsága alapvetóen a másorlik és har-
madik időszakos állomány arányának és felkázültségének függvénye.

Felhasznált irodalom:

1.) Kiképzési Program az MH anyagltechnikai szolgálat szakjavító
és hadtáp katonái, alegpégei részére.I-II. kötet (nyt,szám: 264l1U,
2641145).

163


