
KIKÉPZÉS-FELKÉSZÍTÉS

GoNDolAToK A LoGISZTIKAI TIszTtsK rövónBNt
xÉpzÉsÉnől

Farkas zoltónl

Az elmúlt időszakban a Magyar Honvédség átalakításán belül ki-
emelt helyet foglalt és foglal el ma is a kaíonai felsőoktatás, a felsófokú
képzés átalakííása, Az átalakítás részeként megvalósításra kerülő kato-
nai felsőoktatási reform a törvényi megfelelóségen túl, több olyan kér-
dés tisztázását is magában foglalja, amely a jövő tisztjeinek az elvárások
szerinti követelmények telj esítését batár ozza meg. Ezeket az elvárásokat
egy cél- és követelnényrcndszer foglalja magában,

A katonai pálya nem egyszerűen egy foglalkozás a sok krizül, amelyet
hivatiásszerúen egy életre szólóan, elkótelezve végezhetnek az emberek,

Az egén szám&a a katonai pálya választása egy sor - a polgári élet-
től lényegesen eltérő - kötelezettségeket és ezzel egyútt megfeleló eg,
zisztenciát isjelent. Akatonai életforma, annak szabályozottsága, a szol-
gálati rend és fegyelem, az állandóan fejlődó vezetői és technikai köve-
telmények és nem utolsó sorban az élet kockáztatásának vállalása alap-
vetően megkülönbiizteti a katonai pályát minden más páIyától. A kato-
nai pályát sajátos tartalmában, annak minóségi megvalósulásában külön-
bözteti meg a polgári foglalkozásoktól.

A jövő katonatársadalmát a professzionalitás domináIja, amely a
katonát eryenruhás állampolgámak ismeri el, megőrzi a szakmai as sze-
mélyi autonómiákat, érákeny a társadalmi legitimációra, foglalkozás -

elvhűség felé fejlődik és a társadalmi státussal konzisztens életmód - ele-
meket foglal magában. A professzionális értékek a hivatásos katona spe-
ciális illetékességéhez sajátos felkészültséget társítanak: - amely magas-
fokú humán és technikai felkőzültséget; - szakmai értéket; - az emberek

l Farkas zoltán mk.alezr€de§, MH ATFcsF-§ég, HadműYeleti és l(ikéPzési osztáy kiemelt kikép-
zőíótls^je
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felkészítéséhez, neveléséhez és vezetéséhez szükséges képsséget, a ve-
zetésben a kreatiütást, az adotl szervezet hatékony működtetését várja
el.

A korszerű felkészítés rendejében a jövő hivatásos tisztjének meg
kell felelnie az általános követelményekne\ az álíalános szakmai köve.
telményelmek és az egyes szakterületek speciális követelményeinek

Az általános és szakmai követelnónyek közül a teljesség igénye nél-
küli legfontosabb területek, amelyek egyben igenyek is, a következőkben
foglalhatók össze:

- Az általános követelmények három legmarkánsabb tartalmát ad-
ja, hogy a Maryar Honvédség hivatásos tisztjét a tőrsadalom tagjakent,
érte lmis égiként, hiv atá sos katonai v ezetőként kell izsgálli;

-A tiszí, mint a tár§adalom tagia szeresse hazáját, tisztelje és kép-
viselje a nemzeti kultúrát és a hagyományokat, azokat beosztottai felé
képes legyen közvetíteni;

- Irgyen becsületes, ószinte á kiegyensúlyozott, közösségi gondol-
kodású. Fontos ismérv az is, hory mások irányában legyen türelmes,
együttműkódésre kász és őrizze meg egyéniségét;

- Mint a közélet aktív szereplője legyen tárgyalóképes a katonapoli_
tikai és társadalmi kérdések terén, ismerje és tartsa be a társadalmi érint-
kezés szabályait, a morális és az etikai normákat;

- Magánélete legyen a társadalmi elit tagiához méltó;

- A tiszíne\ mint értelmiséginek rendelkeznie kell az általános ka_
tonai műveltséggel, a területének megfelelő specifikus szakmai tudással,
áttekintőképes§éggel és a tudása át adásához, ayezetői tevékeqnég ered-
ményes végzéséhez módszertani ismeretekkel;

- Magasfokú, folyamatos szinten tartott fizikai-pszichikai felkészült-
sége legyen.
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Mint egtenruhás állampotgár aktívan é§en a törvény által biztosí-
tott jogaival, ugyanakkor vegye tudomásul jogainak szabályozottságát,
fogadja el a speciális kötöttségeket, a ciül kontrollt, a nflvánosságot.

Munkáját a hitelesség, a jellemszilárdság, a bátorság, az alkotmány-
hoz, az esküjéhe z való hűség 1ellemezze.

A tiszteq mint katonai vezetőt az elvárásokon túl, azok a területek
birtoklása kell, hog5l jellemezze, amelyek őt, mint eltérő sajátos foglalko-
ziású embert a többitől minőségileg megkülönbözteti.

Az eryik ilyen fontos terület, hogy legyen képes önmagával gazdál-
kodni, önmagát "megszervezni". Bátran kezdeményezzen, segítse beosz-
tottai képességeinek kibontakoztatását és tevéken}§égüket folyamato-
san, szakszerűen irányítsa, értékelje, segítse azokat az eredményes mun-
kavégzésben.

MegkeLl kbvetelnje a fegyelmet, amely önmagával szemben is köve-
telményeket feltételez, úgy, mint legyen önkorlátozó, önfeláldoá, köve-
telménytámasztó és következete§.

Hozeáért&nkel],reagálnia a szociális és humán feszű*égeke, ápolni
kell a testületi szellemet.

Vezetói magatartásával, kultúrált megjelenésével, küzdőszellemé-
vel szolgáltasson jó példát társai, beosztottai felé.

A tevékenységét a felelósség, megnyilatkozásait, tetteit az egész-
séges önbizalom, a teljesítmény-központúság, az új iránti fogékonyság
és a kreativitás jel|emezze.

Tevókenységének meghatározój a, egyik legfontosabb feladaía az a l -

kalmazóképes nyelval,dás megszenés e, amely nélkülözhezetetlen a koalí-
ciós, a békefenntartó feladatok végrehajtásában.

Az általános szakmai körctelményeke t meghatározzák a békeveze-
tői, a harcvezetői, kiképzői, gazdálkodási követelmények Ezen követel-
ményeket a következő fóbb területek jellenzik:
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A békevezetés lényegét a békeállapot idején megvalósuló vezetési
rendszer múködtetáe jelerll.í, amikor nincs fegueres kiizdelem, nincs
szül<ségállapot, rendHvüli állapot, vészhelyzet. Tevékenységét a sokrétű-
ség jellemá, ahol fontos az elméleti ismeretek ryakorlati alkalmazására
való képességének megvalósítása (pl.: ülágos, érthető, szakmailag helyes
verbális és írásbeli nyelvezet), a következetesség, a példamutatás, az aka-
rati erősség megléte, mely a parancsnoki (vezető) akarat alárendeltekre
való rákényszerítésének feltétele, melyet ery rugalmas, feladat- és célo-
rientált gondolkodásnak kell jellemeznie. Mindezek biztosítják a szolgá-
lati rend és fegyelem megvalósíthatóságát, illetve annak igényét.

Szorosan egybekapcsolódik a békevezetéssel a harcvezetés, hiszen
azt a békeállapotban kell elsajátítani. Ennek megvalósítása igen széles-
körű és alapos ismeretek birtoklását jelenti az ismerettól a képességszin-
tú tudásig.,4 harcvezetői követelmények alapvető területeit jelenti, hogl
alkalmazóképes ismeretei leglenek a harcászati-hadműveleti, feglveres
konf'Iikusok elveiről, tüvényszeniségeiról, melyek a vdlságok kezelésére,

b é kaíe nnta rt á s i hum anit á iu s t e v é ke ny s é ge kke I ka p c s o lato s íe l a d at ok v é g-

rehajtósára vonatkozó elveh módszerek eljárdsok ismeretével a gakorlati
alknlmazúsi készség megvalósítósát teszi lehetővé. Mindezek megkövete-
lik a nemzetközi hadijog es az ENSZ békefenntartási ismeretek alkalma-
zói szintú birtoklását.

Rendelkeznie kell katonafiildrajzi, kommunikációs, informatikai
ismeretekkel, továbbá a bonyolult és gyorsan változó helyzetekbeni el-
igazodási képességet elósegítő, gors döntósi képességgel, az együttmú-
ködési készség és mindezekre vonatkoztatva a térb€li és idóbeli koordi-
nációs képességgel.

Nem kis feladatot jelent - bár ez utóbbi időben nem kap megfeleló
hangsúlyt - a kiképzói követe|ményeknek való megfelelés. Kissé méltat-
lanul elhanyagolt terület ez, különösen akkor, ha abonvédség egik leg-

fontosabb feladatát békeállapotban a kiképzé*felMszítés jelenti, hiszel
enélkü nincs alkalmaóképes állandó és tartalékos állomány. Ehhez azon-
ban el kellsajátítani a pszichológia, pedagógia, didaktika azon ismereteit,
melyek ezen feltételeknek való megfelelést biztosítják.

Az utóbbi néhány éy alaít az 
^ta|akult 

gazdasági szerkezet és g^z-

dálkodás egyenes következménye lett, hogy a katonai szervezeteknek
is - azok vezetóinek - gazdálkodniuk kell javaikkal, mely nem nélkü-
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lözheti a pénzügyi és gazdálkodási szabályok alkalmazóképes ismeretét.
Az általános parancsnoki (vezetói) gondolkodásmód nem nélkülözheti
a széIesköni logisrikai és rendszerszemléletú gondolkodási képességet. A
logisztikai terület problémáival, azok megoldásával nap mint nap ta-
lálkozunk.

Az általános követelmények azonban csak egy részét adják annak a
kóvetelmény halrnaznak, amely a jövó szaktisztjével szemben megjele-
nik, me\,rrek eleget kell tennie, hiszen a választott szakterületen való
megfelelés az egyes szakterület speciális követelményeinek elsajátítását,
annak napi gyakorlatbani alkalmazását jelenti.

A logisztikai szolgálatnál a katonai képzés speciáli§ területeit ille-
tóen a haditechnikai, hadtáp, gazdálkodási, köz|ekedési, egészségiigyi,
elhelyezósi szakterület képzési köveíelmónyeit a következőkben leheí
meghatározni,

HADITECHNIKAI SZAKTERÜLETEN a szaktiszt ismerje a

szerelési és a javítási technológiák megtervezéséhez szükséges termé-
szettudományok törvényszerúségeit, az a|akítő, ahőkezelési technológi-
ákat, a méréstechnikai, elektrotechnikai összefüggéseket és mindezek
ellenőrzésének módszereit; az igénybevétel során bekövetkezhető meg-
hibásodások jelle gét, az alkatr észpótláshoz szükséges anyag jellemzőket.
A korszerű haditechnikai eszközök működési elveít, az üzembentartás
szabályait, valamint a vonatkozó biztonságtechnikai és balesetelhárítási
szabályokat; a csapatszintű gazdálkodás t'eladatait, szabályait, a szüksé-
ges számvetések kidolgozásának módszereit, az eszköz- és anyagellátás
rendjót; a harc logisztikai (anyagi-technikai) biztosításának alapelveit,
rendszerét, szeíyezeléíi a szakkiképzés általános módszereit és kóvetel-
ményeit.

Leglen képes a szakalegységek tevékenységének tervezésére, szer-
vezésére, irányítására; a dandár (ezred) szintú (logisztikai) anyagitech-
nikai biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység
végzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalmazására á a kialakult rendszerszemlélete alapján, a technikai esz-
közök általános felépítéséből kiindulva konkrét típusok vagy annak vál-
tozata önálló megismeráére, Továbbá a folyamatosan rendszeresítésre ke-
rülő technikai eszközrik típusismeretének, fenntartá§ának iizembentartói
szinten való önálló elsajátítására; szakbeosztásának megfelelően szere-
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lési és javítási technológiák kidolgozására, szakszerű alkalmazássára a
megelőző, karbantartó, javító, iavítást követó ellenórző tevékenység fel-
adatainak ellátására és a kapcsolódó folyamatok szewezéséte, irányítá-
sára; a gyakorlati feladatok operatív irányítására, készség szintű önálló
végrehajtására.

Rendelkezzen beosztásának megfelelő harcászati és szakharcászati
ismeretekkel; szakmai ismereteinekszintje egyezzen meg az azonos (ha_
sonló) szakon polgári főiskolai végzettségűek részére előírt követelmé-
nyekkel.

Irgyen jártas az általános katonai és szakmai feladatok tervezésé-
ben, végrehajtásuk irányításában, ellenórzáében és értékelésében; szak-
területe biztosítással kapcsolatos ryakorlati tevékenységében.

HADTÁP SZAKTERÜLETEN a tiszt ismerje a korszerű csapat_
szintű gazdálkodás, ellátás feladatait, a gazdálkodás szabályait, a szüksé-
ges számvetések kidolgozásának módszereit és az anyagellátás rendjét;
a harc anyagi biztosításának alapelveit, rendszerét, szervezetét, az aílyagi
biztosítással kapcsolatos gyakorlati tevékenységeket.

Leryen képes a szakalegységek tevékenységének tervezésére, szer-
vezésére, irályítására, a dandár (ezred) szintű logisztikai (anyagitechni-
kai) biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó ryakorlati tevékenység
elvégzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalmaziására; szakmai ismereteivel a csapatok szakszolgálati tevékenysé-
gének irányítására; operatív irányításra és a gyakorlati feladatok készség
szintű, önálló végrehajtására.

Rendelkezzen a szakiránynak megfelelő magasfokú szakmai, vala-
mint a beo§áá§a ellátáshoz sziiüséges szakharcászati ismeretekkel; a szol-
gálat szakanyagairól, szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséről; az in-
formatikai ismeretek készségszintű felhasználásával. Szakmai ismerete-
inek szintje egyezzen meg az az§nos (hasonló) szakon polgári főiskolai,
egyetemi végzettségűek résáre előírt követelményekkel.

Legten jártas a szakmai és általános katonai feladatok tervezésében,
szervezésében, végrehajtásuk irányításában, ellenőrzáében és értékelé-
sében.
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Gazilíllrndási sza]tteriileten a tiszt ismerje a korszerú matematikai,
gazdasági statisztikai és számítástechnikai módszerek felhasználását, a
gazdasági számítások, elemzések, értékelések végrehajtrását.

Legm lupes az egység szintű katonai szervezetek logisztikai (anya-
gi-technikai),- (szakági) biztosítá§ának megszervezésére, a törzsekben
végzendő munka irányítására, valamint az egység gazdálkodási feladata-
inak tervezésére, szewezésére, végrehajtására, a személyi állomány ellá-
tásával összefüggő feladatok végrehajtására. A gazdasági folyamatok irá-
nyításárq az ezz,el összeíüggő gazdasági jellegű feladatok és műveletek
elemzésére, megoldására; operatív irányítására és a gyakorlati feladatok
készség szintű, önálló végrehajtására. A dandár (ezred) szintű anyagi-
technikai biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevé-
kenység végzésére; a rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárá-
sainak) alkalmazására.

I*génjártas aszakmai és általános katonai feladatok terveásében,
végrehajtásuk irányításában, ellenőrzésében és értékelésében,

KÓZLEKEDÉ,SI SZAKTERÜLETEN a tiszt ismerje a közleke-
dési rendszereket, aZ ágazatokműködési szabályait, a MH-ban alkalma-
zott elveket, eljárásokat, a szakirodalomban megjelent Újkutatások ered-

ményét, és illessze azt be a katonai közlekedés, a szakkiképzés általános

módszereibe és követelményeibe.

le5len képes a szakalegységek tevékenységének tewezéséte, szer-
vezésére, irányítísára; a daldár (ezred) szintű logisztikai (anyagi-techni-
kai) biztosítás általános feladataihoz kapcsolódó gyakorlati tevékenység
végzésére. A rendszerelmélet módszereinek (modellezési eljárásainak)
alkalrnazására, szakiíán},ú továbbképzéssel a magasabb,szintű beosztás kö-
vetelményei elsajátítására; dandár szintig közlekedési beosztás önálló el-
látásáía. Az aláíendelt közlekedési szervezet szakmai irányítására; ope-
ratív irányítására és a gyakorlati feladatok készség szintú, önálló végre-
hajtására,

Rendelkezzen olyan szakmai ismeretekkel, amelyek a BME közle-
kedési kar, közlekedéstechnikai szakkövetelínényeinekmegfelel; harcá-
szati-hadmúveleti ismeretekkel (hadosztály, hadtest szinten). Tudományos
tevékenységhez a közlekedés minden ágazatát átfogó általános ismere-
tekkel; alkalmazóképes számítógépes ismeretekkel. Hivatásos gépjár-
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művezetói (A" B, C, E kat-) igazolvánnyal, a könnyi gépkezelői és eme_
lőgép ügyintézői bizonyíwánnyal.

Legtenjártas a szakmai és általános katonai feladatok tervezésében,
szervezésében, végrehajtásuk irányításában, ellenőrzésében és értékelé_
sében.

AZ F:GÉSZSÉGÜGYI ÉS ELHELYEZESI SZAKTERÜLE-
TEN szolgáló szaktisztek képzése alapvetően polgári felsőfokú intézmé-
nyekben történik, kátonai ismereteiket tánfolyam jellegű továbbképzés
keretében sajátítj ák el,

A szakterületek minderyikénél fontos alapkövetelmény, hogl lássa
át az inánltása alá vont §zákterület tevékeny§égét,

A cél tehátl korszerú, általános műveltséggel, szakmai kompetenci
ával, személyes kvalitásokkal rendelkező olyan katonai szakértelmiség
képzése, amelyik felelósség és teljesítmény-orientált konvertálható dip_
lomával rendelkezik A képzés szintje az aklcreditált főiskolai és egetemi
képzés, melyet a kölcsönös átjárhatóság a lcreditrendszer és vbsgarendszer
jellemez-

A követelmények renliÁlásáboz azonban különbőzó feltételel fel-
adatok megvalósulása szűkséges.

Ezek magukba foglalják a szolgilati és munkafeltételekt, az egzisz-
tenciá lis é s individullls feltételeket.

Az anyagi és pénzüryi feltételeknek - összhangban a gazdasági pro-
duktivitással - közelítenük kell a fejlettebb európai színvonalhoz.

A hazai felsőfokú íisztképzés úe|ieskörú reformjának megvalósítí-
sa sok problémát hordoz magában. A korábbi rendtől való eltérésben és
az új rendnek való megfelelésen túl újabb problémát is meg kell oldani,
mivel a Zűnyi Miklós Nemzetvédelmi Egretem, a Kossuth Lajos Katc
nai Főiskola és a Repülő Tiszti Főiskola karaival é§ a Bo|yai János Ka_
tonai Műszaki Főiskola a HM Oktaűsi és Tudonányszervező Főosz_
tály közvetlen hatáskör€be került A szervezeti váltás következtében a
Maglar Honvédség könalen rdhatósa, a szalúanszékek könetlm felüge-
lete az új fe ls őolaaű si tövény szerint l<oróbbi fomáj ában megszűnt. AMH
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az elkövetkezendő időben mint megrendeló és felhasználó szerepel a
felsófokú intézményeknél. A tisztképzés új formája, rendje az autonó-
mia értelmezé§e, annak megvalósítása megítélésen §zerint ez iDtézmé-
nyek részéról nem kellően kiforrott és nem elléggé konstruktiv az
eryüttműködésüket illetően.

A tisztképzésben érvényesülni kell a demokrácia biztosította lehe-
tőségeknek, de meg kell valósulnia annak az elvárásnak is, amely a civil-
ból egy jól megtervezett tevékenységen keresztül a személyre ható szo-
cializációs folyamat érvényesülésével, megvalósulásával professzionális
katonát ad a csapatoknak.

A katonai életre nevelés a bevonulás pillanatával kezdődik és egyre
nagyobb követelményeket táma§ztva - a feltételek biztosítása mellett el-
jut a humánus, követelménytámasztó bánásmód és rend érvényrejutásá-
val a hivatásos katona megformálásához.

A tisztképzés jelenlegi helyzetét ismerve megfogalmazódtak az ál-
láspontok, gondolatok a képzát vé gzők és az azt íelijgyeló irányító szer-
yezetek részéíől,

Mindenképpen azt kell alapgondolatként elfogadni, hogy egyetlen
intézmény sem önmagáért van. A cél mindenképpen azrhog ezeníntéz,
mények a felkészítési tevékenységükkel megfeleljnenek annak az e|vá_

rá§nalq amelyet a MII, mint megrendelő és felhasználó, a kibocsátott
hivatásos állományú íiatal szaktisztekkel szemben íámaszt.

A követelmények és a szabályzás területén eltérő néZetekkel talál_

kozunk. A követelmények nem illeszkednek adekvált módon az új hely-
zethez, funckionális zavarok vannak.

A katonai felsőoktatásban a konkrét képzés megvalósulásában a fel-
sőfokú tanintézeteknek, a Magyar Honvédségnek és HM szerveknek
együtt kell dolgozni. Tevékenységüket szinkonba kell végezni, mert csak
így lehet eredményt elérni, eryébként a képás és annak alanyai látják
ennek kárát.

A nemzetvédelmi egyetem és a katonai főiskola a katonai szakem-
ber képzésért van! Ha nem az a cél, hogy ennek megfeleljen, akkor ez
nem az amiért létrehozták!
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A képzés törvényi megfeleltetése a felsóoktatási intézmény feladata.
Ezen belül kell azt a helyet, szerepet megtalánia, amely megadja, hogy
hogyan tudja megfeleltetni az MH szakember igényének a képzés szak-
mai tartalmát, vagyis a tisztjelölteket.

A magyar tisztké pzés he|yzeíe azért nehéz, mert e§/ütt kell megva-
lósítania a csapattisztképzés és parancsnokságokban szolgálatot telje-
sítők képzését. Azt hiszem a különbséget nem kell m agyarázni.

A követelmények rövid áttekintéséból tehát kitűnik az, hogy a Ma-
5lar Honvédségnek s/akorlatorienlrf,lt felkészítésben részesüIt szaktisz-
tekre van igénye és szüksége.

A főiskolai és egyetemi képzésben megjelent e5ifajta kínálat, amely-
ről a felhasználónak kell eldöntenie vagy a döntést előkészítenie, hogy
milyen legyen, melyik a legcélszerűbb változat, hogyan épüljenek a kép-
zések egymásra, de a két felsőszintű intézmény képzési rendszeréne\
ebből adódóan szinkronban kell lennie az átjárhatóság érdekében.

A képzési változatok lényegét annak kell adnia, hogy a főiskolán és
az egyetemen végzetek megfeleljenek a MH elvárrásának, tehát azon szak-
mai követelményeknek, amelyeket - hangsúlyozom a teljesség igénye nél-
kül - körvonalaztam.

Megítélésem sz€rint meg kell találni annak lehető§égét, hos/ a fő-
iskolát végzettek - akik arra érdenesek és képesek - a polgári életben
€lismert és a felsőoktatási törvénynek megfelelú diplomájukkal vagy a
polgári es/etem vagr a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egletem keretei
között szertzzenek magasabb képesítést A él mindenképpen a4 hory
minden szintű szakbeosztásban megfelelően képzett szakember, veető,
szenező le5len.

A jóvő egyik fontos kérdése az, hogy melyik szakon, milyen nagyság-
renddel kell számolni, tehát milyen beosztási helyekre, milyen létszám-
ban kell a felkészítést tervezni, elvé gezxli. Ez a kérdés ma talán a legne-
hezebben megválaszolható kérdés és megítélésem szerint kellő pontos-
sággal nem is végeáetó el.
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Köztudott, hogy a MH létszámának csökkentése, tiszti-tiszthelyet-
tesi állományarányok változása az alapfokú és az egyetemi tisztképzesi
létszámokat is csökkenti.

Túl a hivatrásos ti§áek alapfokú és egyetemi képzésének rendjén,
mindkét intézményben biztosítani kell annak lehetőségét, hory a tiszti
állomiány szervezett, tervezett tanfolyam rendszerű képzésének a bázisa
létrejöjjön, amely biztosítékul szolgálthat egpészt a meghatározott be-
osztásokra va|ó felkószítóshez, másrészt a folyamatos (rendszeres) fel-
készüItség szintentarüásához.

A nemzetközi, hazai tisztképzés összehasonlításával megfogalmaz-
ható néhányjellemzó, amely ajövó szaktisztjeinek képzési tartalmát, fel_

adatait kiegészítheti, meghatrározhatja-

A kűIfötdi és hazai tisáképzés a rendszerekre álíalánosan, a teljes-
ség igónye nélkül, áItalam legfontosabbnak tartott és návhtilag a kép-
zésben is hasznosítható jellenzók:

- A tisztképzés össznemzeti érdek és feladat;

- A tisztjelölteket maga§ követelményszint szerint kell kiválasztani;

- A képzési rendszer kialakításának kiindulópontja a honvédség ren-
deltetése, feladata, a végrehajtáshoz szükéges szakember-gárda és azok
felkészítésónek irányát meghatáro ző képzési céli

- A képzési és továbbképzési rendszernek a tiszti előmeneteli rend
alapvető elemévé kell válni, ezért a nemzeti keretek közötti alaptisztkép-
zés, a katonai szakmai ismeretek oktatását illetően legyen összeegyeztet-
hető, feleljen meg a nemzetközi normáknak;

- A hagyományórzés mellett meghatározó a kor követelményeinek,
színvonalának megfelelő tananyag és oktatási forma kialakítása, beveze-
tése;

- A parancsnoki elitképzés mellett a szakmai beosztiásokra történő
felkészítésre, a racionális, a polgári felósoktatás lehetőségeinek messze-
menó kihasználtságát kell megteremteni;
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- A szakíkzíképzes fontos része a túlképzés elkerülése, továbbá lé_
nyeges kitétele a beosztásra való felkészítés rendszerének megvalósulása
a fokazatosságot és a naprakész tudást jelentheti;

- A felkészítés kiernelt célja, hogy a katonatiszti foglalkozás műve-
lésében érvényesülni kell a professziona|izmusna\ melyet mind anya_
gilag, mind erkölcsileg megfelelő módon elismernek, melynek következ-
tében növekzik a pálya vonzása. A követelményeknek anányban kell áll_
niuk annak mindenoldalú elismertségével, szoros szintre kell hozni
azokkal a hadseregekkel, melyekkel együtt tevékenykedik.

Análunk pejoratív értelmet nyert politikai képzé§ - amely nem azo-
nos a marxizmus-leninizmus tanaival - a demoknícia értékrendjével, az
alkotmánnyal, a jogrend€l, a társadalmi folyamatokkal és jelenség€k
magnnázatr{val foglalkozó ismereányag átadását célozza meg. A tiszt
hazáj a védelmén túlmenően, fenti értékrendet elfogadva vesz ré§zt a ko-
alíciós harci és békefenntartói feladataiban.

Ennek érdekében kell szerepet kapnia a katonai pályára történő fel-
készítésnek, illetve az utánpótlás biztosításában fontos szerepet jelentő
katonai középiskolai nevelésnek és ehhez kell felemelni, helyére tenni a
pályára irányítási rendszerünket.

A tisztképzés rendszerének olyannak kell lennie, hory az folyamatos
fejlődést, belátható, tervezhető életpályát, a karrier lehetőségét Knálja,
adja és biztosítja mindazoknak, akik a képzettségükkel képesek az elvá-
rásokna\ a követelményeknek eleget tenni.

Ma a legnaglobb feladatot mindenki számára az jelenti, hog saját
területén tege meg járuljon honá, segítse azt az átalalallósi folyamatot,
amely egl új szemléleű, tartalmú tisztképzh megvalósítását elősegítheti,
megvalósíthatja.

}'elhasznált irodalom:

7.) Szabó János: A mai nyugati hadseregek néhány erkölcsi-szocio-
lógiai problémája.

2.) Bézi Richárd-Molnár Kiroly-Simon Béla: Hivaíásos és magánélet,
Az egyén és a hadsereg 204.o.
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3.) Javaslat a 2fi)0 után kibocsátandó ti§ztekkel szemben táma§ztott
katonai-szakmai követelményekre.

4.) Katonai felsőoktatás alapképzési szakjainak általános képesítési
követelményei.

5.) Mlitary leadership FM 22-100.
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