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LÁN rönrÉNó nnvBznrÉsÉnBrLnHnrósÉcÉnől

Rtidli Tibor|

Az elmúlt években az oktatásról kibontakozott viták között e5rre
többször vetődött íel a "post-secondary" jelzővel illet€tt képzési forma
hazai bevezetésének kérdésköre.

Ennek eldöntéséhez egyre több szakértő sorakozott fel támogató
fellépésével, és végül is gyózött az az indoklás, amelynek lényege abban
foglalható össze, hogy Magyarországon is szükéges egy olyan képzési
forrnának a bevezetése, amely röüdebb idő alatt nyújt magas szintű gya-

korlat orientált ismereteket, mel}nekvégsó célja egy szakképesítés meg-
adása és amely egy új sántet jelent úgy a szakképzés, mint a felsőoktatás
rendszerében.

Ez az ű1 képzési íorma " akkleditált iskolai rendszmi felsőfokú szak-
képzés megnevezéssel" azOtszággyűlés által 1996, július 30-án elfogadott,
a felsőoktatásról s óló 793 . éviLXXX. törvényt módosító 1 996. évi LXI.
törvényben került deklarálásra.

ErrőI a törvény elószavában az alábbiakat o|vashatjuk

'A törvénymódosítás egik fő célja egl vertikálisan jobban tagolt kép-
zési rendszer, képzési szerkezet kialaátása volt, amely biztosttja az eg)es

programok eglmásra épüIését és a programok közötti átjárhatóságot.

Ezt szolgálja mindenekelőtt az akltreditált iskolai rendszerű felsőfohi
szakképzés fekőohatási rendszerbe történő beillesztése, amely minimáli-
san két éves, akkreditált kpzésben szerveződiN programja beépül eg fel-
sőokíatúsi intézmény kepzési programjába. E képzés önúlló szakképesitést
nyiLjt, bbonyínánya me§elel az Országos Képzési legzék egl kiilön meg-
áIlapítandó szintjénel<, amelyet kormányrendelet fog bevezetni. A képzés (a

l Dí, Rádli Tiboí ezredes, fói§kolai docens, BJKMF parancsnokhelyettese
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fixeTszerzett kíediteken keresztül) lehetőséget ad a felsőfokú tanulmányok
folytatására főiskolai vagl egteterni szinten.

Áz akl<reditált iskolai rendszeni felsőfolal szakképzés hallgatói ioqvi-
szonyt eredményez, és normatívantómo?atandó. Bevezetése által a szakolg
illeue képzési szintek eddi§néI tagoltabb, ótWthatóbb szerkezete ala]aihat
KI-

1 .) Az akkreditált iskolai rendszerü felsőfokú szakképzés beve-
zetésének törvényi lehetoségei

Afenti kérdésvizsgálatánál indokoltüsszacsatolni a felsőoktatás fej-
lesztésének irányelveiről sáló 7O'711995. (XI.4.) OGY határozaíra és az
abban foglalt feladatok végrehajtására kiadott 104911996. (V.22.) I<or-
mányhatározattendelkezéseire. Míg az elsó dokumentumban a törvény-
alkotók inkább arra koncentráltak, hory kijelöljék a felsőoktatás fejlesz-
tésének legfóbb célkitúzéseit, meghatározzák a fejlesztés irányait és azok
megvalósításának eszközeit, addig a Kormányhatáíozatban már megie-
lentek az ezekhez kapcsolódó konkét feladatok is.

A Kormányhatározat melléklete két fő részből, a feladattervból és a
jogalkotási programból áll. Az első részben 15 fó feladatcsoportba kerül-
tek besorolásra a tevékenységek és ezen belül a 12. pont az amelyik a-e
bekezdésekben rendelkezik a végrehajtandóa feladatokól,'

A joga|kotási prograrnban pedig a ?. pontban találhatjuk a témához
kapcsolódó feladat megfogalmazását. a

A továbbiakban a felsóoktatásról szóló tórvény rendelkezeseit te-
kinthetjük meghatározónak és ebből kiindulva üzsgálom a jogszabályi
alapokat és kereteket. Tekintettel azonban arra, hory a töryény több

A Felsóoktatási Töívény/A felsóoktatásról sáló l993. éü Doo( töívény, egysé8e§ §zerkezet-
ben az ország8yülés 1993.júliu§ 3-i ülésDapján etfogadotl töívény íendelkezé§€ive1.8. oldal
Fel§óoktatásiKooídinációs lroda,Budapest
l049l 1996. N .zz.\Koííí\ harározat a felsóoklatás feJ'lesaésének irányeíveiíő szőó l07l l99 5.
(xI.4,) oGY bat&ozat végrehajtását §zolgáó feladattentól é§jo8alkotási Pro8íamról4. oldal 12.
pont
1049/1996.(Y 2z.)Koí'lr. halározat,..Im. ó. oldal6. pont
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mint tíz paragrafusában találunk erre vonatkozó utalást ú5l ítélem meg,

ho5l mondanivalóm lényegének kifejtését megtörné ezek ré§zletes tár-

ryalása.

A képzési forma katonai fóiskolán történő végzeséhez is egyaránt

adottak a feltételek, ú§ tórvénf, mint személyi és infrastruktúrális vo-
natkoziásban. Irásom elsó részében az általános töwénf rendelkezéseket
bemutattam, katonai vonatkozrású kiindulási alapnak pedig a katonai és

rendvédelmi fe|sóoktatási intézmények vezetóinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáól sznló 1996. énXl,Y törvény 51. paragrafus 2. bekez-

áés ".1 pontlaUan foglaltakat tekinthetjülq amely az alábbiakat rögzíti:

"A tényleges katonai óIlomónyba tartoznak 4 a katonai középíokú
okratási, iiletókg katonai felsóoldatási ihtamények kazépfokli szakkép-

zésben (a továbbinkban: kltonai uakképzés) résztvevő, szolgólati viszony-

ban ólló hallgatóí"

Igaz, hory a törvény közepfokú kategoriát jelöl és az is a teljességhez

tartozi\ hog] jelenleg a katonai fóiskola ilyen jellegű felkészítést nem

folytat. A migotdrás az lehet, hogr a középfokú jelzót felsőfokúra kell
változtatni és ez a jogi alap is a helyére kerül.

2.) Mi te§zi §ziik§ég€ssé és indokoltá az akkr€diíált i§kolai r€nd-

szefii felsőfokú szakképzés kaúonai főiskolán tölrénő bf.vezÁé§É)t

A feltett kérdésre a viálaszt nagrcn e5nzerűen és tömören meg lehet

adni. Ez pedig úry hangzik lrcg"a kivólóanfelléaített dsahelyenesek (zúsz-

tósok) kib@sáaása, mind iwellelauáIis, fuikai, mitd szalorui terüláen-"

Ez az alapvető igény többszir és több helyen is megfogalmaádott
már. Áljanak most itt indokolásul Dr. Gyarmati Istvón gondolatai, me-

lyeket a Maryar Honvéd folyóirat !997. január 24,i számában olvashat-

tunk.

"Hosszabb tóvon radil<ilisan megvdltozik a honvédségnéI a tiszthelyet-

tesek szerepe is. A jövőben nelcik keII teljesíteüük azok uk a feladatoknak
a nagl részét, metyekct most a fiatal tisztek teljesítenek A tiszthelyettes a

jövőtlen nem kisegítő'segédnunkóst' feladatot lát majd el, ha.nem részévé
'vólik 

a parancsnokivezetési rendszernek lehetövé téve, hog) a tiszt valóban
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tiszti munkát véqezzen, azaz a parancsnol<sága alatt álló aleglség egség
munkájának megtervezésével és megszen ezésével legen elfoglalva, ne a

n a pi gondok me nedzs e lé s év eI."'

Megítélésem szerint jelenleg is érvényes még az a helyzetértékelés
is, melyét t995. november 27-én a ti§zthelyettes képzés megújítása szak-

mai konferenciáj án Dr- HolIó lózseí vezéómagl e területen adott.

"... a tiszthelyette si óIlomónykategóia presztizse, általónos me gbecsült,

sége atulértékclt; az általuk betölthetö beoutások köre szúk és uintje ala-
csony. A tehetségesebb, felkészükebb és ambiciózu§abb tiszthelyenesek ré,

szére a páIya "zsákutca"; rövid idő alatt elérik a legmagasabb tisztbelyet-
tesi beósziást és rendfokozatot, de a tiszti pálya lényegében zárt előttük.

A honvédelemról szóló 193. évi CX Törvény alapján újként jelen-
tek meg az állománytáblákban a zászlósi állománykategóriához tartozó
beosztáiok. Jelen képzési rendben azonban a zászlősi állománykategó-
riára képzés nem folyik, az elómeneteli rend (tts.-, zls.-, ti.) nem kidolgo-
zott és az állománykategória presztizse még nem alakult ki. Ig5r önmagá-

ban a zászlósi rendfokozat nem ryakorol vonzá§t az ambiciózusabb tiszt-
helyettesekre. "Ó

A két hivatkozá§, amely egyik részről egt elvárást fogalmaz meg, a

másik részről ery helyzetelemzést ad már önmagában is felveti azt az

igényt, hogy a megoldás lehetőségeit tovább kell vizsgálni.

Az előzőeken túl erre megadta az indíttatá§t a tiszthelyettesi konfe-
rencián elhangott bevezetó gondolat is, mely akkor a következóket szö-
gezte le:

"Mindezek alapjón kell megrajzolnunk annak a tisahelyettesnek (és

zászlósnak) a lúpét, melyet a haderőátalakítás k)vetelményei szerint, a

5

6

Dr. Gyarmari I§tván: Ezerkilenc§ázkitencvenbé!, A fordülat éve a Ma8yaí HonYéd§fu életéb€n

Ma8yar Honvéd vltr. ádolyam 4. §ám, 1 3. oldal, l 997 , jaJinfu 24.
Dr. Holó Józ§€f vezéróma8y: vitaindító a hivatáso§ ti§dhetye[€,§€k felkésdtéséí€k távlati me8-

oldására 3. oldal, BudaPest, HM oTF l 995. novemb€. 06.
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kijzohatás és szakképzés fejlesztési folyamataihoz ipazod.ó képzési rend-
szerben, egt pályaválasztást motivá tó éle nithoz kcll fetkészíteni.1

A tiszthelyettesképzes fejlesztését meghatározó tényezők általános
elvei ko_züt pedig me€fogalmazta azt a kóvetelményt, ame\,nek lényege,
hog5l a fejlesztés során a NATO kompatibilitás szintbeli es minőségi ki-
elégítésére kell törekedni.

A konferencián, nelyen igen lényeges megállapítások születtek, át-
tekintésre kerűlt az addig kialakult helyzet, mely főként az eldöntött ki-
indulási alapokat erósítette meg. Ezek az alábbiak voltalc

"- a latotui sml{képnsbm való ré§zvételíeltétele a közepisl<olai érettsé§;

- a Mpzés formája az országok szakképzési rendszeréhez igazított. Áz
államilag elbmert katonai szal<képesítéseket az OK,F , a szaktaai és vizy
qakövetelményeket a 611995. sz. HM rendelet tartalmazza;

- a Mpzés helyszíne katonai felsőoktatási intézmény, vagl honvéd kö-
zépiskola lehet;

, - a katonai szakkéPzélt a vonatkozó törvények és a vé?rehajtáslkta
kiadott ren-deletek előírósai alapján keII megszervezni és te@atnt 9

Mindezek alapján stratégiai célként egy olyan ti§zthelyettesi-zászlósi
képzési rendszer kialakításának igénye fogalmazódo tí meg, ''amely a ka-
tonai-szalonai kjvetelményeken felül a hazai szakképzési rendszerhez iga-
zodás, valamint az ISCED 'u besorolós igényeit ís kielégíti, figelembe vószi

7 Dr, Holló Józ§ef vezéóma8y: vitaindító... tm,2. oldat
8 oKJ = or§zá8o§ Kép?ÁsilegYúk(szeízó)
9 Dr. Hoíó Józ§ef vezérórna8y: vitaindíró..,Im.12. oldal
l0 I§CED: Iírteroational standard clas§ification of Education. A §zakképze§íté§€k íemzetközi d§z-

szeha§oí ító rendszere, Ezen belü az 5. szint a fel§ófokú, nem e8yetemi §zal4(épzé§t jelöli. Rész-
leteiben: 5. t . Kózépiskotai vé8zett§é8hez kötött 2. §zinlú szákmai képzés(k} pl.: rávköré§i mú-
§zerész. 5,2. Közópi§olai vé8zettsé8hez kötött 2. szintü §zakmai képzés(k) pl.| technüus. 5.3.
Középi§l@|ai végzelt§é8hez kötöt! 3. szintü - po§t-s€c.ndary §zakmai képás(k), 5.4. Középisko-
lai vé8zeltséghez kölött §zalmai képz€ttsé88et rendelkezók szatmai képá§e(k,sz). 5,5. FeMfo-
kú vé8zetbé8re épüló §zak&ai képzés (f), A be§orolás íendjéból adódik, ho8y a ti§zthelyelte§
képzé§ ehhez a §zinth€z tartozik.
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a differenciált beiskolózósi lehetóségeket és,egt pályamodell részeként az
éIetpáIyán val ó e lórehal addst is szolgálj a." 

L I

Mindezen íényezők alapján megállapítható, hogy az akkreditált is-
kolai rendszerű felsőfokú szakképzés katonai fóiskolán történő beveze-
tésének feltételei nem csak hog5l adottak, de a követelmények oldaláról
annak bevezetése szükéges és elengedhetetlen feltétel a tiszthelyettesi,
zászlósi állomány felkészültségének jaűtása érdekében.

3.) Követelmények és elvárások, melyeket a katonai főiskolán
fo$atott akkreditált iskolai rend§zerű fel§őfokú §zakképzé§ ki

kell, hogy elégítsen.

Ez az (4 rendszerú képzési tbrma mind a szakképzés, mind a felső-
oktatás számos jellemzőjét magában hordozza. Nem tévedünk mikor úgy
határozzuk meg, hogy egyaránt tartozik a szakképzéshez is és a felsóok-
tatáshoz is. Míg a szakképzés rends zerében azOrszágos Képzési Jegyzék
szerint történik a szakképzettség besorolása, annak működési mechaniz-
musa érvényes a nllvántartásban is és a szakképzésben érintett minisz-
tériumok szerepvállalása is kötelező, ugyanakkor a felsóoktatásról szóló
többször módo§ított 1993. évi LXXX. törvény egyért9lműen ezt a kép-
zési formát a felsőoktatás első szintjeként definiálja.IZ

A katonai főiskolán bevezetésre tervezett akkreditált iskolai rerld-
szerú felsófokú szakképzés az alóbbi főbb követelményeket kell, hogl ki-
elégítse:

- a végzett hallgatók azonnal jól alkalmazható tudással rendelkezze-
nek;

1 1 Dr, Holló Józ§€f ve7.órórna8y: vitaindíró.,. Irn, l 2- 1 3. oldal
l2 A 84. para8,íafu§ 2. bekezdés §zerint, "A képzé§ sánrjei"

a.) akkreditált iskolai .ends7-erű fel§ófokll szakképzés
b.) fóiskolai §zintű képzés

- fóiskolai szintú alapképzé§
- f óiskolai szakiíány1 továbbképzés

c,) e8yetemi szintű alapkéPzé§
d.) posztgráduáIi§ képzés

- eBy€temi §zakiráoF továbHépzé§
- doklofi, illeive mesterkéPzé§
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- a fegyvernemi, szolgálatiág fónökségek, csoportfőnökégek, csapa-
tok igényeire, szúlrségleteire épüljön;

- egyaránt fog|alja magában a felsőoktatás és szakképzes stílusjegye-
it;

- adjon magasabb szintű szaktudást és intellektuális felkészítést mint
amit az egyéves tiszthe\ettesi felkészítésben résztvevők kapnak;

- biztosítsa a középi§kolábl, a tiszthelyette§i §zakköápiskolából, c,sa-

patszolgálatból való bejutás lehetóségét, ugyanakkor tegye lehetóvé a

iőiskotái kepzesue történó bekaPcsolódást is a kreditértékkel bíró tanul-
mányi modulok tananyagának elsajátítása és beszámítása útján;

- biztosítson szoros kapcsolatot a csapatokkal, divatos kifejezéssel
élve a "felhasznóIól<kll", vegye folyamatosan igényeiket, visszajelzései-

ket;

- vegye figyelembe a NATO-hoz történó csatlakozá§Ml adódó inter-
operabilitási követelményeket.

A követelményekből adódóan, az új képási programok kidolgozása
elótt tisztázni kel\, \logy a " megrendelők" és " felhasználók" reszeól mi|yen

szakképesítésre van igény. Ennek megtörténte után célszerú_ a képzési
programok e$/üttes kidolgozása, olyan igénnyel, hory ez az elvárásokat
és léhetőségeket sokoldalúan tárja íel az alkotó munka összes stílusje-

gyének felhasználásával.

Tisztázni szúkséges azt is, hogy a bevezetésre tervezett szakképesítés
hogyan illeszkedik ai Országos Képzési Jegyzékben felsorolt szakmák-

hoz. Ennek eddig érvényes rendszerét az 1. sz melléHeíöez bemutatom.

Ez aképzssi forma nem csak eg;t újabb szakma besorolását jelenti a je-

lenlegiek kozé, hanem új struktúrákat hozhat létre, ezzel lehetóvé válik
tóbb izűk terjedelmű szakma közös alapjának a megteremtése is. Eryben
egy új minőség megjelenését jelenti a képásben, amelynek egyik fontos
alkotóeleme a fejlesztésre és távlatokra is figyelmet fordító aspektus-

4.) A képzás tervezésének okmányai, dokumentumai és azok
követelményei

Abban az esetben, ha elfogadjuk azt a tényt, hogy a üzsgált képzési
forma eryidejúleg taítozik a szakképzéshez is és a felsóoktatáshoz is,
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akkor a képzési dokumentumok rendszerében kompromisszumos meg-

oldást kelllalálnunk. Egyaránt érvényesíteni kell a szakkópzésről szóló
1993. éxi LXXVI törvény, a felsőoktatásról szóló többször módosított
1993. éü LXXX törvény előírásait, illewe a katonai felsóoktatás képesí-
tési követelményeit szabályoá kormányrendeletben és a honvédelmi mi-

niszter ó/1995. (VII.18.) Hm rendeletében, valamint annak módosításá-

ban meghatározott szabályzókat,

Tehát nem vehetjük át egyértelműen sem a szakképzés, sem a felső-

oktatiás fogalom- és dokumentumrendszerét, hanem olyan megoldát kell
találni, arn'ely eryidejűleg biztosítja a lefelé- és felfelé történó kap§soló-

dást és kielégíti mindkét irányban a követelményeket.

Nézzül(, hog, mit is jelentenek az előzőekben megfogaltnazott elvárá-

sok és l<ritéiumók. Jelentik azt, hogy a szakképzésben szakmai és vizsga-

ktjnyetelményeket kell kidolgozni (ez a horwédelmi miniszter 6/1995. (VII,18,)

HM rendelétébent 
3 szabáilyozoa) és ehhez kapcsolódik az adott szakmák

központí programja. A felsőoktatás pedig új szakok indításához képesí,-

tesi toletamenyek kidolgozását á annak kormányrendeletben történó meg-

jelentetését igényli.

Mindezek alapján az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szak-

képzés alapdoku menllmát képzési programnak célszerű nevezni, amely

tarialmában és felépíté§ében megfelel a f'elsőoktatás képesítési követel-

ményeinek, illetve á szakképzés központi programjában, szakmai ésvizs-

gakövetelményeiben rögzített clvárásoknak.

Az akkreditált iskolai rendszeni [elsőfokt1 szakképzés programja tar,

taImazza:I4

- az új szakképesítés megnevezését (azt, ami majd az OKI-ba ós a

képesítést tanúsító bizonyítványba is kerül);

l3 A rendelot tár8ya egyes katonai szakképe§ítések §zakmai és üz§gakövctelményeinek kiadása, A
rendelet l99 S.izeptembeí t -jén lépett hatályba. A telje§sé8hez hozzátarlozik, ho8y ennek a

kérdésnek a szahíiyoása az l / 1 997, (I.9.) HM rendeletben (HK 3,) újóla8 me8,töltént, azonban

a jelente8i írás a bekóvetkezett váItoá§okat nem Ánalmazza, (szeíző'
t + l ktiveúménwen<tszeíl váhoáatás nélkü átvett€m vá.adi Lakos Endre "Akkreditált iskolai

rendszeíű feúfokú §zakképzé§. Úlj képzó§i foíma a fcl§óoktatá§ban" címmel a Ma8yar F€|sl5ok-

tatás l 996/ l o. §ámában meBielentetett írá§ból, (szeízó)
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- a képzési cél meghatározísát;

- a szakképesítéssel betölthető foglalkozások körét, a legiellemzóbb
munkatenilet(ek) leírását. (Ugyanis a végzettség nem feltétlenül egy ma
létező fo9|a|kozásra, hanem inkább egy szakterületre való felkészítést
kell, hogy je|entsen);

- a szakképesítésre jellemző munkatevékenységeket (kompetenciá-
kat), vagyis a konkrét szakmai követelményeket;

- a képzés moduljainak leírását;

- aképzés egészérevonatkozó vizsgáztatási követelményeket, illetve
vizsgáztatási-éríékelési rendet: a képzés eg)es szakaszainak zárása, egt-
másra épülése. A zátőizsga (szakmai üzsga) típusa, tartalma, eredmé-
nyének kiszámítási módja;

- a képzés során elérhető, illetve elérendő kreditpontok mennyisé-
gét, ezen belül különösen a szakirányú eryetemi-főiskolai képzésbe be-
számítható keditértékeket (ille&e az eg/éb módon való b€számítás mód-
jait).

Alapvető követelményként kell érvénye§íteni a képzesi program mo-
dulrendszerű felépítését. A modulok jelentősége - miután a kreditrend-
szer es/sége§en országosan bevezetésre kerül - elsősorban a tanulmányok
folytathatósága érdekében játszik meghatározó szerepet. Ez a rendszer
egyaránt biztosítani tudja - lehetővé teszi - a főiskolai szintű alapképzésre
történó továbblépést, de ugyanakkor a szakképzésben is lehetővé teszi
kiegeszítő modulok megtanulásával, követelményeinek teljesítéswel akár
újabb szakmát adó ismeretek elsajátítását. Tehát a rendszer flexibilis, ki-
elégíti az átjárhatóság követelményeit, biztosítja a vertikális és horizon-
tális mozgástér feltételeit. Ennek szabályozása soráa a Magyar Honvéd-
ség ti§zthelyette§i, ászlósi létszámigényeit, beosztásba helyezésének le-
hetóségeit kell elsósorban alapul venni. A vertikális továbblépés a főis-
kolai tanulmányok folytatására történhet azonnal a kiválasztott, azt ki-
érdemeltek részére, va5l néhány ev csapatszolgálat után, Felvetődik azon-
nal a kérdés, hogy 2+4 év legen a tanulmánf idő, vagy ettól rövidebb,
mert az első változat esetén 6 év alatt éri el azí a rendfokozatot, szerzi
meg azt a képe§ítést, mint amit a fóiskolára azonnal felvett tisztjelölt 4
év alatt teue§ít. A rövidebb változat 1ehet csak elfogadható, ebben az
esetben a kreditpontok beszámításáva| rövidített idejű képzésben kell,
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hogy részt veryenek a hallgatók. Ennek elvárásait, rendszerét, követel-
ményeit hasonlóan meg kell fogalmazni, ki kell alaKtani. Lehaséges len-
ne az a megoldás is, hog a felsőfohi szakképzésben végzeft hawtó a íő-
iskolai olaatás másodilg vagl l<ülönbözeti vizsga latételével a hnmadik á,fo-
Iyamba kapcsolódjon be. Ennek megvalósítására azonban jelenleg kevés
lehetőséget látok.

A megoldás lehetőségeit tovább bonyolítja, hogy afőiskolai olaatás
ekő évében egt erős általános alapozós tórténilq míg a szakképzésben meg-
határozó - mint aftóI mór az előzőekben szóltam - a glakorlat oientólt
felkészítés. Ennek érdekében a fóiskolának ki kell nfllvánítania, meg kell
fogalmaznia, hogy mely szakon, ágazatokon milyen modulokat kívárVtud
elfogadni keditértékként történő b eszámítássaL Elképzelhető az is, hw
csak a fekőbb évfolyam tananyagóba történhet beszómító§, az előző - eI-

méleti, glakorlati - iránwltsáT éIvényesülése mintt. Könnyebb lenne en-
nek a problémának a megoldása a képzési rendszer teljes összehangolá-
sának megoldásával. Ez nem is tűnik lehetetlennek, hiszen mindkét kép-
zési forma - fóiskolai, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés
- tewezéséért, végrehajtásáérturyanazok az oktatási szervezeti erységek
lesznek a felelősek.

A modulok általános űpusai ebben a képzési fornában az a|ábbiak
lehetnelc

- ahpismereteN kpességfejlesztó modulok:

Ezek, ha nem is általánosan erységesek, de bizonyos, akár eg]mástól
j elentősen eltérő szakképesítések e setében is a zo no s t a rt a lmú a k |eszlek:
példáu| kommunikáció késaégfejlesztés, nállalkozási alapismeretek stb,

- szalonai alapmodulok

Az adott szakképesítós megszerzéséhez általánosan kötelezó modu-
lok, Egyes, azonos profilú - például műszaki vary gazdasági orientációjú
- szakmákesetében a modulok ery jelentős része megeglező lehet. Egyes
modulok viszont azonos szakterüet esetén - e§mástól peldául alszámokkal
megkülönböztetve - más-más terjedelmúek.
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- kiegé szftő (felzúrlóaató, specializációs ), vólasztható modulok

E modulokls közötti választásról vary ezek programba való beépí-
téséról - meghatározott keretek között - aképzstszervező intézmények
dönthetnek, akársaját maguk is fogalmazhatnak meg- a helyi igényeknek
megfelelően - modultartalmakat.

A modulok elvi felépítésének egy lehetséges változatát dolgozatom
2. sz. mel]éHetében bemutatom.

Minden eryes modulnál meg kell határozni:ló

- a képzési-oktatási celt;

- a szakmai követelményeket;
- a tananyagtartalmat;

- a modulok belsó arányait (elméleti és ryakorlati órák, külön az

elméletigényes órák);

. - a legfontosabb, nélkülózhetetlen szakirodalmi minimumot;

- a képzés tárgyi és személyi feltételeit (he$ség, eszköz, műszer,

labor, csoportbontás, stb.);

- az értéke|és-számonkérés módját, illetve a vizsgakövetelményeket;

- az egyes modulok tervezett kIeditértékeit.

A felsőoktatrisníl szóló többszór módosított 1993, éü L)oCK. tör-
vény lehetővé teszi - a főiskolák és eryetemek mellett , §zakközépi§ko-
lákban is az akkreditílt iskotai rtndszerű felsőfokú szakképzós folyta,
tását_ Ebben az esetben a főiskolának, egyetemnek garanciát kell vállal-
nia azott folyó képásért és részt kell vállalnia a minőség garantálásában,

annak biztosításában. Elvileg tehát nem kizárt ez a lehetóség sem a fel-
sóoktatási intéznénnyel kötött megállapodás alapján. U5lanakkor az en-

gedélyeztetési eljárás megindítását csak felsőoktatási intézmény kezde-
áényezheti. Ez ery rendkívül bonyolult eryeztetési, véleményezési eljá-

rási rendet foglal magában.

15 Udvaíi - Lakos Endíe'iAkkeditált i§kolai ,.. lM 9. oldal (Teljes átvétel, szerzó)

16 Uo. Ctelje§ átvétel. szerzó)
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A vizsgóztatási jogkör is ennek megfelelően a felsőoldatá§ intézmény
vagl a szakközépisl<tlla hatóskörébe kerülfter. Mindkettó esetben ugyanaz
a bizonyítvány kerül kiá|lításra annl eltéréssel, hogl a szakközépiskolá-
ban kiadott okmányon fel kell tüntetni, hory a képzés mely felsóoktatási
intézménnyel eryűttműködésben ker§lt végrehajtásra. Aképzéstfo|ytató
intézmények státusából adódóan az aklaeditált iskolai rendszerű felsófo-
kú szakképzésben résztvevő hallgató jogállása is kü|önbözó lehet- A fő-
iskolán végrehajtott képzés esetén ahallgatíkfőiskolai stótuuban, a fő-
ískolai hallgatókra vonatkozó norm atívák.alapján az állami finanszírozás
rendszerében rázesülnek az anyagi javakból. Míg a szaklköápiskolai kép
za setér'tanu]ói kerülnek és a közoktatá§i, valamint a §zak_

képzési tórvény alaplán az önkoímányzatok és fenntartók biztosítják a
működéshez szükéges feltételeket és a tanulók juttatásait.''

Szűkéges még megemlíteni, hory megfeleló igény és megrendelés
a|apján, mindhórom intézménytípusban - es/etem, főiskola, szakközép-
iskola - szervezhetó téítés ellenében végzeü akkreditált iskolai rend-
szerú felsőfokú szakképzés is. Ebben az esetben az elózőekben bemuta_

totttómo?atás - állami, önkormányzati, fenntartói - nem jár, ezt a hal|ga_

tók (tanulók) fizetéséből kell fedezni. A képzés indításának engedélyez-
tetési folyamatában eltéíés nem jelentkezik, mivel az á|lam által is elis_

mert bizonyítvány kiadásának igénye ezt szükségessé teszi. Itt is el kell
azonban egyértelműen külónülnie a képzési program engedélyezésének
a képzés indításának engedélyezésétól. E két különbözó dolog folyama-
tát ír ásom 3. u. me ll é kl e t ében err e a célr aelkészített váz|aton bemutatom.

Összefoglalás, java§latok, ajánlrások

A tanulmányban eryértelműen feltártam és bemutattam az akkredi-
tált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés leglényege,sebb kérdé§ei| tör-
vényi bevezetésének feltételeit és lehet&égét. Megallapítottam, hogy a

katonai fóiskolán, eryetemen, szakközépiskolákban eryaránt folytatható
ilyen jellegű képzés. Rámutattam a közöttük levő ha§onlóságokra és kü-

l7 Fnnél a résznél és az elózóekb€n s€m téítem ki ré§zleteibeo az akkíedilált i§kolai r€nd§zeíü fel§ó-

fokú §zakképzé§ eByetemen tiirtéíó fob,lstá§áía. Te.mé§z€tes€n ez a lehetó§é8, i§ fenná é§ éne-
lem§zerú€n ezen a §zinten a fóiskolál foly|ato[ képzárnél l€írtak metféleló adaprációjával töí-
ténhet a felkészítés. (szerzó)
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lönbségeke, a képzés bevezetéséhez kapcsolódó dokumentumok köve_
telményeire, az engedélyeztetési és indúsi folyamat elemeire.

Indokoltam és érvekkel alátámlytottam, hogy mi teszi szükségessé
az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú sza-kkéf,zes tatonai főiskolán
történó bevezetését és folytatását. Idéztem ezzel kiapcsolatú polgári és
katonai szakértők részéról megfogalmazott céltitűzésekei, elvárásokatá követelrnényeket. Mindezeke1 felhasználtam annak bizonyrtásara, hogy

T:1l|1* lontos a,tiszthelvettesi (zászlósi) állomány feIkészültségénJÉ
novelese a NA'l'O-hoz történő csatlakozás interoperabilitási követelmé-
nyeinek megteremtése szem előtt tartásával.

_ Konkét megfogalmazást nyertek a képzési formával szembeni elvá-
rások, a képzés befejezése után kibocsátásia kerüló szakemberrel szem-
ben támasztott követelmények,

, , . 
B.,lu'u',uT atépzasttelyszínéül számításba vehető intézményeket,

a 
_Kepzesnez szul§eges dokumentumok kidolgozásának tartalmi, formai

kd/etelményeit és felvázoltam a képzési prog"ram akkrediiálásának és a
képzési program indításának engeOétyeÁi álar,isat.

Részletesen kig5nijtöttem és elemeztem a t'elsőoktatásról szóló több-
ször módosított 1993. éü LXXX törvény témához kapcsolódó rendelke-
zéseit, az egyes paragrafusok e.lőírásátesa tepzes fotyiatásánakjogi alap_jait.

A képzés átjárhatóságának bemutatása útján vázoltam egy lehetsé-
ges elómeneteli rendet és kimeneti lehetóségeket, mindezt Űgyaztam
egy pályamodell, egy előmeneteli rend nome-nklatúrájába. Ennek válto-
zal.ait dolgozatom 4-5 sz. mellékleteiben bemutalom.

Ósszeíog|ató jel|eggel megállapíthato, hogy az akkeditált iskolai rend-
szerű felsőfokú szakképzés törvénl feltételibiztosítottak. Ennek beve-
zetésétőle,lvjrható a magasabb szintű tiszthelyettesi 1zasaOs1 retkeszritt-
§ég biztosítása, mely garancia lehet azon tovetelmények éJényesitCsé-
hez, melyekől dolgozatomban írtam, úgy a NATO i"t.J.op"ruUirita., .int
egyéb tényezók szem előtt tartásával.

, _ .!z qlikm vqzoh elgondolás elfugaüsa és jóváhapása esetén elkez-
dódhet (folytatódhat) a kidolgozó muika, a Upies engűeryiráise er reg-
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rehajtása érdekeben. Ez igen jelentős és nagl volumerul, munkát jelent úgt
a kepzés végrehajtásának, mint elöljáró szerveink vezetési szintjein.

Felhasznált irodalom jeryzéke

1.) A Felsőoktatási Törvény. (A felsőoktatásról szóló 1993. évi
LXXX töwény, egységes szerkezetben az Országg5nilés 1993, július 3-i
ülésnapján elfogadott törvény rendelkezéseivel). Felsőoktatási Koordi-
nációs Iroda Budapest 1996.

2.) 104911996. (V.22.) Korm. hatáózat a felsőoktatás fejlesztésének
irányelveiről szól ő 70'7l11995. (XI.4.) OGY határozat végrehajtását szol-
gáló feladattervről és jogalkotási programról,

3,) A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek,
oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 19!}6, évi XLV. töruény,

4.) Dr. Gyarmati István: Ezsrkilenszázkilencvenhét. A fordulat éve
a Magyar Honvédség életében. A Magyar Honvéd VIII. évfolyam 4. szám-

1997. január 24,

5.) Dr. Holló József vezérőmagl: Y itaindító a hivatáso§ tiszthelyette-
sek felkészítésének távlati megoldására Budapest, MH OTF 1995. no-
vember 06.

6.) IJdvardi-Lakos Endre: A!*reütált iskolai rendszeni felsőfokú szak-
képás.Újkép76i forma a fe]sőoktatásban. Magyar Fetsóoktatás 1996i i0.
szám 8-9. oldal.

7.) A honvédelmi miniszter 6/1995. (VII.18.) HM rendelete egyes

katonai szakképesítáek szakmai és viagakóvetelményeinek kiadásáról.
Honvédelmi Köztöny 195. évt2l. szám.
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JEGYZÉK 1. sZ. melléklet

az állam által elismert - a honYédelmi miniszter ágazátához
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2. sZ. melléklet

Az akkreditált iskolai rendszerű
felsőfokrl szakképzés oktaüási moduljainak

elvi felépítése
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Az akkrcöíált i§kolsi rctrdeeríí f€l§dfokú §.al*ópzés
eíPcdéIy.zé§énck és indíásáírk iolyámeaábtája

A képz&i progrem GDg.délyczésónck
.üírási folyamata (alkr€ditá|á§)

A t6Pré§i progrrDr ilditá§áná*
.ng€dély.zé§e

plogíam o§szcállrBsa, a
szaknei és vizs8ártatási kövEteLnény€k

kérelcm me8f o8s_bnázása

EA képzési Protrarn, a szaknai é§

viz§8íztatÁi kövctetn yckmc8Hlldés€
a f egyvemcíni f6nöksórcknf k
szoltálatiát fdnókétctnck, hadcTóncmi
parancanoksátotna} vélcménytérés
célj,íból

Kércleín beny,ljtá§a s Magyar
Atbcditáció§ Bizotls&rMk (MAB)

A kéDzési Drográm_ a szá.kmai és
Ex3;zLr,ti'roi.r.menyek nle:ltlldésc
asza}képzéséíi fclclds miniszlcmck.
csatolvaj

f e8yvememi f 6Döksé8€k véleínény€,

' szolgálatiág fónökségek vélcrnényc

'hadeTőn€mipar c§noká8ok
l vélemény€.

a fdskolai kéPzésbe váló be9ámít-

'hatóság dokum€ntlmai

!A MAB 3zakén6k bevoná§ívnl véleíré-
nyczi a pro$afi indít&i kórclcrnbcn es a2
ahhoz mcütclt anya8okba.l fodalta}at

!A sznkkéPzáséí fcrcrős miniszter me8-
vizs8álja a szál§nai & vizs8áztatási
köv€relményclct, szakén6ket és
testülctct r lér fcl vélcménynyilvánjrásra

EA MAB lestlileü€8 kia,laldtja
vél€ínényá é§ á2t a hozzá bcaítez€tl
kéíclcín ncl és csetolt anya8okkal
mc8litlldi a műv€lódési és }özokiaüsi
miniszteínek

programol megküldi áüásfo8lalísra a
MAB íészéíc, arn§ly sz.rvezet tiadja az
anyagol a szakéílői Ü§iáól váalzto!!

művelödé§i minisztel mctadja (va8y
elutasítja) a képzés indításához sz|ltsé8c§
entedélyt és €í16l foesíü a kérelem b€-

!e ven r""ttlt"tit g uála}i§a vél.rné-
nyé a képlsi ProFam err8edélyczésére.

E Ea követdcn indulhat be a KÉtzÉs

!a MAB 
", 

át"l" 
"lto8adott 

pro8ramo!
vi§szatüldi a szaltépzé§éí íelel6s

lEzt tövctdcn indujhar bc a KÉPáSI
PROCRAM INDÍTÁSÁNAK ENGEDÉ

Az €lf o8adott program me*iclcntetósc
az országos Kepzési Jc8yzékben ás
reítdeletbm, anná} nyilvánt&lrrsba vétele

3, sz. mellékl€l

Me&i€gyzés| A vídat elkészítés€ váradi
Lako§ Endre ' A}kí€ditált iskolai reridszelű,,
Im, cjkkébcn mesjeloltett szóvegcs rész adap-
tációjávál titrtént. (sz.íz6)
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4. sz. mclléklet

A üszthelyette§i állomány és az akkredítált iskolai
rendszerű felsőfokó szakképzéstlen részcsült (zászlósi)

állomány pályamodellje

továbbképző lanfolyam
4_6 hét

zászlós képzés
1-2 év

zászlós képzésrc

íiiiskolai kéPzésrc

í-óiskolaiképzés
2-4 é,,l

liszthely.lle§ kéPzés
lév

l8-22 ér,es
él€lkor

Lfiúimum éíc$égi é§ nre8határozott
tarülatak.n szakmai \,égzeíség

akkeditált iskolai r.ndszerű
íclsófokú szaklrépzés

|-2év
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-5. 
sz. melléklct

Morlell az akkreilitát iskolai
renitszerű íelsófokú szakképzésben részesültek

beosztáslra történ6 hetyez€sének lehetséges
változaiáre

cs.Pdb.osá& továbbtaDl'lás
, á íilfukolán

zászlósi áilomány
(Aikrcditált islolai
rendszcrű fclgöfokú

szali}apz&)

Tiszthclyctrcsi
állomány

szcrződéscs
állomány

Nébáíy év.! .s.Paiszolgálaí utá!
1.2 évls kéPz& (távoktatás,

lc\..l.zó, vá8y n.Pp8li képzés)

Tt!..k tészéíé l é!.i }éPzés
(az aí.ltségiíc + sz.kmárr aPüló
l év.s lGpzé§ ak}r.ditálásávrl

.syütl)
koD|inuitás.z cl6fcüélcl

Érctlségirc épüló 2 évcs t<épzés

katonai tiltpzó
ínfialy Paraírc§Dok
szalál.gység pirantsnok
ki.íb.lt l.chnikus
szolg. á8 v.zctó
szikáoyr8 gazdá|}odó

lcchnikur
acg. szolg. vcz.
lccbn. cszköz lökczclö
rrűszcrész

haícjárművcz.16
nagyé.tékű tcchn-
cszköz kczcló
műszcrész
szereló
ráktiirk.zeló

l.I
Érettségirc -l szakrnára

éPülö l évc§ kaPz.s

szaknunkás
vé8z.ttség
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