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Rdtlli Tlbor|

Az elmúlt időszalóan nagton sok írós jelent meg a NATO ugonzágok
tiutkcpzési rendszereiről, azonban a uakirodalom tanulmányozása során
viszonylag kevés alkalon mal ta6ll@ztLm a pénzügi tisdképzéssel és tisa-
hetyeues képzéssel foglalkozó publiMciól<kll Bizonyúra azért ,nert ennek
eltérő rendszereivel szembesülhetijnk az egles oruógolrban. Edd,ig nem ke-
rült az fipelmem kiizéppontjóba sem ez a téma, ,nint megbízott hadtáP és

pétuiigi t anszélo ezetőt els ősorban a saj át péruügi tisnképzé sünk tov ább-

fejlesaése foglalkoztatott. 1997 lzeptanbef 09-I 2 Witt lútagúást tctt íői§-
I(olónkon a Fort lacksorrban műkb'iló száraziiltli haderőum pénzügi isko-
lójának delcsációja, a pamtrvwkvezetésével és a kiképzls íejlesüé§ osztáb,
vezető réstvétplével. A velük Íolytatott koraultóciók és az óItafuk tartott el,
őadások indították el ben;,:em ennek a témúnak a további laiatását és

t ap a s ztalataim kózre a dó s ót.

Mint az már rövid bevezetóben szerepel! az Egesült Álamok szá-
razftildi haderőnemének pénzüryi iskolája Fort Jacksonban, Dél-Caro-
lina államban találhatró. Abban az esetben ha összehasonlítást kívánunk
tenni a saját rendszerünk és az amerikai pénzügyi tisztképzés közdtt,
megállapíthatjuk, hogy azok egrmástól alapjaiban eltérőek, de céljainkat
azonosnak tekinthetjük. A mi hazai pénzügyi tisztképzési rendszerünk
szélesebb spektrumú, felvállalja az alapképzést is, ugyanakkor az ameri-
kai rendszerre a gyakorlatiasabb oktatás, a naryobb fokú specializáció és
az erőforrásokkal való ellátottság magasabb színvonala a jellemző.

A pénzügyi iskola küldetáe a pénzüryi, könyvelési és készletgaÁál-
kodással kapcsolatos képzés és oktatás kifejlesztése és végrehajtása.
Ezen felül a pénzügyi alakulatok számára megfelelő doktrína kidolgozá-
sa és harci cselekményekben támogatás bizto§ítása.

t Dr. Rádü Tlbor ezíedes, fóiskolai docens, a BJKMF hadtáp é§ Pénziigyi tarrszékvezetó
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A pénziipi iskola állandó létsánra 66 fó, mellyel évenúe 4000 sze-
méIy képzését és továbbképzését oldJák neg. A vezetésben megtalátha-
tóka parancsno§ Par8nc§nok hetyette§i, vezetó ű§zthelyette§i beo§z-
tásrú szenólyel a végrehajtó tisz{ a tartalékos képző állonány parancs_
noka, az oktatási végrehajtói (pénzügyt menedzsment és a végrehajtó
osztályok), a mrúzeum és az oktatás, doktdnq harci cselekrnények tór_
vezf és fejlesztő oszűIy.

_ { rnztiwt is|olg képzest folytat a H.adsereg fóparancsnokságok
számára, ezen belül a Képzési és Doktdna Parancsnotrságnalq a 8. Ame_
rikai hadseregnek, a Gendesóceáni amerikai hadseregne\ a Központi
Parancsnokságnak és a különböó fegyvernemi parancsnokságoinak.
Ebbery.a1 inlézménybel végzik a péruügi alegnégek részére is a síükséges
yeméIyi wánpotlós oldatósát. Így a 13. és 18. pénzüryi csoporto( a 175.
éx 266. pénzügyi parancsnohágok részére szükségés pénitigyi szakem-
berek képzése is itt történik. Az intézményben hijtjá[ végótovábtá a

lgdseleg péryücyl vezetése és számvevószéke működéséhez szülséges
állomány, valamint a tartalékos erők és a nemzeti gárda részére igényilt
speciális felkészítést is. Továbbá az iskola képzési profiljába tartóónak
kell tekinteni a védelmi, pénzúryi és elszámoliási szolgálat részere szük-
séáges szakembergárda képzését és továbbképzését. Az iskolán külföldi
pénzügi tisztek felké§zíté§e is történilq példáut Thaiföldről, Egriptom-
ból, JordániáMl, Törökonágból és egléb más orságokból fogadták ed-
dig hallgatókat.

A §tatisztikai adatok vonatkozásában szeretném kiemelni, hory a
szárazföldi haderőnem veárkarához 3000 péruüpi tiszt es 4000 poftti
szeméIy tartozik Ezen létszám egl rés ze a nemzeti gárda és a tarialékos
alakulatok állományában szolgál. Békeidóben az Eryestilt Áilamok há-
rom pánzügyi par_ancsnokságot működtet, e§let honi területen, eslet-
eryet pedig Koreában és Németországban. A három parancsnolság--á0
ezer katona pétaügti ellátásóróI és j árandós dgainlkbiitosításáról goidos-
kodik,

Az Eryestilt Álamokban régóta kiforrott rend§zere van a tisztek eló-
meneteli és karrier menedzsmentjének. Ezek egnészt hivatalos katonai
kiadványokban dokumentáltak, másrészt az adoú fe5lvernemi fónök ál_
tal kerül kifejlesztésre és alkalmazásra. Az elóbbihéi kell sorolni a I/é-
debni Minisztériwn 600-3 és 600-25 brossuráit, a d)0-2(fi Hadsereg sza-
bóIyzatot és a katonák Mzilönyét, míg az utóbbihoz elsősorban a áokt-



rína, a karrier útmutató és a képzés követelményeinek meghatározása
tartozik.

A pénzügyi tlsztképzés alapvetően már megszerzett föiskotai vagy
esrctemi végzettségre (mely lehet katonai, ysgy polgári) épül. Evente
40_50 hadnaryot avatnak pénzügli tisztté, akiknek 20 70-a West Pointból
érkezik és 80 %o-uk a polgári életból jelentkezik erre a képzési formára.
Tehót meghatározó létszámot a tartalékos tisztnek ldlépntt polgán febó-
olaatósból kapja az r,s/<o/c. A West Pointban végzettek rés7Éíe pályázaíot
írnak ki és a legjobb tanulmányi eredményt elért tisztek kivála§ztá§a é§
beiskoláása történik meg a pénzüryi iskolába.

Magában az intézményben a tisztképzés ideje 6 hónap. A pénzügyi
tisztek a 44-es számot kapták, a különbözó nyilvántartásokban és ezje-
lenti a kódszámukat. Megjegyezni kívánom, hogl a pénzügd tiszthelyet-
tes a 73-as kódszámot kapta. A pénzügyi tisztképzésre is jellemző az is_
kola, csapatszolgálat, majd i§mét az i§kolai képzés, twábbképzés cikli-
kusváltakozása. Abban az esetben ha a katonai akadémiát végzett tiszt
beiskolázására kerül sor, akkor ez klasszikus e§etben az alábbi nodelt
szerint valósul meg:

Természetesen időközben a pénzügyi tiszt rendfokozatban is előbb-
re jut. Például hadnagy és főhadnag5l között 2 év, fóhadnary és százados
között 4 év a kötelező várakozási idő és órnaryi rendfokozatot érhet el

lovábbképz6 iskol.
tsnfolyanr

(pénzügyi sz!kmíi)

4 év akadómiai
képzés

(f.8yvernem i,
§zíkági végz.l§(
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a ti§zt 12 ev smlgálati idó után. A képzés alapvetó filozofiája a kontinu-
itásra épül. Ez leeryszerűsíwe azt jelenti, hog az oldaűs stratégiója az
iskolai Mpzésre, az egségnél végrelnjtou tevékenysségre és az óIlandó ön-
képzésre, mint egséges folyamatra épiil

A pénzüryi iskola évi,m0 f6§ kiképzett (továbbképzett) állományá-
ba meghatároó szerepet töltenek be a kilönN)ző tollábbképzési fomók-
ra beislalázott szenélyek Ennek rendszere magában foglalja apenzügti
tiszti alawníolyarfloí (hadna§ok résúre), a péruügi tisxi lwladó tan-

folyamot (hadnagtok, főhadnagok és századosok részere), a parancsno-
ki és óltalónos szeméfueti kollé§umot (századosok és őrna5ok részere),
a főtisztek I. kolbqiumót (alezredesek részére) és a főtisztek II. koaégiu-
mdt (ezrdaek) részére.

Mindezekból a pénzügd tisztképzési é§ továbbképzési rendszerre
vonatkoáan is levonhatóak D köyeíkezó fóbb következtetéselc

. az oktatá§ tóbb pályára is felkészít;

. a fegyvememi képzés tiszti alapfokú és haladó tanfolyami al-
rendszere éwényesül;

. kombinált fes/vernemi é§ szakígi képzés történik;

r a ciül iskolai rendszerre maximális mértékben épít;

r meghatároó jelleget tölt be a funkcionális felkészítés;

o biztosítja a legiobbak részeíe a parancsnoki és kirzs akadémia
elvégzését és egy kiválasztott kör számára a Vezérkari akadémiai
végzetaég megszeruesét.

A pénziigt iskolában a képzési rendszer 3 fő alappiléren nyugszik
Ezek az intézméni felWszítés (melyrck lehetséges változatait írásom el_
őó résáben bemutattam), a galarlati tevékenység és az abban elsajáti
tott új ismeret é§ a feladatok készség szintű beryakorlása, valamint a/o-
Samatos önképzés igénye és annak végzése.
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Nézzük meg ezt i§ egl vázlaton:

A gyakorlati tevékenység fő élját a tapasztalatcserék, az ismeretek
elmélyítése és gyarapítása, a lehetóségek felbecsülése alkotják és mind-
ezek tudatosan eredményezik az elórelépésre történő felkészülést. A fo-
lyamatos önképzés kiegészíti a formális iskolai képzést, ug5ranakkor épít
is arra és a szolgálati feladatok végrehajtrásával kiegészíti az ismereteket,
kihasználja az erós oldalakban rejló lehetó§égeket, továbbá felülkereke-
dik a hivatásbeli gyengeségeken.

A képzés l€fontosabb §z.mpontjalnrk a kedvezó attitűd beállítá-
sát, a magas§zintű tudá§ átadását és a képességek kifejlesztését tekintik
Az attitűdön belúl a fó hangsúlyt a parancsnoki küldeté§ követelménye-
inek támogatá§ára, a katonáknak nyújtandó támogatá§ bizto§ítására, a
Kormány érdekeinek védelmére, a bizalmi felelósség fenntartására és a
katonai értékek tükröztetésére fordítja az iskola vezetése. A tudás át-
adása a katonai doktdna, a pénzüryi rendszer és múvelete§ a szolgálat
elóírása és támogatás elvei, a nemzetközi valuta használata, a csalás ha-
tásavagy pénzalap csökkentésg a belső ellenőrzés és tevékenységek foly-
tatá§a témaköreit foglaua magában. A képességek fejlesztésén belül a
zsold számfejtésének és a különbözó kifizetéseknek az elsajátítását, az
elszámolási műveletek és eróforrás menedz§ment i§meretek begyakorlá-
§át tekintik a legfontosabb tényezónek.

A következó gondolatsorban a vezetó személylségének fejleszt€§é-
hez szűkséges alapkövetelményekkel foglalkozom. Amerikai felfogás
szerint ez a katonai doktrínán alapul, a döntó fontosságú háborús és be-
kebeli feladatokra ös§zpontosít, a teljesítmény orientált képzé§t hangsú-
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lyozza, a múszaki jártasság magas követe|ményeire késá fel, a techno-
lógia hasznosítását hangsúlyozza, fejleszti a kommunikációs képessége-
ket, támogatja a decentralizált döntéshozatalt, megtanít gondolkodniés
az egységesített k épz.ésr e alapoz.

Az intéményben a tanmen€t konMt rendszert az elemzés, terve_
zés, kifejlesztés és allralmaás fázisait foglalja magában és ezen belúl
mindegyik elemet átfo§a az értékelés mechanizmusa és funkciója. Az
elemzésen belül meghatározásra kerül a képzés tárgya, a §zakmai háttéí
és. annak jellemzóinek megvizsgálása, a szülrségletek elemzése (ennél a
kérdésnél azonosítják az eltéréseket és ellenőrzik, hogy telje§ítménybeli
hiányosság létezik-e), kiválasztják a képzés helyét, me|yen b€lül eldöntik,
hory formáIis képzésre vagl munka melletti képzóre kerüljön sor. A ter_
vezé§ biztosítja a képzési program részletes tervét, ehhez megvizsgálják

|.l9te?Á ?|!ago! (ezen belül kijelölik a képesség szintű képá strátégi-
áját, leíiák a célszemélyeket, előírják a végzettségi kovetéhényekei),
meghatfuouák avégsó tanulmánl célt, elvégák a tanulmánl elemzési,
kijelöIik a tanulrnányr tevékenpégeket és k(wetelmény tesitet dolgoz-
nak ki a teUe§ítmény mérésére. A következő elem a tanmenet kifejiesz-
tése,_mely a képzés és a képzési anyag létrehozását jelenti a tanulmánf
cél elérése érdekében. Az atkalmazás tanfolyam előkés zítésél ésle,leze-
tését foglalja magában, gondoskodik hozzáérlő személyzetról és okta-
tókról, egységesítés t végez az osztálytermi tevéken}§égben és nem utol-
sósorban gondoskodik a ponto§ tanfolyami nyilvántartás vezetéséről.

A tanmenet minden egyes előzó részben bemutatott eleme kölcsön-
hatásban van az értékeléssel és annak követelményei áIlandóan érvénye-
sülnek az ottatiás folyamatában. Ezen belül meegtörténik a képzési próg-
ramizsgálata az elókészület minden egles fázisában. A bebó értékelés
kül:9 értékeléssel is párosul, érvényesíti az oktatásban részwevők meg-
felelési szintjét, elsósorban a tesá eredmények üxgálata útján, mérlé_
geli a tanulók észrevételeit és figyelembe veszi a vég}ettek, il'letve a fel-
ügyeló szervek és személyek véleményét is.

A péraügi islaMn 16 bentlakásos és 11 levelezó rendszerú taníolyam
múködik Ezek differenciált mértékben tisztek, tiszthelyettesek és sor_
katonák részére is hozzáférhetóek. közütük kiemebe á tisztek részére
tartandó tanfolyamokat, megállapíthatjuk, hogy létezik fegrvernemi
tisztet pénzúgli szakterületre f€lkészitó tanfolyam, pénzügd tiszti
alaptanfolyam, pénzüsri tiszti haladó tanfolyam és parancsnoki beosz_
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íásra felkészító tanfolyam. Ezek idótartamr 6 hón8p. A tiszthelyettesek
és sorkatonák részére általában 8 hét idótartamú tanfolyamok szervezé_
sére kerül sor. Ezek fóleg pénzügyi és §ámviteli terűletre oszthatók fel,
illetve ennél a kategóriánál is létezik pézüryi tisahelyettesi alap- és pénz-
ü§ri tiszthelyettesi haladó tanfolyam. A tanfolyamok funkcionális jellege
alapján pedig 2-4 hét idótartamú tervezői, programoói, költségvetési,
eróforrás menedzsment, katonai §zámviteli alap, katonai számviteli ha_
ladó, beszerzés és utazási adminí§ztráció tanfolyamokat különböztetnek
me8.

A péraügi tiszti alapfohi tanfolyam időtartama 15 hét, 3 nap, Atan-
folyam keretében a fizeté§i múveletek74 őrában, a gyakorlat vezető kur-
ns 42 órában, akatonai el§zámolá§i és kereskedelmi számlák 39 órában,
integrált katonai képzés 108 órában és eryéb képzés 435 órában kerül
oktatásra. Fó szabálynak tekintik, ho gy az osztály létszáma maxim.,m 42
fő minimum 20 fő lehet.

A pétuügti tiszti halad.ó taaníolyam időtartama 20 hét. Ezen belül
katonai elszámolási és kereskedelmi sámlák ismereteket 29 órában ok-
tatnak, a gyakorlat vezetó kurzus 42 órában, a vezetői elszámolási és
elemzé§i ismeretek 73 órában, az integrált katonai képzes 110,5 órában,
közös pénzműveletek 36 órában és egyéb képzés 1497,5 órában kerűl
levezetésre. Az osztály maximális létszáma 36 fó, minimális lét§záma 15
fő lehet.

A különböző szalotlai céltanfolyamok időtartama, mint azt múr emlí-
tettem 2-4 hét. A teljesség igénye nélkül nézzük meg ezen belül két tan-
folyam felépítését. A kifizeté§i műveletek tanfolyamon készpénz kimu-
tatás vezeté§e 14 órában, kifizetési iroda feldolgoó rendszere 18 órában
és egréb képzés 138,5 órában kerül oktatrásra. A könyvelés elemzése ha-
ladó tanfolyamon kónyvelés vezetése és elemzés 55 órában, a kőnyvelés
elemzés bemutati{sa 20 órában és eryéb képzés 6 órában kerül megtar-
tásra.

A tanfolyami résztvevók teljesítményének értékelése is egnéges
szempontok és követelmények alapján történik. Minden eges htzus
ínősbeli vizsgóval zórul és 70-80Vo-os teljesítmény elérése szül6é8es a tan-
folyam sikres elvégzéséhez. Ezt követően megtörténik a végbizonyíwány
kiállítlá§a, majd meghatározott szempontok alapján ery tudományos ér-
tékelő jelentés készül minden hallgató teveken}§égéról. A tanulmányok
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elrvivalenciája érdekében megállapításra kerülnek a tanulmánl kredit
Pontszámok i§.

Mindezek alapján ös§zegzett m€állapításként rtigzíthetjülq hoB/
a b€mutstott tanfolyami lehelóségek közü| a p€nzügi tiszti alapképzó
(finance ofiicers' basic course) és a pénzü§/i haladó tsnfolyam (íinance
oíIicers' advanced cúur§e) tarthst §zámot €rdeklódésünkrt, A képzés-
ben való részvételünk elós egítoni az amerikai pénzü§i rendszer köve-
telményeinek elsajátítását, a nemzetközi törzsmunkában jártas péngzű-
gti szakemberek kiképzését á nem utolsósorban jelentős rnértékben ja-
vulhatna a képzésben résztvevő pézügyi ti§ztek angol nyelvtudása.

Ezeke a beiskolázásokra röüd időn belül meg kell hogy történjen a
megfelelő személyek kiválasztása. A Bolyai Jónos Katonai Műszaki Fóis-
kola hadaíp és péruügi tanszékén végzett fianl tisztek köza egtre nagtobb
szómban uannak jelen az angol nyelvtudással rendelkcző péruügi szak-
emberek Igy mindkét tanfolyami formára megfelelő számú jelölt állítha-
tó. Az alaptanfolyamra a "frissen avatott" és végzett ti§aek körét javas-
lom számba venni, míg a haladó tanfolyamra legalább 4-5 éves csapat-
szolgálat után cé|szerű a beiskolázás.

Ezeket a gondolatoklt kívántam a Tlsztelt Olvasóval az ameikai
pénzügli szakember utánpótlás biztosítása területér, szenett tapasz-
talatomat megosztanr. Ug5l érzem, hog5l az általam legfontosabbnak ítélt
ismeretek közreadásával szélesedett a tisztképzési rendszerek legfonto-
sabb jellemzóit bemutató paletta. Annak is egl fontos szegmensének, a
pélrzügl tiszt és tiszthelyettes képzés jellemző vonásainak kiemelésével
gazdagítottam a ténrához kapcsolódó ismereteket.

Felhaszná|t irodalom:

1.) Az Egyesült Álamok szárazföldi haderőnem pénzügyi iskolája
delegációjának tájékoztatója és angol nyelvű írásos,anyaga. (Fordította:
Drótos PóI).

2.) Feljegzés. HM Központi Pénzüryi á Számüteli Hivatal Nem-
zetkőú Aligazgatőság. 1997 . szeptember 22. Nyt.sz ám: 67 2817997 .
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