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Ródli Tibor 1

Az elmúIt időszakban eglre többször felvetődött Ausztria esetleges
NATO tagsógónak kétdése, ígl ez a tény önmagóban is indokolttó teszi
az írósom témdjaként vólasztott gondolatok közreaúÍsót. A ruÍsik oldal-
ról a téma aktualitlÍslÍÍ az adja, hogl haaÍnkban is isméteken újragon-
doltÍst igényel a katonaifelsőoktatds rendsaere, amely egidejűíleg magó-
ban hordozza a tovóbbi dÍalakíttÍs sziikségességét is. Ahhoz, hogt ez a
folyamat tervszeríÍ és gördiilékeny leglen, a lehető legszélesebb körben
kell a szükséges elemzéseket elvégezni, és a tapasztalalokatfeldolgoutL
Jelenlegi írdsommal ehhez a teriilethex, ezen beliil a logisztikai tiszt-
képzés tovtÍbbi jobbítlÍslúhoz kívdnok hozzój árulní

Mondanivalómat elsősorban az irodalomjegyzékben felttintetett
német nyelvíi kiadvrány magyar nyelwe lefordított teljes anyagrínak rövi
dített, kivonatolt közreadásával és a saját véleményem bedolgozásával
fejtem ki.

1. Katonai vezetőképzés 1752 őta

Az osztrák' tisztképzés alapvető intéunénye a Wiener Neustadtban
működő Mária Terézia Katonai Akadémia Az akadémia története év_
századok óta szorosan összefiigg AuSztria történelrnéve|. Aképzés 1752.
november tt-én Mória krézia parancsiíra l91 újonccal indult be. Az első
parancsnok, Leopold Graf Daun tábornok szátmára adott utasítás így hang-
zott: "Csindljon belőliik rótermett tiszteket és derék férJiakat!" Ez a
parancs - brár írásban sohasem kertilt rögzitéste - a mai napig vezér|ő
elvként szolgál aztntéményben folyó oktató - nevelőmunka számára.

A Mríria Tetézia Katonai Akadémiát, mint tisztképző inténnényt
azzal a szríndékkal alapítotlák, hogy a császiári és királyi hadsereg kiszol-
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gált tisztjei fiainak, valamint a nemesi rangú személyeknek rangjukhoz

méltó képzést nyújthassanak. A porosz- oszEák háboru után, 1866-tó1 a

Katonai Akadémia tanulóinak szociiális viszonyai azonban alapjaiban

megváltoztak. A nemesi szfumazásuak aránya a nem nemesi származástl

ifiakhoz képest egyre kisebb lett. Az ttjraszervezés során l874-től a

Katonai Akadémiríra való bejutás feltétele középiskolai végzettség vagy

kadétiskolai vógzettség lett. Ettől az időtőI kezdve pedig a haroméves

képzési periódus is hagyomránny á v áIt.

Az első viltűghóború utón tíz éwe volt sziikség ahhoz, hog újra osztrók

tiszÍeket képezhessenek ki, méghozzá Ennsben Ahéroméves képzésben

való részvétel feltétele egy érettségi vizsga és egy egyéves előkésátő tan-

folyam elvégzése volt. Egy kétéves tanfolyam utián a kato-nai szolgálatot

teljesített altisztek is felvételt nyerhettek a tisztképzésre. 1934 és 1938

között a tisztképzés ismételten visszakerült a Mária TeréziaKatonai Akadé-

miára' A második világháboru után 1953 októberében _ újra Ennsben - a

Csendőrség első kiképzési évfolyamának beindulásával űj fejezet kez'
dődött a tiszlképzésben' A magas színvonalú tisztképzés biztosítása

érdekében mrár a Második Köztársaság Szövetségi Hadseregének kezde-

ti éveiben elrendelték, hogy az érettségi elengedhetetlen felvételi

követelmény. Az eséIyegyenlőség biztosítása miatt azonban lehetővé tet-

ték, hogy a Mária Teréna Akadémián, egy kétéves tanfolyamon az

altisztek is pótolhassák lemaradásúat és megszereztressék az érettségi

bizonyítvanyt . Ez a felvételi követelrnény, valamint a tísztképzés magas

követelményrendszere tette az akadémiát színvonalas kiképzési intéz_

ménnyé. 1958 óta ismét a Mríria Teréna Katonai Akadémián folyik a

hivatásos tisztek képzése. Az oktatás célja akkoriban elsősorban szakasz-

pararrcsnokok kiképzése volt, a képzés 25 specífikusan kaÍonai tantórgt
oktatrását foglalta magában. 196I őta oktatnak főiskolai tanrárok is az aka-

démián, többek között alkotmányjogot, nemzetközi jogot, szociológiát'

történelrnet és gazdaságtant.

A megváltozott köriilmények bovebb' szélesebb spektrumú ismere-

teket követeltek a végzett hallgatóktól, amelyek valójában hátrányosan

érintették az oktatás mélységét. A reális képzési cé1r 1970 - től a szakasz'

parancsnok, illetve szaktiszt lett' akinek képesnek kell lennie arra, hogy

egy csapatparancsnokot bármikor helyettesítsen. A mindenkori tantervben

mér azalapítás óta tiikröződnek a trársadalrni szempontból fontos fejlődési
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fuendek. Túajdonképpen a jelenlegi "TtszÍkepzési rendszer 2000" is a miár
mulóban lévő XX. század társadalmi követelrnényeihez való alkalmaz-
kodás végrehajtási programj a.

Az eddig leírtakból levonható az a következtetés,hogy a tisztképzés a
multban is rugalmasan alkalmazkodott a tiírsadalom elvrírásaihoz és köve-
telrnényeihez. A helyszíneit tekintve pedig azhol Wiener Neustadtban, hol
Ennsben keriilt végrehajtásra.

2. A tisztképzés színvonala a szakfőiskolai képzés
szintjére emelkedett

A Szakfőiskolai Tanács 1997. julius végén hozotthatfuozatával siker
korcnáuta azokat az évek őta 1artő erőfeszítéseket, amelyek arra irányul-
tak' hogy a Mrária Terézia Akadémirín folyó tisztképzést a szakfőiskolai
képzés szintjére emeljék. Ez többek között a tisztképzssnek a Szövetségi
Hadsereg megváltozott feladataihoz történő alkalmazkodását, valamint a
tisztek pedagógia képzésének erősítését és a tisztképzésnek az oktatási
rendszerbe való beintegrálását jelentette.

Ezzel az osztrdk Szövetségi Hadsereg oktatási reformjónak ki)vet-
kező céljai vahÍsultak meg:

. A tisztképzésnek a Szövetségi Hadsereg megváltozott feladatai-
hoz v aIő alkalrnazkodása ;

. A tisáek pedagógiai képzettségének megerősítése;

. A tisztképzés beintegrá|ása az oszhrík oktatási rendszerbe;

. A tisztképzés nemzetközi összehasonlíthatósága.

A továbbiakban tekintsük át azokat a reformokat' amelyek a

" Tlsztképzesi rendszer 2000 " koncepcióban kerültek megfogalrnazásra. A
reform folyamat kiinduló gondolatát az adja, hogy a képzés lényegét a
tudomrínyosan megalapozott katonai szakmai képzés j elenti.
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Miben mutathozott meg a reformok szühségessége?

A hadsereg feladatai az elmrrlt időszakhoz viszonyítva sokréttibbé

váltak. A kataszrófa elhárítísnal nyújtott segítségtől, a környezetvé-

delemtől, a hatrírok és az országvédelmétőt egészen a nemzetközi humani-

tiárius és békefenntartó tevékenységben való részvételig terjednek. Az
osztrák Szövetségi Hadsereg e sokrétti feladatainak teljesítéséhez a

tisztképzés tartalni szempontból megfelelt, azonban az európai integráció

es egy összeurópai biztonsági rendszer kialakításrának szempontjából

relnertitt a hivatiísos tisztképzes fejlesztésének sziikségessége.

M iért s zakfőis k o lai k ép zé s ?

A kevés kivételtől eltekintve valamennyi neves katonai akadémirín a

trírsadalom- és természettudomrányok teriiletén főiskolai szintií oktatas

folyik. Ráadásul a legtöbb országban a katonai föiskolai hallgatók általlá-

nos tudomanyos képzése időtaÍtamban meghaladja a katonaj és a szakmai

kiképzést. Az osznrák társadalom oktatási rendszerének fejlödése, amely a

hadkötelezettek képzettségi szintjének emelkedéséhe z vezetett, a katonai

képzési rendszerjövőorientált továbbfejlesztését is megköveteli, beleértve

a hivatásos tisztképzést is. A társadalom elvárja az ezredforduló tisájétől'

hogy feladatát szakmai, szociális és pedagógiai-didaktikai hozzá#éssel

pro'fess"ionrílisan teljesítse. Ezt a cé]rt csak egy tudomrínyosan megalapo_

iott katonai, szakmai képzéssel lehet elémi'

Mindettőt aztvér1ákel, hogy pozitív hatríssal lesz a hadsereg egészet

tekintve az a[ka|mazésra, a kiképzésre és a szolgálatra vonatkozóan, ezál-

tal pedig hoz.zá$fufl, a katonai honvédelem teljes rendszerének fejlő-

deséhez. tehát a hivatasos tisztté történő képzés 1998. janurír 1' óta csa_

pattiszti képzésként folyik "katonai vezetés" címszó alatt integrált szak-

ioirt otui oktatrással együtt. Összességében szemlélve a Mária Teréaa

Katonai Akadémirán folyó hivatásos tisáképzés lényegét megallapítható,

hogy aztovábbra is hangsulyozottankatonai szakmai képzés marad. Igy az

a ióvetelmény is teljestil, hogy a tíszt a Szövetségi Hadseregbe történő

vezetői besorolása uirán ktizvetlentil felelösséget váltalhat. Ez azt jelenti,

hogy a tudományosan megalapozott katonai szakképzés az tlj tisztképzés

lényege.
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3. A tiszttel szemben támasztott szakmai követelmények

A tiszt fo feladatai köz.e tartozik az emberek irrányítása. Ausztria
békéjének és biztonságának megtartása sorián kifejtett 30-40 év idotartamú
katonai tevékenységéhez elengedhetetlen a tudományosan megalapozott,
bevetés orientrílt képzés, amely magában foglalja a nevelés- és trírsa-
dalomtudomiínyi, valamint politikatudomrínyi, jogtudomrínyi és etikai,
továbbá személy- és any aggazdálkodási ismereteket.

A tiszt tevékenységét az osztrdk Szövetségí Hadseregben végzi, ezért

fo feladatai a következőek:

. A hivatásra történő felkészítés, amely a kiképzésből és szolgálat-
ból áll;

. Katonai honvédelem;

. Segítségnyújtrís elemi csapások elhárításánál;

' Segítségnyújtís ktilfiildön nemzetkö zi szervezetek felkérésére.

Hivatása elláüása során a fenti feladatok formáljá{< a tisztet katonai
vezetővé és szakértővé. A tiszt elsősorban vezetői, kiképzői és hadmtí-
veleti-irr{nyítrísi feladatokat teljesít a kiképzésben és a szolgálat elIátásá-
ban. Az egyszerÍi állampolgrírnak a tiársadalom iránti erkölcsi felelőssége
mellett a tiszbrek, mint az állam végrehajtó hatalma megtestesítőjének
olyan katonai és biztonságpolitikai feladatai is varrnak, amelyek Auszffia
és annak állampolgrárai szabadságrínak és biaonságrának fenntartását szol_
galják. Az éúlam céljainak figyelembevételével a tiszt felelősséggel tar-
tozik az alrárendeltjeiért az emberiesség, a szakszerűség, a kritikai ttirő-
képesség és a nyíltság tekintetében.

A tiszti ptÍIytÍból adódóan a következő dltalónos szakmai követelmé-
nyek tómaszthafuíh a hivaÍósos tiszÍtel szemben:

' A tiszt közvetleniil felelős a demokratikus trársadalrni rendszer

védelrnéért;
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' A üírsadalom a tiszttel, mint katonai vezetővel szemben olyan

követelrnényeket trámaszt, mint a professzionális szakmai }lLoz-

záértés,tökéletes szerv ezetl',szociális és pedagógiai - didaktikai
ismeretek;

. A katonai vezetés alapja egy visszajelzéseken nyugvó norma- és

értékrend, mely megteremti ezálta| a motiváció, az ekötetezel1-

ség és a harckésziiltség előfeltételeit;

. A vezetői magatartásnak hitelesnek, és az adott helyzeürek meg-

felelőnek kell lennie. Ehhez a tiszÍrek sziiksége van egy magas

szintrí jellemszilárdságra, példamutató magatartásra, kiváló kom_

munikációs készségre. A tisztrrek tudatában kell lennie, hogy a

Szövetségi Hadseregben zajló interaktív folyamatok társadalmilag

reflektálódnak;

' A tiszt vezetői adottságait mindenekelőtt meghatarozza az e|em-

ző és rendszerező gondolkodásra, aftsz|etező és összegző ter_

vezésre való képesség' továbbá az egyértetmu döntéshozatal,

akaratnyilvánítás és döntéseinek következetes végrehajtása;

. A katonai vezetési technika megköveteli aze|öI1áró elgondolásá-

nak megfelelő döntést és cselekvést a különböző probléma meg-

oldási módszerek alkalmaásával;

. A katonai vezető aláveti magát a sziikséges kötelezettségnek, a

parancs és az engedelrnesség elve által keltett fesztiltséget kezel-

ni tudja' veszélyhelyzetben cselekvően be tud avatkozrri, vala-

mint kész jogos erőszakot alkalmazri és erőszakot elviselni;

. Egy fegyvemem alegységének parancsnokaként (szakaszparancs-

nokként) a tiszt alrírendeltségébe mintegy 40 katona tartozik;

szaktisztként (törzstisztként) egy szakteriiletet irrínyít; egy ( 1 50-

200 katonából áuó) egység helyettes parancsnokaként koordiná-

ciós és irrányítási feladatokat is el kell látnia. A "Katonaivezetés"
szakÍöiskolai képzes végzőseinek legfontosabb feladatai közé tar-
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tozik hivatásos pályájuk során a sorkatonák kiképzése, egy
egység, vagy alegység harckészültségének és hadrafoghatóságá_
nak biztosítrísa.

4. A tiszti eszménykép értelmezése és megvalósulása

Az akalmazás és az ebből adódó kiképzési és szolgálattalkapcsolatos
feladatok képezik a tiszttel szemben tiírnasztott követelmények alapját. A
Szövetségi Hadsereg alkalmazási koncepciójából - amely szerint a hábo-
ruban történő alkalnazások mellett a környezeti katasztróflák elháÍításában
történő segítségnyújtás sokkal inkább valószínűsíthető - vezethetők le
azok az elképzelések, amelyek a tisztet, mint védelmezőt, segitőt és har-
cost definiátj,ík. A kiképzés területén atiszt oktatóként és nevelőként, míg
a szolgálatb an szervezőként és irányítóként tevékenykedik.

A tiszttől a társadalomban elfoglaltpoziciőja alapjrán elvfuható, hogy
nyitott legyen a világra, de identitása osztrák legyen. A tisztnek pozitívan
kell viszonyulrria a katonáihoz, ugyanakor gondolkodásrának és visel-
kedésének is tiilaöznie kell az emberi méltóság tisáeletét. A katonai
vezetés elsősorban emberek vezetése, amely katonrák sziikségleteinek
figyelembe vételét követeli meg katonai köriilmények között ésmindez az
egyéni és csoportos problémakba való nagy beleérző képességet feltéte-
len. A tiszt vezetési ismereteinek megalapozott tudáson és magas szakmai
képességeken kell alapulniú. A tiszt vezetési módszereinek rugalmasan
kell alkalmazkodniuk saját személyiségéhez, döntéseinek és intézkedé_
seinek magában kell foglalnia a rábizoÍt emberekől való folyamatos gon-
doskodást. A tisá emberi brínásmóddal, értelemmel, követelményeket tá-
masztó és teljesíünényt megkövetelo kiképzéssel alapozza meg katonáinak
beléje vetett bizalnát, megerősíti önértékelésiiket és összetartja őket.
Példamutató viselkedési kulturával hasonlóképpen elősegítheti az egyéru
kezdeményezést és a teljesíményre való törekvést.

A katonai vezetés a tiszttől történelrni képzettséget is megkövetel,
ezért elrnélytilten kell foglalkoznia a mult eseményeivel és összefiiggé-
seivel és azokban állást is kell foglalnia.Eztartást ad és a kipróbált, bevált
dolgok továbbadását is elősegíti. Alternatívrákban való gondolkodás - ez
olyan követelnény a vezetőkkel és a nekik alrárendeltekkel szemben,
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amely a katonai vezetés soriín elengedhetetleniil sziikséges a döntések

meghozataláútoz. Ahivatásorientiált képzesnek ezért azoktatrási módszerek

.okoldulú.ágával és a hallgatók kritikai észrevételeinek ösztönzésével kell

kitiinnie.

5. A képzés időtartama,tagoződása és felépítése

5.1 A csapaÍtiszti képzés.

A csapattiszti képzés hat szemeszterből á1l, melynek során katonatu-

domanyok oktatása folyik, kiegészítve egy gyakorlati katonai vezetési

ismereieket nffitó képzési szakasszal. A képzés közvetlentil a felvételi

vizsgrík utián március elején kezdődik egy nyári szemeszterrel, amely egy

e\őkészitőés egy gyakorlati szakasá foglalmagában. A csapattiszti képzés

a Mfuta Teéna Akadémián történik csapattestek, valamint a Szövetségi

Hadsereg fegyvernemi és szakiskoláinak bevonásával'

m. Iv. lv. lvÍ. vII. lvltr. I}( x. lxr. IXII. II.
ErÉves frkultatlv képzés

Előkészítő szemeszter Gvakorlati sz€meszter

" Katonai vezetés" SzakÍőiskolai képzés

l. szemeszteÍ vez' képz. 2. szemeszter vez.képz.

l3. szemesáer vez.kéoz. 4. szemeszter vez'képz.

szemeszÍeÍ vez.kéoz. 6 szemeszter vez.képz.

vezetői képzés

Az első, a második, a harmadik és a hatodik szemeszter ahozzá csatolt

gyakorlati katonai vezetői képzéssel, valamint a negyedik szemeszter a

lúániaTeftziaKatonai Akadémián folyik. Az ötödik szemesÍer és ahozzá

csatlakozó gyakorlati katonai vezetői képzés a szükséges feg1ruememi és

szakképzetts ég megszsrzése érdekében az adott fegyvernemi és szakiskolán

történik. A csapattiszti képzés ezen felül magában foglalja az e|őkészitő és

a gyakorlati szemesztert is' mint a képzés előfeltételét. A csapattiszti képzés

keretében |reti 50 tanóra kerül megtartásra.
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5.2 A szakfőiskolai képzés "katonaivezetés".
:{;:

Ez aképzés munka mellett történik és az altiszti képzésre épül. olyarr
személyek is részt vehefirek benne, akik semmilyen szolgálati viszonyban
nincsenek a hadsereggel, illetve nem is törekszenek a tisztí hivatásra.
Előfeltétel a megfelelő, főiskolai felvételhez sziikséges életkor és a felvé-
teli követelrnények teljesítése.

Az oktaüás célja a gyakorlati, tudomiányosan megalapozott szakmai
képzés, amely avégzetteket képessé teszi arra, hogy feladataikat katonai
vezetőként, vagy szakértőként a kiválasáott' mélyebb ismereteket nyújtó
szakteriiletnek megfeleló képzés utrín ellássrák.

Az eldbbi cél elérése érdekében a következőkre törehszenek:

. A megkövetelt szakismeretek átadása a katonai vezetés, a kato-
napedagógia, a katonapolitika és a jogtudomrányok főbb terti-
letein a tudomrány mindenkori szintjének megfelelően;

. Az önálló problémaelemzésnek és a megoldási módozatok önál-
1ó kidolgozásrának elősegítése ktilönös tekintettel a tanult isme-
retek kompl ex alkalmazásár a;

' Azon kommunikatív és szervezői képességek kifejlesáése, amg-

lyek a projektek végrehajtásáútozés a csapatmunkához nélktilöz-
hetetlenek;

. olyan ismeretek, készségek fejlesztése, amelyek a hallgatókat
képessé teszik arra, hogy feladataikat szímítógépes tiímogatott-
sággal oldjrík meg;

. olyan képességek áúadása, amelyek lehetővé teszik a hallgatók-
nak, hogy sajátos feladatok megoldása esetén egy idegen nyel-
ven képesek legyenek szóban és írásban kommunikálni és ide-
gen nyelvű irodalnat feldolgozri;

A képzés hat szemeszteren át tart, és ezen beltil két szakaszbó| áúl. Az
első szakasz négy, a második szakasz pedig két szemesztert foglal magában
és minden szemeszter 15 hétig tart.
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Az első kepzési szakaszban félevenként afelvehető heti óraszóm 30.

Az összesen 12 hétbőíl ólló kötelező szakmgi glakorlatot a harmadik

szemeszJer végén a képzésmentes időszakban kell letenni. Ezt a gyakor_

latotazosztrrák Szövetségi Hadsereg katonáinak szervezik. Azok a szemé-

lyek pedig, akik nem tagsai a hadseregnek, civil szervezeteknél teljesítik

ert. Amásodik képzési szakaszban való részvétel előfeltétele az etső sza-

kasz sikeres elvégzése. A második szakaszelső szemeszterében(az ötödik

szemeszterben) a hallgatók a fakultatív módon kiválasztott szakteriileten

folytatrak elmélyültebb tanulnányokat. A tanórrák alapvetően előadások'

gyakorlatok, proszeminiíriumok és szemináriumok formáj ában kerülnek

megtartásra.

5.3 A gakorlati katonai vezetőképzés.

Egy csapattiszbrek harci köriilrnények között, erős fizikai és pszic-

hikai megterhelés alatt is irányítania keLl az egységét vagy alegységét. A
képzésnek ez a szakasza ezért magában foglalja a hosszarrtartó kivonulá-

sokat, az éúhe|yezéseket, és a folyamatos gyakorlatokat.

A csapattiszti képzés célja, hogy a tiszt legyen képes egy egység

vezetésére, illetve szaktisztként feladatainak e||átására.Ezaképzéstöbbek

között a sok időt igénybe vevö kivonulások, illetve áthelyezések fávisatra

üámaszkodik és hosszantartó, folyamatos gyakorlatokat foglal magában.

Az ehhez sziikséges többletteljesíbnényt betervezik a mindenkori kikép-

zési programokba úgy, hogy ez a heti szolgálati őraszátm egy tanév átlagos

heti óraszáma legyen.

A Mária Terézta Katonai Akadémirárr folyó képzési szakaszok a

gyakorlati vezetőképzés mellett magukbarr foglaljá{< még a következő

o ktatds i pr o gr amo h at is :

' Hegyivadász alpinistak épzés;

. Nemzetközi feladatok ellátásrának keretében történő a|kalmazát'

sokra való kiképzés;

. Konkrét, beosáás specifikus felkészítés a besorolás utáni első alkal_

mazfusr a, ki e gé szítve a fe gyelm i szab á|y zat előírásainak oktatásával ;
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' Kiképzés egy ktilfilldi tisztképző intéznényben.

Ezekbe a képzési szakaszokba betervezték még a vizsgálthoz, a
felkésziiléshez, valamint egyéb projekt munkrákhoz, továbbá a harcászati
gyakorlatokra történő kiutazásokhoz sziikséges időt is.

A negyedik és ötödik szemeszter végén lévő időszak már az adott
fegyvememi, illetve szakiskolrín történő fegyvernemilszakirányu képzest
foglalja magában. Ez az időszak is alapvető ismeretek és készségek gya-
korlati elsaj átíüísár a szolgál.

Szakaszparancsnoki képzés.

A gyakorlati vezetőképzés tulajdonképpen egy négy szinhi szakasz-
paÍancsnoki képzésből áll. A csapatgyakorlattal együtt átfogó módon
járolnak honÁ a csapattisztképzés céljrínak eléréséhez. A csapatgyakorlat_
ra a hatodik szemeszter előtt, a harcászati gyakorlatok keretében keriil sor.

A közös a|apl A szakaszparancsnoki képzés 1- 3. szinL

A szakaszparancsnoki képzés l-3 időtartama alatti alapkiképzés
semmi esetre sem azonos a vadász szakaszparancsnoki képzéssel. Itt
sokkal inkább olyan ismeretek és készségek átadásátől van szó, amelyek
feg;rvernemtől fiiggetlentil brármely katonai vezetőtől megkövetelhetőek.
Ekkor azon van a hangstrly, hogy azelőző gyakorlati kiképzési szakaszok-
ra építsék rá az ismereteket és kapcsolatot hozzanak léne az elvégzett
szemeszterek tanulrnárryai és a gyakorlat között. Ezen kívtil az akadémia
hallgatójának elegendő alkalrrrat kell nyujtani aLthoz, hogy gyakorlati
vezetési tapasztalatokat gyüjtsön.

A korszerÍi harc követelrnényeit éppúgy figyelembe kell venni, mint
azt',hogy a feladatok teljesítését elöljárói szerepkörben is meg kell tapasz-
talni. Ebben az összefiiggésben van döntő jelentősége a Mrária Terézia
Katonai Akadémia hagyomrányos harci gyakorlatainak, mivel a hallgatók
a lehetó legvalósághűbb harci körülmények között tehetik próbara tudá-
sukat. A harmadik szemesztertől kezdve a harci gyakorlatokon való
részvétel az akadémiai hallgató számára egyidejríleg a hivatás gyakorlásá_
nak részét is képezi. A csapat közeműködésével lehetővé válik a köl-
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csönös tapasztalatcsere, valamint a gyakorlat és az elmélet közötti kapcso-
lat megteremtése' Az 1999-es évben a BJKMF hadtáp és pénzügyi tan-
székének oktatói résÍ vehettek a végzősök7ÍlÍő gyakorlatán, és helyszínen
szereztrettek benyomást az ott folyó tevékenységről.

Az első alkalmazáshoz vezető úúz a szakaszparancsnoki képzés
4. szint

A szakaszparancsnoki képzés 4. szint szorosan kötődik a fakultatív
tantrárgyak oktatásához' olyan gyakorlati képességek és készségek elsa-
játítésátről van szó' amelyek egy katonai vezető számátra a mindenkori
fegyvememnek megfelelően sziikségesek. A szakképzettségnek megfelelő
alkalmazás a harci gyakorlat keretein beli.il lehetóvé teszi a szakmai gya-

korlat és tapasztalat megszerzését. A nyolc hetes csapatgyakorlat lehetővé

teszí az állomáshely meghatfuozátsát aze\őtt, hogy a hivatásos pálya kapui
megnyílnának a jelölt előtt.

A hivatásos tisú' áItal elsajátítandó, számos képesség között kiemel-
kedő helyet foglal el a "vezetni tudlÍs'' képessége.Eztktilönösen a gyakor-
lati vezetőképzés során kell figyelembe venni. A fogalom meghatfuozása
mellett az operaciona|izÁ|ás lehetőségeit is keresik annak érdekében, hogy
célirányos segítséget nyújtsanak a képességek kifejlesztésében. Ebben az
összefuggésben merül fel a kérdés, hogy a7 v||1alrnazások sorián felvetődő
feladatok teljesítéséhez más képességek sztikségesek, mint a napi szolgálat
és kiképzés sorrán adódó feladatok végrehajtása sorián. Az alkalrnazási
feladatok teljesítéséhez sztikséges "vezetési képességet'' csak fő dimen-
zióiban lehet meghatrározri. A vezetés, mint a beosáottak magatartásrának

céltudatos befolyásolási folyamata - egyszenÍen kifejezve - abban a vezetési
magatartásban nyilvrínvaló, amikor - különösen alkalmaási feladatok végre-
hajtásakor - avezető és a katonrík közötti interakciók a minimumon varurak.

5.4 A tanulmónyok befejezése és a zóróviagák rendszere

A tanulmrányok lezárása zfuővizsgával történik. Ez igazolja a jelölt
tudomrínyosan megalapozott alkalmasságát a hivatásos tiszti pályéna,
valamint jrírtasságát a katonai pályafutás sorián felrnertilő problémrák

megoldásában. A zárővízsga egy több részből ál1ó vizsga, amely a diplo-
ma megszeÍzésének előfeltételét képezi. Az akadémiai fokozat "A kato-
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naivezetés magisztere|'odaítélését a Szakfőiskolai Tanács végn. A záró-
vizsga a diplomamunlraból és a vizsgabizottság előtti vizsgából áu.

A diplomamunkát a fbiskolai képzésben résztvevő oktatók konzul-
trílják és bírálják el. A diplomamunka ténájátkatonai teriiletrólkell venni'
átfogónak kell lennie és az ötödik szemeszterben a tantestii{et vezetőjével
engedélyeztetri kell. Amennyiben abírálő a diplomamunkát negatívan ítéli
meg, úgy az anyag egy hónapon belül átdolgozhatő. A diplomamunka elfo-
gadása és a második képzesi szakasz sikeres befejezése előfeltétele a vizs-
gabizottság elé bocsátrísnak. A zÁtővizsga magában foglalja a diploma-
munka bemutatását, valamint egy szóbeli vizsgát, amely átfogja az oktatott
tantárgyak egészét. A zárővizsgátt négy héten belül egyszer meg lehet ismé-
telni, amennyiben az újra sikertelen, az egészvizsgát újra le kell tenni hat
hónapon belül, ekkor azonban már új diplomamunkát is kell készíteni.

A tanulmrínyok soriín több mint tíz fakultatív tantfugy közül is váILaszt-
hatrak a hallgatók. Például a gazdasági szolgálat fakultáció elsajátítására
Bécsben biaosítanak lehetőséget'

6. A szakfőiskolai képzés helye és jövője az osztrák
és az európai oktatási rendszerben

A hadseregen beliili hosszú hagyományokra visszanyúló alkalmazott
kutatások eredményeként megtörtént a hivatásos tisztképzés beillesztése a
főiskolai oktatásba. Ez annak a fejlődésnek a kezdete, amely az osfuák
Szövetségi Hadsereget a tiársadalom más vezető erőivel és intézrrényeivel
egyre inkább összekapcsolja. Az oszhrák szakfőiskolai képzés, igy a
"Katonai vezetés" főiskolai képzés is a sztikségleteknek és az elfogadott-
ságnak megfelelően működik, így nem fordulhat eló, hogy a sztikséglete-
ken feltil képezrek ki személyeket.

A szakfőiskolai képzés a tudomiányorientrált egyetemi képzéshez vi-
szonyítva új, alternatív lehetőséget nyújt a:ra' bogy azúj hivatásokra opti-
málisan felkésztilhessenek. A jövő hivailísos tisztjei már képzésiik soriárr
egy vitathatatlanul általános, mindenki szátmfua nyitott oktatrísi formában
veszrrek részt. Mrís európai országokban a szakfőiskolai oktatásnak mfu 20
évre visszanyuló hagyomrínyai vannak. A szakfőiskola egy meghatrírozott
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szakmában (hivatráshoz) biztosít főiskolai sziníú követelményeknek

megfelelő képesítést. Az osz+r:ák foiskolai képzés a sztikségleteknek és az

elfogadottságnak megfelelően miiködik' így nem érheti az avád, hogy a
sziikségleteken feltil képez embereket.

A főiskolai oktatlás szátmára a minőség minden tekintetben hatékony

elvet jelent. }úár abban is megnutatkoúk ahatékonysága, hogy a rendel-

kezésre ál1ó létszámnak a felvehető hallgatók létszámával való egyeztetése

követkeáében a jelentkezők kiválogatiása kizárőlag minőségi kritériumok
alapján mehet végbe.

A főiskolai képzés attól sem riad vissza, hogy ezt a minőséget minden

teriileten - nem csak a felvételizőknél - megkövetelje. A cél nem a feltilröl
jövő ellenőrzés' hanem az éintett intéményeknél az.on felismerés trámo-

gatása volt, hogy a főiskolai oktatrási intémények közötti jövőbeni

versenyben a magas minőségi mutatók biztosítrísa döntő jelentőséggel bír
és a mrrnkaerő piaci esélyek egyenes arányban állnak a képzettség

minőségének mértékével. Így időben világossá viált, hogy egy minőség-

bixosítrási rendszemek kell képeznie a mindenkori jövőbeni értékrend

alapJáLt.

Az egyes szakfőiskolák szabadsága feljogosítja a képzések vezetőít
arra, hogy saját felelősségiikre döntsenek a felvételizók és a hallgatók

személyes problémáival kapcsolatban. Méltanyossági jogokat gyakorol-

hatrrak' ha felelősséget is vállalnak érte, anélkÍil, hogy egy bizottsággal

konzultáljanak. Egy évfolyam vezetoje és a tantestiilet (némi korlátozás-

sal) akadémiai szabadsággal rendelkenk az oktatásban.

Egy katonai parancsuralni rendszerben az oktatás tartalmát és annak

egyéni képviseletét nem a katonai hierarchia, hanem ktzÍtó|ag a képzés_

ben elfoglalt firnkciói szerint szabályozzák Az okÍatás formai, nem tartal-

mi módosításaihoz kérvényt kell benyújtani a Szakfőiskolai Tanácshoz,

amely hatÍrozatot hoz. Azért,hogy a rendszer'mégse biirokratiálódjon el,

azon módosítások foganatosítása, amelyek a hallgatók tantervre vonatkozó

szerződésesjogát nem sértik, a tantesttilet vezetőjének haüískörébe tartoznak'

A tanterveket miír hosszú ideje nem a btirokrácia alsó, hanem a felső

szintjén alkotjrák meg. Az alsó szint, péld.ául egy fejlesztőcsapat kezde-
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ményezései jelentős értéket képviselnek. A közvélemény, és nem utolsó_
sorban a média érdeklődése a szakfőiskolai képzési rendszer irránt anól
tanús*odik, hogy ezek a kezdeményezesek megértésre és szimpátirára
találtak a lakosságkörében is.

A képzcsért felelős vezető teljes jogkörrel rendelkezik. ó köti a
szerződéseket az oktatókkal, jogi és magánszemélyként egy aránt jogokat
gyakorol. Alkotó akaratrínak nem szabnak korlátokat, legyen szó oktatók
és hallgatók nemzetközi cseréjének mértékéről, az afr<almazott kutatásról'
vagy'regionális igények célszerij figyelembevételének kérdéséről.

Az oszták szakfoiskolai szektorpozícíóját az á||amon beltil a fóisko-
íai jelleg \atfuozza meg, ebből 4daóik a Szövetségi Tudomrányos és
Ktizlekedési Minisztérium foiskolai szekciójrínak politikai kompetenciája.
A Szakfőiskolai Tanács' mint akkreditációs és értékelő hatóság egy 16
ft'ből álló szervezet, melynek felerészben habilitáció útjrán tudomiányosan
kvaliftkáltnak kell lennie, másik felének pedig azon szaktertileteken kell
tapasáaltnak lennie' amely szakteriileteken főiskolai képzés folyik. Az
1997 őszéig engedélyezett szakfoiskolai képzések szátma 40, amelyeket 1 8

feleffes szerv működtet. A "katonai vezetés" szakfőiskolai képzés az
egyetlen, mely kÖzvetlentil az osztrák Ktiztársaság hatáskörébe tartozik.
Az osztrrík szakfőiskolai képzésben a kötelező óralátogatással és a vizs-
gakötelezettséggel biztosítható, hogy a hallgatók nagy része sikeresen
fejezzs be tanulmrányait.

A Szakfoiskolai Tanács által adható akadémiai fokozat is a trírsadalmi
elismertséget jelzi. Az akadémiai fokozatho z hozzáfl]zött llf,tHl l (katonai
vezetés magisáere) várhatóan kelendővé válik a munkaerőpiacon.
Nemzetközileg minden osztriík szakfőiskolai képzés felvételt nyert azon
akadémiai végzcttségek körebe, melyeket unió szerte ehhez avégzettség-
hez kötött hivatiásokhoz megkövetelnek.

7. Felvételi követelmények

A főiskolai képzésről szoló törvény szerint a "Katonai vezetés|' szak-
főiskolai képzés felvételi követehnénye azáltalános foiskola-érettség és az
idevágó szakmai minősítés. Ezen kívtil felvételre jogosító vizsgaként
ismerik e| a következő tantórglakból tett vízsgókat: pedagógia, pszicholó-

116



gia, szociológia' politikatudományok, kommunikációtudomrány, elektro-
technika, géptan, geodéúa.

A szakirrányú minősítéssel rendelkező felvételizők'nek, azaz az Enns-i
Szárazföldi Haderő Altiszti Akadémiáj á n v égzett hallgatóknak a' l k aton ai
vezetés|'főiskolai képzésre való felvétel előtt még egy kiegészítő vizsgát
kell tenniiik. A tisztviselői szolgálati törvény értelrnében a csapattiszti
képzésre történő felvételhez az álta7ános főiskola-érettség vagy tisztvise-
lői felvételi vizsga sztikséges.

Afentiek alapjónjelenleg a'|Katonai vezetés" főiskolai képzésre a
következő felvételi lehetőségek vannak:

1.) Azon páIyázők szárrúta,akik nem kívránnak tisztek lenn, pL civil
ügintézdk: érettségi vizsga, tisztviselői vizsga, az írásom első részében
felsorolt tantárgyakból letett vizsga, vagy érettségi szakvizsga;

2.) Azonpá|yázők szátmara, akik a tiszti hivatdst vólasztják: érettségi
vizsga, vagy tisztviselói vizsga, egyéves fakultatív képzés, majd az előké-
szítő és a gyakorlati szemeszter elvégzése;

3.) Azon pétyéaők szátmáta, akik a tiszti hivatást választjrák legalább
36 hónap szoLgá|atiidő, legfeljebb 24 éves életkor, reáúgimnánumi érettsé-
givizsga, az előkésntő-, majd a gyakorlati szemesáer elvégzése.

Az l. kategóiába tartozők a "katonai vezetés" főiskolai képzést a

" katonai vezetés magisztere'' akadémiai fokozattal végezhetik el, mégsem
lesznek azostrák Szövetségi Hadsereg tisztjei. A2' és a 3. kategóriába
tartozők a "katonai vezetés" szakfőiskolai képzést a "katonai vezetés ma-
gisztere" akadémiai fokozattal végeztretik el és hadnagyi rendfokozatot
kapnak.

Apá|yázőkltak írásos felvételi kérelmet kell benyújtaniú a "Katonai
vezetés" szakfőiskolai képzés tantestiilete vezetőjének. E kérelemnek az
adott képzési időszakot mege|őző év július l5-ig kell beérkeznie és tartal-
maznta kell azon okmányokat, amelyek a felvételiző ismereteit és minő-
sítését tanúsítják. A felvehető |étszám minden évben 90 fő' Amennyiben a
megadott határidőig beérkezett felvételi kérelmek száma meghaladja a
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férőhelyek szÍtmát, felvételi eljarásra kerii{ sor' melynek keretében - a
személyiségjegyek megÍigyelése és megítélése mellett _írásbeli, szóbeli és
gyakorlati tesztek alapjrín válogatnak.

A felvételi eljárás eredményeként kialakul egy sorrend a pá|yázők
között. Minden jelölttel felvételi elbeszélgetést folytatrak le. Amennyiben
a jelölt lemond a helyéről, a soÍon következő eggyel előbbre kertil. Azon
jelöltek számáta, akik a besorolás alapjrán nem jutrak férőhelyhez, nincs
vrárakozó lista.

Az altisztek szőmfuaelőírt kiegés zitó vizsgára való felkésziiléshez a
Tisztviselői Szolgálati Törvény megfelelő módosításával előkészítő tan-
folyamot terveznek. A tanfolyam kötelező tantrárgyai a német' az angol, a

filldrajzi és gazdasági ismeretek, a történelem és trársadalomismeretek, és

a következő szabadon vrílasztható tantrárgyak köziil matematika, ábráuolő
geometria, ftnka, kémia, biológia és kömyezetvédelem egyikéből kell
felvételi vizsgát tenni.

8. Az osztrák tisztképzés nemzetkiizi összehasonlÍtásban

A ttsztképzés a világ sziímos ors"ágában egyike a legrégibb oktatrísi
és nevelési rendszereknek ezért is tiikröá a történelni, kulttnrális és trír-

sadalmi helyzetet. Más nemzeti feltételrendszerekkel - az oktatási rend-
szerrel, a pénzügyekkel, a "képzésililouífuÍval'' és egyebekkel kapcsolat-
ban jelentős ktilönbségek adódnak - legyen az szeruIezeti, kiválasztási,
vagy képzési ktilönbség, de a tisztképzés mindennapjaiban is eltérés
mutatkozik.

8. 1. ElcÍképzettség és kivdlasztds.

A tisztképzésben való részvétel előfeltétele általában mindenütt az
érettségi vizsga (kivétel: kiszolgált altisztek Franciaorszógban, illetve
sz alrsz olgóI ati tis zte k N é met ors zógban, valamint Warr ant offic ers N ag-
Britanniában)' Ezpn kíviil néhrány rállamban különböző formában és idő-
tartrrmban előkészítő képzések vannak, mígezze| szemben a többi orszétg-

ban a tisztjelöltek katonai kiképzésiiket minden előképzettség nélkiil
közvetlentil az oktatási intéményben kezdik meg. Ettől fiiggetlenül azon-
ban az orságok döntő többségében felvételi eljárásra keriil sor úgy, hogy
a kjválasztáls az elfogadott követeImények alapján megtörténhessen.,Svld
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sajátosság, hogl a dandórtóbornok ajelölt 24-60 hónapig terjedő csapat-

siolgólannak kiértélrelése után dönt a katonai iskolába való kitldéséről'

8.2. A tisxképzés

A műszaki fejlődés, a képzettségi szint általános növekedése, a kato-

nai vezetőképzés vonzerejének a civil konkurenciával szembeni meg-

erősödése az utóbbi években a legtöbb országban a hivaüísos tisztképzés

újrastruktur áLődásáltoz vezetett. A központi kérdés állandóan az volt, hogy

milyen mértékű legyen az oktatás akadémiai része, illetve az elismertség

és az egyetem i v égzettséggel való összehasonlíthatóság'

Az előzőekkel kapcsolatban általában hórom törekvés különbözÍet-

hető meg: katonai képzés' tulnyomórészt akadémiai képzés, és kiegyensú-

|yozott katonai és akadémiai képzés' amelyben az akadémiai tertiletek is

megfelelő mértékben részesednek a katonai képzésben. Az időtartam egy

évtől négy évig terjed és elsősorban szakaszparancsnoki képzettséget ad

hadnagyi (olaszorszógban és Franciaországban főhadnagi) rendfokozat-

tal.

Nagobb különbségek és eltérések adódnak néhóny orszóg vonat-

koztÍsóban:

. Nagy-Britanniában, ahol a Sandhursti Katonai Akadémián kiá-
rólag katonai kiképzés folyik. (Megiegyzés: a hallgatók több

mint a felének már egyetemi végzettsége van' illetve azok szá-

mára, akik várhatóan hosszabb szolgálati időt teljesítenek,

kiegésátő akadémiai képzést kínálnak fel).

. Svédorságban, ahol tisztán akadémiai képzés folyik, szÁzad-

parancsnok helyettesi képesítéssel és fóhadnagyi rendfokozattal

végeznek, mivel a hallgatók miár szakaszparancsnokként kerül-

nek be.

. Svájcban, ahol a hivatásos ttsztté történő kiképzés csak az elvég-

zett miliciatisái képzés és a hadnagyi, illetve főhadnagyi rang-

ban való varakoási idő letöltése után történhet, és a hallgatók

iranyító tisztként' századosi rendfokozattal végeznek.
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.. ..Esy& említése méltó kiilönbségek varrnak még Németorczágban,
ahol két speciális Bund'eswehr egyebm van, amelyek etvégzése a tarrull
szakoknak megfelelő teljes jogú civil képzettséget jelent, éppen úry, mint
az amerikai West Pointban, ahol a hallgatók a "Baehelor of Science|,
fokazaltalvégezrek, aqely egyenértékű az Amerikai Egyesiilt Áilamok ot
legelismertebb eryetemén adott diplomával.

A tisztképzésben az egyes orságok saJátosságainak megfelelően
eltérö utakat lehot felfedezni, amelyek összehasonlítása csak bizonyos
feltételekke} lehetséges. Egyértelmű azonban az, hogy az osztoráú< ttt- a
tudomrányosan megalapozott katonai szakmai képzés- különösen sikeres
kombinációja a katonai és akadémiai képzésnek és megítélésem szerint
semmilyett összehasonlítrásban nincs elmaradása. Tekíntettel az intéz-
merryek szintjén történő, egyre növekvő intemacionalizálődásra és össze-
nofriÍ<tasra a képzés szintj ének növelése mindenképpen elengedhetetlen
volt annak érdekélen, hogy a jövóben a közös, nemzetközi alkalnazások
során az osz&ák hivátásos tisáképzés minőségét minden teriileten biz-
tosithassrák.

()sszegző gondolatként megóIlapítorq hog a tudominyosiln meg-
alapozott katonai szakmai képzés osztrók útja jelenleg a kutoinai és
ak adémiai képzé s ir ótE mutató kombindciój dn alap uL

Felhasznált irodalom:

l.) Truppendienst Spezia| I999ll, sziím' Nr. 231. Der Fachhochschul
,' Sdudiengartg "Militcirische Führung'' an der Theresianischen Militii-
rakademie in Wiener Neustadt. (A fordításban közreműködött Semságné
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Bolyai Jrános Katonai Főiskolrán).
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