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GONDOLATOK A LOGISZTIKAI TISZTKÉPZÉSRÓL

Szűcs Laszló 1

Koróbbi beosztdsom időbení közelsége miafl ís éIén*en élneh tttég
bennem azlh a tapasztalatok, amelyek a "megrendelői oldal" szemponl-
jait tükrözík a kibocsójtoU szaktisztekkel kapcsolatban. Termélzeles az,
hogl a 'fogaü" oldalon olyan lisztekel vdrnak, aklk nagas szintű elmé-
letí felkeszülrséggel és bizonlos gnkorlali rapaszíalattal rcndelkeznek,
tehól az adott beosztlíst képesek ótvenni (és elöljórói, yalaminl mun-
kalirsi - pL szalelisxhelyeaes) segítséggel zökkenőmenlesea tovóbbvinni
az adott ógazat vagl alegség tevékenységét, erzel eglütt beilleszkední az
egség és a logisztikai öra kolleklívójűa. Csakhog a felkészílés alap
velő részp a hadeó alaprendeltetéséhez kapcsolódó tananlagot íarlal-
maaa és kevésbé készítfel a béke-iüíszaki tevékenységre, hololt egt liszí
mcgítéIésében na m'ar ez az oldal válik dominónssó, mert alig van olyan
khelőség (kiképzes, gla*orlat ahol a Jiatal tislt biznnyíthatnó kepes-
ségeit.

E tekintetben más NATO{agok logisáikai tisztjeinek helyzete csapat-
szinúü (tehát kezdő) beosztásokban nagymértékben különbözik a mi tisá-
jeink helyzetétól, mert nem a békegazdálkodással, hanem az alaprendel-
tetés szerinti feladatokra való felkészüléssel, alegységeik felkészitésével
kell foglalkozrriuk. Ez a küIönbözős ég az eltérő logiszlikai támogató rend-
szerból sármazrrak, tehát (eryenlöre) objektiv oka van.

A vtízoll elvórósoh nuisoük része, nevezetesen a g,ako ati lapasda-
latzenés lehetősegei a tanirrtézeti okíalós sorón több okból is mélyon-
ton vannak:

. Az MH twékenységének, ezen belül a logisztikai tiámogatrisnak a

szabályozotMga nem kellöen idótílló, e miatt nehezen oktatható

(peldákkal való illusztnílás, gakorló feladatok megoldása, stb.);

l. Dí. §züc§ Lá§dó nyá. azícde§, a hadfudomány kandidán§4 egyctrmi doctns
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. A hallgatói csapatgyakorlakrak alig van megfelelő brázisa a lo-
gisztika ábori folyamatainak bemutatására és gyakorlására.

. ÁtPtrinos problémrinak tekinthető a tisai pályamode ll biány4 houá
kapcsolódóan_ a tiszthelyettesi (attiszti) szerepiálioaís, amely hátást gya-
korol a tisaképzésre is.

Az oktanís jövőformáló szerepe és a 4-5 éves átfuási idő is szük-
sé.gessé teszi az előreláüást, amelyhez viszont szilárd sarokpontok kellenének.
Világos_az, lrogy ilyen tekintetben is á&neneti idöszakÖt élünk (a NATO
elvek adaptációja kezdeti sádiumban van, a haderőreform még nem futott
Ie, a 

_h.adügy .lfonadalma|? iránti igény már megjelent, de még nein alakult ki
az új katonai erő és tevékenység viszonylag sziitírd jövőbeni képe).

Miként látom az es/etemi oktatás hetyzetét
ery docen§ szemével?

, A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, csakúry, mit az MH-
ben, jelen van a bizonytalan ság énete, aÁely a szervezetiúovatartoás és
a tisztképzés rendszerének kérdésében eddig elhangzot! gyakran egymás_
nak ellentmondó felsővezetői nyilatkozatók, valamint-annak a-i,<ettős
szorításnak a következménye, amely egyrészt az egyetemi szintnek (az
erre lonatkozó törvényi előírásoknak) való megfelelés és a katonai sajá-
tosságok elismertetésének, a katonai érdek harmonizációjá,rrak helyenkén-
ti ellentmondiásos követelményrends zeréből származik Tálálkozunk olyan
ry{9\kel, hogy a magyar tiszt túlképzett, más vélemény szerint nem
lATo-ko_pnatíbilis (kvázi alulképzett). A vatóság pedig a nemzetközi
(egliiuműködes) tevékenységek tapasztatatai szeini ax-mufurja, hog, a
maqa: tiY rasls fokú problémamegoldó és alkatmazkoű kepessegget
rendelkezik, és ha képes idegen (ango) nyelven konmunikáÍni, Űkor
helyttíll Ez pedig nagtrésxt a képzés eredménya

. . A bizonytalanságot az is gerjeszti, hogy a megrendelői oldal nem
alakított ki végJeges snatégiáí a tíszti páIlamodell teÍin]r.)tében (ene már
uta|tam). Ez a logisztikai t€rületen még inkább problémát okoz, mert sok
.srykmg 1an_ 

jelen,,amelyek - bármely sze*eÁi formát is alkalmaznak,
bármely funkcionális csoportosítást hóznak is létre, a speciális szakértelem
1sénv9 ryi+ mindig is fennmaradnak. Konkrétan: a 

-fegjiverzettechnikai

(ezen belül egy sor tgvábbi speciális szaké*elmet igénylő)beosztrásra vagy
katonai közlekedési (azon beliil az alágazatoka-szakosodó) beoszUísiá
nem.alkalmaáató 

_általános logisztikai tisa, ugyanakkor a magasabb be-
osztású (a szakágakat irányító) logisztikai vezeónek sajátos, ai irrfuryított
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ágazatok tekintetében eryenszilárd szemlélettel és tudásanyaggal kell ren-

dólkezrrie. Az olyarr elképzelés, mely szerint a dandár logisztikai törzsbe
(G4) a ||nagt|| |ogisáikai vezető (pl. törzsfónök helyettes) köre 4-5 " kicsi"
általános logisztikai tisáet ültetiink, törvényszerűen kudarchoz vezet, mert

nincs meg a szükséges ágazati szakmai felkészültségük (még akkor is, ha

egyes etképzelések szerint a G4 (J4) ellátási felelősséget nem viselne).

A logisztikai tiszti pályamodell megalkoását tehát a honvédelem
felső vezetesétől (a logisztikai felsővezetéstól) várjuk, természetesen kö-
zös elméleti munka eredményeként. Bizonytalanok jelenleg a várható beis-
kolázísi keretsámok is. (A keretszám katonai találmány, amely valós,
elöre prognosáiálható személyi igényeken alapul. A katonai tanintézetek

nem iépóznek potenciális " munkanélküli" tiszteket, szemben a polgári

tanintézbtekkel, amelyek mögött nem áll egy központi humiirr vagy személy-
ügyi terv, durván fogalrnazva, a civil tanintézetet nem érdekli a kibocsáj-
tott diplomások sorsa).

Amikor tehát a logisztikai tisáképzés modelljét megalkotjuk, min-
dezeket figyelembe kell vennünk.

Az egyetem helyzetét illetően kiemelt jelentőségű oktatasi törvénynek
való megTelelés, amely igen szigoru feltételeket támaszt - az egész fe|-

sőoktatai korszerüsítesére, minöségfejlesztésére irányuló kormányzati
munka keretében, A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) ame|y az
egyetemet 2002-ben újra minósíti, a korábbinál magasabb követelmé-
nyeket tá-asa (pl, az 5 éves e8yetemi logisztikai vezetői képzés bein-
ditásával) és véléményezési jogot kapott az egyetemi tanári kinevezések
tekintetéÜen, elsősorban a tudományos tevékenység magasabb szinten,
nemzetközi elismertséget is felmutató művelésében. Ez a követelmérry
elkntmond az óratefhelés, mint alapvető okíatói kapacilds kihasználási
mutató (és szemezési métőszóm) alkalmazdsdnak, mefi a tudomdnlos
kulatósru, közéleli tevékenységre és publiktilásra, vílklmint a lananyag
korszefiisítesre fotdítható idő' szűkítL

A ZMNE Logisztikai Tanszék tevékenysége, eredményei

A tanszék 1997 -től a Vezetés- és Szervezéstudományi Kar
(VSZTK) kereteben a Kormány által kiadott Képesítési Követelmények
szerint ké-pez logisztikai vezetö szakembereket az MH és más fegyveres
testíiletek, valamint a védelmi rendszerhez kapcsolódó polgrá,ri szervek ré-
szére fijiskolai végzettségen alapuló 2 éves nappali és 3 éves levelező kie-
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gészítő egyetemi alapképzés keretében.

A logisztikai szakon belül több szakirány akkrediüílt, de csak az
általános katonai logisztikai vezetői szakirány működési feltételei van-
nak meg. A tanszék részt vesz a doktori képzésben (az "F" alaprogramban)
továbbá kutatóhelyként működik (e téren kezdeti lépéseknél tartunk).
Rendszeressé vált a NATO logisaikai törzstiszti tanfolyamok levezetése,
amelyek iránt nagyfokú órdeklödés és igény mutatkozik.

Szélesedó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkeziink. Jóváhagyott eryütt_
működési szerződésünk van a Brit Királyi Logisztikai Szervezet Lo-
giszűkai Kiképző Központjával. Ennek keretében évente két alkalommal
egyiitünűködési (békeárnogató) feladatot hajtunk végre a két intézmóny
hallgatóinak bevonásával (MAGLITE gyakorlatok).

Rendszeres kapcsolatot tartunk a Cseh Szárazftildi Haderő Viskovy
Logisztikai Főiskolával.

Kialakulóban van a kapcsolat a Francia Szárazíiildi lladerő Logisz-
tikai Igazgatóságával is.

A megrendelői oldalról rendelkezésre álló információk szerint a szak
tananyagának elfogadottsága alapvetően pozitív, eú ámasztja alá a nagl-
fokú érdeklődés, illetve a felvételre jelentkezők létszáma.

A tanári állomány a NATOJogisztikai ámogatási elvei és módszerei
folyamatos (a rendelkezésünke bocsátás ütemében) feldolgozását és
tananyagokba építé se| adaptÁcióját végzi.

Kijelölt állomrány résá vesz a HVK által iranyított logisztikai doktr!
na kidolgoásában, valamint a terminológia harmonizációs munkában,
továbbá a NAT1-logisztikai tárgyú szabvrányok adapációjához kapcso-
lódó munkában.

A képzesi kör szélesítése érdekében folyamatban van a "Hadászati ka-
tonai közlekedési szak logisdikai vezető szakirányú továbbképzési szak
képzési követelményeinek kidolgozása egyetemet és szakirányú fóiskolát
végzett közlekedési tisáek és a védelem polgári támogaüísa terén dolgozó
polgriri szakemberek reszére.

A tanszék ö§zlönzi az dllomúny ludorrrlinyos tovóbbképzését. Eanek
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alapjdn a tanszékvezető az Akaümia Doktora, 2 fő peüg PhD (egik le-
vetező, ruísik nappali) doklorandusz hallgatóként keszül a tudományos

fokozat megszerzésére Saímolunk a kii],rtjwijt szolgólaíot íeljesllő tudo,
nuínyos fokozrttal rendelkező tisztek visszatétésére, elsősorban a teme-
zett angol nyelvű oktatdsban,

Ösztönözzük a munka!írsakat a polgári tudományos közéletbon való
aktív reszvételre. Igen jelentós arányban veszünk részt tudományos kon-
ferenciákon, elöadóként is gyakori a közreműködésünk, Rendszeresen ér-
tékeljük az oktatói tevékenységet a hallgatói értékelési rendszer bevezeté-
sével.

A munkarirsakkal való dialógus fóruma a Tanszéki Úrtekezlet (havon-

ta), az Oktatói Értekezlet es Módszertani Napo§ amely eryben a szak-

mai továbbképzést illetve új információk megvitaását és megoldások kia-
lakítását is szolgálja. Külső szakértők bevonásával működik a §zakfej-
lesztési Fórum, amely ez évben jelentős munkát végzett a tananyag kor-
szerűsítés terén.

A logisztika tudományának tanszéki műveléséhez - amely alapul szol-
gál a tananyagok folyamatos korszedisítéséhez, a szükséges információk
iendelkezésre állnak elsósorban a polgári tudományos kapcsolatok, a ka-
tonai folyóiratok tanulmányoása révén. Ugyanakkor a megrendelői oldal
részéról alig érzékelheó a tanszék tanári állományának nemzetközi eryütt-
működési rendezvényekbe (konzulLíciókba) való bevonására vonatkozó
törekvés is.

A tanszék a Logisztikai Vezetói képzéshez alapvetően a Bolyai szak-
tanszékein végzett állományból merít (katonai gazdász, párrcélos és
gépjrármü, fegyv erzeti, közlekedési szaktisztekből),

Jövőképünk

Oktctlúsi rarégünk alapfilozófuijalegyen a katonai sajdtosságok és
a belőlük szótmazó előnyök összeö*özése a polgári oktaüísi módsze-
rekkel, ennek bázisán egy tervezhető, belátható igényen és pályamodellen
(kaniermodellen) alapuló a polgá,ri oktaüis elónyös tulajdonságait: neve-
zet€sen a rugalmas*ígo! a világba való kitekintés lehetóségét és az élen-
járó tudományon alapuló iskolateremtő taniiri autonómiát biztositó
oktaüísi rendszer kialakítisa, amelynek eredményeként kiemelkedő prob-
lémamegoldó képességekkel rendelkező katona-értelmiség kerül kibo-



csátáLsra.

Küldetésünknek tekintjük olyan logisztikai vezető szakemberek kép-
zését, akik korszerű tudományosan megalapozott és nemzetközileg elfo-
gadott elméleti és gyakorlati, valamint vezetői ismereteik, erre épülő prob-
lémamegoldó és innovaűv képesség és magatarüís birtokában felkészülnek
az MH, más fegyveres testiiletek és a honvédelmi szferához kapcsolódó a
védelem polgIá,ri tá,rnogatásában érintett szerveknél feladataik ellátására,

Célul tíizzük a béke-partner és a NATO-tagságra aspiráló haderőik
részére logisztikai vezető szaktisztek képzését. Ezen elgondolás realiüísát
a magyar gazdaság fejlődése, a polgári logisáika erösödő nemzetközi hír-
neve üímasztják alá. Ugyanakkor ezjelentős fejlesztést igényel elsósorban
a taniári és kutatói bazis, a tananyag valamint néhány kulcstan!írgy angol
nyelvű oktatási feltételeinek létrehozása terén.

Fejleszteni kívánjuk tudotruúnyos szolgtiltató kepességünket, az álla,
mi feladatok üímogaását szolgáló előkészítő kidolgoó munkát. Ez azért
is reális célkitűzés, mert a HM és a HVK önmagát 'fejnehéz" szervnek
minősíWe jelentős mértékben leépíti szellemi/kidolgozó kapacitását. Azért
is ajánljuk ezirárryú közreműködésiinket, mert a nyilvánosságra került
logisáikai szervezsti elképzelések nagy része köszönóviszonyban sincs a
NATO vagy az általános logisztikai támogatási elvekkel.

Mind az oktatói tevékenység, mind a működés trfunogatására sziik-
ségesnek ítéljük egy Intézményi Múködést és Oktatást Támogató Szoft-
ver rendszerbeállíüísát,

oktatási stratégiánkat olyan új kihívások motiváljiik, amelyek a hade-
rőreformból, a NATO-tagságból, továbbá a ársadalmi igények váltoá-
saiból következnek. Mindezek szükségessé teszik a képzés korsze-
rűsítesét. A legfontosabb kihívások közül kiemelhető a haderőreform
kapcsán tervezett tiszlliszíhelyeűes arónymódosítós, amely aá eredmé-
nyezi, hogy egy sor jelenlegi logisztikai tisai beosztásba tiszthelyettesek
kerülnek, tehát fajlagosan és összlétszámban is csökken a logisaikai tisz-
tek iránti igény, ugyanakkor növekszik a velük szembeni képzettségi
követelmény. Különösen fontos az információs üirsadalomba illeszkedés
képessége. NATO-csatlakoásunk kapcsán alapvető feladatunk lesz a lo-
gisztikai szakismeret harmonizálása a NATO logisaikai tárnogaási elvei
nek, valamint a logisztikai folyamatszervezést és a multinacionális eryütt-
működést tamogató eljárási szabványok tananyagba történő integrálásával.

Abból kiindulv4 hogy a Logisztikai Vezetői, mint beosz!ísi kategó-
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ria a logisztika funkcionáIis területeit irányító, integráló, magasabb beosz-
tási körbe tartozó szaktiszt (a funkcionális területek: anyagi vagy ellátó,
haditechnikai, közlekedési, elhelyezési vagy infrastruktúra, haditevékeny-
ség során az egészségügyi ágazatok) vezetőinek szakmai felettese lagl
parancsnoka, (ezért megfelelő lezetői tzpaszIalallAl kell rendelkeznie) a
képzés sorriLrr egyenszilárdságot kell elérni mind szemléletben, mind pedig
fudásanyagban az irányított ágazatok tekintetében, illetve deklarálni sziik-
§éges, hogy a (csúcs) logisztikai vezető a funkcionális teületek tehetséges
szaktisztjei közül, a magasabb, szakirányú egyetemi végzettséget biáosító
Logisztikai Vezetői §zak elvégzese uti{n leryen csak kineveáetö, Ennek
érdekében a 2 éves képzési ciklust ery ún. nulladik évfolyamnak kellene
megelőzni a különbözeti vizsgák és az előírt nyelwizsgrák letételére. A
különbözeti vizsgákra való felkészítést távoktatá§ formájában képzeljük
el. A növelt képzési időtartam nagyobb rugalmasságot tenne lehetővé más
tanintézeteknél való áthallgaást vagy külftildi stúdium/szakdolgozat elő-
készítését célzó külft'ldi kutatói szeminririumok végrehajtását,

Sükségesne* tartiak az egtelem küIönböó karain a "Logbztika alap-
jai" cfunmel oktatott tantórgl harmoniuícűjű az ismerelek egltmísra
epüIése érdekében. Ennek alapfeltétele lehet az oktaló óllonány íanszé-
künkre való koncentólásu

Néhány éven belül megvalósíthatónak tekintjük megh^láíozolt tantÁí-
ryak angol nyelvű oktatísi feltételeinek kialakítását. Ennek érdekében, de
az oktatói állomány felkészültségének fejlesztése céljából is sélesíteni
kell a külfijldi továbbképzés lehetóségét,

Felesáeni kívárrjuk a tanszek kutatóhelyi képességeit, szellemi kapa-
ciüísunk bázisán részt kívánunk venni az MH logisaikai fejlesaési elkép_
zelései kimunkálásában.

A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola egyetemünkre integrriiá-
sát követóen létrejött Kgtonri Közlekedési Tanszék e§ a Logisztikai Tan-
székre akkreditílt katonai közlekedési logis*ikai vezetó szakirány bázi-
sán célul üüztiik az 5 éves katonai közlekedési szak indítását.

A logisáikai tisztképzés eryik alapvető dilemmája az elsö tisái
beosztásra való felkészítés fudásanyaga. Az a kérdés, hogy egy adott szak-
mára kapjon felkószítest a tisá, vagy a civil (egyetemi) képzésnek megfe-
lelöen egy egész életpályához alapul szolgáló ismereteket nyefj€í|. Csak-
hog ez utóbbi a logiszííka területén mindaddig lehetetlen les1, amíg



feguerzeti, póncélos, gépjármű, üumanyag, élelmelesi, s7áIIító, stb. szak-
liszt!,!:?szj*ra uükség van. Ezek mind Ólyan szakterüietek, 

'amelyeket

kezdő általános logisáikai tisáek nem képesek ellátni, illetve ennyi szak_
ismeret nem fér bele egy 5 éves képzési idBintervallumúa, más szóval, több
tanszéknyi anyag nem préselheó bele egy ember fejébe. tehát két fokoza-
tú képzé: sziikséges: szakági alapképzés, ezt köveóen gyakorlati munka,
majd_a.tehetséges és törekvő szalitisaek általános logisaiÉai, vagy az adoú
szakági magasabb beosáísokhoz szükséges kiegé;ítő szakirá-nyri egye-
temi képzés.

A katonaliszt íelkeszílé§ének követelménle eltér a civil igényektőI,
meft:

l.) Rendelkeznie kell a szintnek megfelelő értelmiségi ismeretekkel.

2.) Rendelkezzen az adott szakía jellemző élenjá,ró tudásanyaggal.
(Ezen felsoroltak megegyeznek a civil igényekkel.) 

-

3.) Többlet a civilekkel szemben a hadfudományi ismeretanyag. Tehát
a.többlet fudásnak a képzési időben is tüköződnie kellene. A'civil szfe-
:apan_ 

ez ? szakorvossá váItis, ajogászok ryakorlatq a mémök-közgazda
képzés, stb, precedensül szolgálhaúának i[atonáknák is.

, Fnr.\ - elvi alapnak, e hórtns követelménynek széleskörű trir-
sadalmi elismertséget kellene biaosítani az okta&isi Minisztérium (oM)
is {99ntatf, 1ne1 a.két elsó igény (az értelmiségi és a szakmai) egybiesik
az OM törekvéseivel. Mindez hozzáiálrv\hafia ;íisai pálya presaízsének
emeléséhez is.

KüIön is az 5 éves egyetemi logisztikai alapképzésről

Már említettem aá a MAB elvárás! amely erre ösáönzi (kényszerí-
ti?) a tanszéket. l k9tr. beindíása tulájdonképpen nem oto)na irobte-m^t, mert rendelkezünk az 5 éves .képzés akkredn& Szakalapíttisi és ió-váhaglott Szakindítási kéretmével

Ezzel szemben f€ImeűI az első tiszti beoszlís dilemmáia olyan szem-pontból hogy mely beoszüísokban lehet igény az 5 éves tÉpzeiUOt tite_
rülő okleveles logisáikai vezetőkre (akik n-em rendelkeznek §akorlati ta-
pasztalatokkal).
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Az új logisztikai szervezetekben (nem vitatva aa, hogy ez jő-e vagy
rossz) várhalóan csökkeni fog a szaktisztek arránya és megnövekszik az
általanos (korábbi megnevezéssel temez&szeneó vagy hadművelafl lo-
gisztikai beosztott tiszti arány. Valós igény mutatkozh4 tehát kezdő álta,
lános logisxikai tisztekre és ezen a bázison lehet az 5 éves képzést beve-
zetrri. Célszerű lesz hivatalosan felkérni a Logiszikai Csoportftinökséget
(J 4), hogy szolgáltasson adatokat a várható létszámviszonyokól, Egyéb-
ként van arra precedens, (orvos, jogász), hogy a kezdő beosáás is egyete-
mi végzettséghez van kötve. Nagyon lényeges lesz itt a kiválaszás, ne
váljék kontraszelekciős eszközzé az 5 éves képzés, ne jelenjék meg az ele-
ve elrendeltetés, hory integrált (csúcs) logisztikai vezető csak az 5 éves
kurzust végzettekből lehet. Létszámigényt generálhat a mozgósíLísi tar-
talék (amely ugyan jelentős mértékben csökkeni fog) logisáikai tiszti
szükséglete, valamint a ávlati elképzelésekben szerepló Nemzeti Gárda
vagy Polgárőnég is. A tartalékos logisztikai vezető ugyalazt a képzsst
kapná, (esetleg HM finarrszírozásban), mint a hivatrásos, de fakulációkkal
(marketing, üzem és vállalat gazdasígtan, ryártási logisztika) felkészíthető
lenne a polgriri munkakörökre is.

A lehetséges szakirányok

Az általdnos logbztikai vezeói szakiruin! magától érthetödik, nem
képeáeti vita ti§gyát. A meglévő Szakalapít:isi Kérelemben az 5 éves
logisáikai tisztképzés tantrárgystruktuníjaképezi az alapot ajelenlegi kie-
gészítő egyetemi képzéshez is.

A másik, reálisan beindítható szakinány a közlekedési lehet. A kato-
nai közlekedési tisztképzés iránti igény markánsan megváltozott NATO-
tagságunk kapcsán. Ma már minden közlekedési alágazat igénybevételére
fel kell készülni, ezért nem elegendó a mostani gépjá,nnűtechnikai bráaisú
gépkocsisállítoi tudásanyag elsajátítás4 hanem a technikai ismereteket és
a közlekedési üemtant ki kell terjesaeni a többi alágazatra is, kiemelten
kezelve a nemzetközi szállítrásszervezési és sállítrrrányoziási ismereteket.
Mindez a többlet a öiskola 4 éves idótartamába nem építhető be, ez is
indokoltri teszi az 5 éves képzést. Az íry kibocsájtoít tiszl "kato ai
*özlekedési logiszlikai vtzelőt| vagy l|kulonai hözle*edés logisúikd mérnök"
kezdó beoszuisa a zászlóalj logisztikai századparancsnok, a dandár lo-
gisáikai zászlóaljban sállító századparancsnok, a központi közlekedési
szerveknél beosáott sálliástervező lehet.
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Jelentős a civil érdeklődes is. A kordbban említett tartalékos tiszt igény
a logiszíikai ógazaton belül a kiizlekedesnél a legmagasabb, majdnem
annyi, mínt a öbbi ógazatnól egliittvéve.

Alternatíva

Az előzőekben vrázolt elképzelések mellett lehetőség van egy olyan
megoldiásra is, hogy a Bolyai Főiskolai Kar tanszekein a 4, év befe-
jezésekor a legjobbak lehetóséget kapjanak arra,hogy az addigi szaktisái
tanulmri,rryaika az es/etemen tehessék fel a koronát 1 vagy 2 éves kie-
gészítő képzessel, amely kifejezetten logisztikai vezetői ismereteket oktat-
ia. Ezzel eleget tennénk az egy helyen, megszakítds nélküIi képzés köve-
telményének és a szelekálódás is reálisabb alapokon állna, mint amit ery
felvételi eljárriskor biáositani lehet. Ez a gordiuszi csomó átvágása! (Es az
oktaüísi törvényé is!)

Összefoglaltísképpen a bkonytalansógok ellenérc a nagam szin-
tjéróíl lrgJ| ítélem meg, hogl igenis a magasabb képzetlségi szint felé
vigllük a képzést, nwt a sze ert pouncüíl naglon sokszor etővé kon-
vertÓIható és győzelemhez vezethel Ha egl hadsereg képtelen íenntafia-
ni a sajű okatdsi intéznényeir, az megérett a slótesésre A Nemzetvé-
detmi Eryetem (milyen szep és ki|ejező elnevezés) adhatja c§ak meg at
a kohéziót, analy a le§tüIeti szellem újbóli kialakuhisdnak alapja leha,
és azt a maglar nerruet iránti elkötelezefrséget, amelyet sem ruís hazai,
és főként küIJiildi tanintézetben nem kaphal meg a tisztjelöll
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