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6 Kiképzés-felkészítés

A Magyar Honvédség 5. Bocskai Ist-
ván lövészdandár parancsnokának 
106/2012. számú kiképzési intézke-
dése meghatározta, hogy kiemelt 
fi gyelmet kell fordítani az alegység-
parancsnoki (kiképzői) állomány 
általános katonai ismereteinek, 
jártasságainak, készségeinek meg-
szilárdítására. Oktató-módszertani 
foglalkozások keretén belül a dan-
dárnál egységesíteni szükséges a 
foglalkozások előkészítésére és vég-
rehajtására vonatkozó kiképzési kö-
vetelményeket. Ennek megfelelően 
a dandárkötelékben lévő zászlóalj 
jogállású alegységek (szervezetek), 
kötelékben lévő század jogállású 
alegységek (szervezetek), valamint 
közvetlen század, szakasz jogállású 
alegységek (szervezetek) havi mun-
katervében szerepeltetni kell az 
„Altiszti fejlesztő foglalkozás (AFF)” és 
a „Kiképzést vezetők oktató-módszer-
tani felkészítése” (KVOF) című kur-
zusok megszervezését. Az altiszti 
fejlesztő foglalkozás célja a zászlóalj 
altiszti állománya általános katonai 
ismereteinek bővítése, új eljárási 
módok, kiképzési tapasztalatok, 
NATO-eljárások feldolgozása, egy-
séges követelményrendszer kiala-
kítása, az alegység (zászlóalj vagy 
önálló század) számára meghatá-
rozott  feladatok feldolgozása,  belső 
információáramlásának javítása, 

az alegységparancsnok elgondolá-
sának és elvárásainak ismertetése, 
valamint tájékoztató az alegység- és 
a magasabb szintű parancsnoksá-
gok feladatairól. Hatálya kiterjed a 
zászlóaljak teljes zászlósi és altiszti 
állományára. 

A zászlóalj vezénylőzászlós fel-
adatai a következőek: felhasználva a 
parancsnok elgondolását, a zászlóalj 
előtt  álló feladatokat és a személyi 
állomány kiképzési eredményeit, 
megtervezi az éves „Zászlóalj fejlesztő 
foglalkozásokat (ZFF)”, felkészül és fel-
készíti az előadókat a foglalkozások 
végrehajtására, értékeli és jelentést 
tesz a zászlóaljparancsnoknak a fog-
lalkozások eredményességéről. Az 
altiszti fejlesztő foglalkozást havon-
ta egy alkalommal, 2x50 percben, a 
havi altiszti állománygyűlés kere-
tében hajtják végre. A foglalkozás 
ideje és tárgya az éves és a féléves 
tervezési adatok között  szerepel. A 
zászlóalj vezénylőzászlós kĳ elöli a 
foglalkozásvezetőket, akik a megha-
tározott  foglalkozásokról a foglalko-
zási jegyeket egy hétt el a foglalkozás 
előtt  bemutatják részére. Távolma-
radást szolgálati elfoglaltság kivé-
telével, a zászlóalj vezénylőzászlós 
javaslatára, csak a zászlóaljparancs-
nok engedélyezhet.

A foglalkozás első felében a 
zászlóalj vezénylőzászlósa ismer-

teti a parancsnok elmúlt hónapra 
vonatkozó értékelését, tájékoztat-
ja az állományt a parancsnoknak 
a következő időszakra vonatkozó 
elgondolásáról és utasításairól. A 
foglalkozás nem összekeverendő az 
előírt zászlóaljszintű állománygyű-
léssel. A foglalkozás második felé-
ben a meghívott  külső előadó vagy 
a foglalkozásvezető tartja meg elő-
adását. Alapvetően elméleti foglal-
kozásról van szó, amely ismeretek 
átadására, felelevenítésére szolgál, 
és amely kiegészülhet gyakorlati 
bemutatóval is. A gyakorlati felké-
szítés a KVOF része. A foglalkozás 
végén a zászlóalj vezénylőzászlós 
feladatot szab a foglakozás anyagá-
nak önképzés keretében való feldol-
gozására. Meghatározza a számon-
kérés módját és határidejét a század 
vezénylőzászlósok részére. A KVOF 
célja: felkészíteni a kiképzést vezető 
állományt az alegység előtt  álló ki-
képzési foglalkozások levezetésére 
technikai és bemutató eszközök se-
gítségével (általában egyhetes idő-
intervallumot számolva), növelni a 
rajparancsnokok, részlegparancs-
nokok felelősségét a kiképzésben, 
az önálló feladatvégrehajtásban és  
döntéshozatali képességeik kiala-
kításában, továbbá a foglalkozással 
kapcsolatos anyagi-technikai bizto-
sítás részleteinek és a foglalkozási 
helyek berendezésének pontosítása. 
Hatálya kiterjed az alegység kikép-
zést vezető állományára.

A zászlóalj vezénylőzászlós, fel-
használva a zászlóaljparancsnok 
elgondolását, a zászlóalj előtt  álló 
feladatokat és a személyi állomány 
kiképzési eredményeit, ellenőrzi 
a századok által kĳ elölt kiképzők 
felkészülését a következő három 
kiképzési napra, segítséget nyújt a 
módszertani és kiképzési anyagok 
előkészítésében, valamint értékeli a 
foglalkozás eredményességét, és je-
lentést tesz arról a zászlóaljparancs-
noknak. A KVOF-foglalkozást he-
tente egy alkalommal legalább 2x50 
percben hajtják végre úgy, hogy 
törekednek a helyszínen történő 
konkrét gyakorlati tevékenységre. 

ALTISZTEK FELKÉSZÍTÉSE 
AZ MH 5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁRNÁL (1.)

 Elméleti foglalkozás
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Pontos időtartamát és helyszínét a 
meghatározott  időszakra eső foglal-
kozások jellegének megfelelően ter-
vezik meg, idejét és tárgyát a havi 
elfoglaltsági tervben alegységszin-
ten szerepeltetik (zászlóalj-, század-
szinten). A foglalkozási jegyeket a 
foglalkozásvezetők egy hétt el a fog-
lalkozás előtt  mutatják be az alegy-
ség kiképzési részlegvezetőjének 
és a zászlóalj vezénylőzászlósnak. 
A foglalkozásvezetők kĳ elöléséért 
az alegységparancsnok-helyett es a 
felelős. Távolmaradást az alegység-
parancsnok-helyett es és a század 
vezénylőzászlós javaslatára csak 
az alegység parancsnoka engedé-
lyezhet.  Alapvetően módszertani 
foglalkozásról van szó, amely is-
meretek átadására, a foglalkozások 
tárgyának, céljának ismertetésére, 
felelevenítésére, a foglalkozások 

során használt módszerek gyako-
roltatására szolgál. A foglalkozás 
végén az alegységparancsnok vagy 
az alegységparancsnok-helyett es 
feladatot szab a foglakozás anya-
gának önképzés keretében való tö-
kéletesítésére, továbbá intézkedik 
a kiképző- , illetve az ellátóaltiszt 
felé a kiképzéshez szükséges eset-
leges további anyagok felvételére 
és a foglalkozási helyek berendezé-
sére. A rendszeres általános altisz-
ti felkészítő foglalkozások mellett  
további felkészítés kezdődött  el a 
rajparancsnoki állománynak még 
2012-ben (melyről a későbbiekben 
írunk). 
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