
HADTÁPSZOLGÁLATFŐNÖKS8G 

Alkalmasó niegbes::ú~lés le/ólyta·tasár . 
való felhéssülés és annak módszere 

A ha,dtápharcász1ati foglalkozások Jiegeli.erjedbebib mód
szere a térképen, vagy terepen tartott 'alkalmazó megbeszélés. 

Ennek a mód.sz,ernek az a íényege, hogy a résztvevők egy 
meghatá1rozott beosztásban oldják meg_ a mód5zertani kidol.g-ozás,,. 
ban iés a fogla!kozáisi t,ervben előírt kérdésekiet (fel1aidatokat). 

Az alkalmazó megbeiszélés módszere lehetővé teszi, hogy 
küJönösebb anyagi áldozat nélkül, konkrét példákon tanuLmányoz
zuk az elméleti kérdéseket, szabá!iyzataink határozványiait, a· harc 
megszervezését é5 lefolytatását, ia hadtáp működésének megsz,er
vezésiét különböző · kör_ülirnények között, - elsajátítsuk a hadtáp
egységek iés intéz;etek irányításának gyakorlati fogásait, gyakor
latra tegyünk szert a hadtáp hadművie:leti okmáJnyiok megszer-
kesztésében és a munkatérkép vezeté5ében . · 

· · Célja a tisztek harci-erkölcsi nev,elése, ítélőképességének 
fokozás1a, a kezdeményez,é,s és taláJékonyság fejlesztiés,e, az okta
tá5on résztvevők akaratának és jell,emének erősítése, az újonnan 
~anulandó anyag öntudatois és biztos elsajátítása, a meglévő, is
mer,etek lerögzítése és a tisztek förzsmunkájának kimélyítéiSe. 

E célok elérésében a foglalkozás vezetőj ének jut a .leg
niagyobb szerep. A foglalkozá50k csak akkor járnak sikerrel, ha 
az oktatásvezető maga tökéletesen ismeri az anyagot és a taní
táJs. módszerét. 

Az alakulat (parancsnokság) hadtáp tisztje, aki hadtáphar
cászati kiképz-é1s csoportvezetője kétféle lehetőséggel 5zámol111at: 

· a) vagy magának kell · öszeállítania a feladatot és mód~ 
szertani foglálkozást, . 

b) vagy mindezt készen kapj a. 
Az első esetben a feladat összeállítása, valamint a mód

szertani kérdéseket is magába foglaló foglalkozási terv meg-
, szerkesztése a vezető kötelmei közé tartozik. Ez esetben először 

is tisztáznia kell a kiképzési tervezet által előírt foglalkozási 
anyagot, meg kell hatáto~n!a a fogl~lkozás ala-pvető f;lad_at~t, 
ki '!kell választania a szükseges szakirodalmat, tanulmanyozrna 
keli a kérdés elméletét, fel kell dolgoznia a harcászati (hadtáp), 
helyzetet, alkalmas terepet kell kivál~sitania ~ tér~épen és a 
terepen, ki kell dolgoznia a fogl~lkoz~s menetet,; r:1m~en. moz
zanatra részletesen meg kell hatarozrna az oktatasi kerdeseket, 
lki kell tűznie a feladatokat, össze kell állítania a foglalkozás 
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lefolytatásának tervét, kh kell dolgoznia a térképet és fel kell 
készülnie a megbeszélésre. 

A másodilt esetben - amikor a vezető ·a módszertani fel
dolgozást és a feladatot kézhez kapja - az előkészület lényege. 
gesen egyszerűbb. Ez esetben ismerkedjen meg a feladattal és 
~ módszertani feldolgozással, - a tárgykört, a foglalkozás cél
ját és az időbeosztást illetően, - t'anulmányozza a kérdés elmé
letét a javasolt szabályzatok és segédletek nyomán, tanulmá
nyozza a feladatot és vezesse rá a térképre a megindulási hely
zetet, állítsa össze a „Foglalkozás előtt végrehajtandó" fel ada
tokat, tanulmányozza részletesen a módszertani foglalkozást, 
'dolgozza ki saját megoldásait és okmányait, egészítse ki saját 
céljára a foglalkozási tervet és készüljön fel a megbeszélésre. 

Mindkét iesoetben határozza meg a vezető az oktatásra 
kerülő kérdések számát, tárgyát és terjedelmét, továbbá azt, 
hogy mire kell törekednie a foglalkozáson, mit akar alaposan 
oktatni, mit kell gyakoroltatni, mit kell ellenőrizt'etni, stb ... 

Az előkészítő munka során a vezető ne csak a javasolt 
segédleteket olvassa át, hanem tanulmányozza a témával össze
függő teljes szakirodalmat, nem feledve azt, hogy az ő tudásá
nak és ismeretének sokkal nagyobbnak és alaposabbnak kell 
lennie, mint azoké a tiszteké, akik számára a foglalkozást tartja. 

A legnagyobb munkát ilgényli a vezető számára a harcá-
szati (hadtáp) helyzet élethű és pontos beállítása, az oktatás~ 
hoz szükséges htp. hadműveleti okmányok meg-szerlkesztése, a 
feladat megállapítása és a foglalkozási terv összeállítása. Az 
.oktatás tárgyköréből ési céljából kiindulva a vezető úgy állítsa 
össze a harcászati és hadtáphelyzetet, hogy az oktatási feladatot 
világosan és tanulságosan lehessen kidomborítani. 

Pl.: ,,Az alakulat hadtápjának szervezete és működése 
támadásb~n'' e. alkalmazó összeállítása a következő tárgykörö
ket foglalhatja magában: 

ct1) saját és ellenséges helyzet ,:egy megh:atározot~ idő
pontban, 

b) liadtápintézetek és alakulatok helyzete · ugyanebben 
az időpontban, 

e) az anyagiak és a javadalmazások helyzete, 
d) alapvető intézkedések a hadtáp megszervezés~re a 

támadás előtti készenléti helyzetben, 
e) saját és ellenséges csapatok feladatai és ténykedésük 

harc közben, 1 
· 
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f) hadtáp működésének megszervezése a harc egyes moz
~anataiban . .. 

Használjuk fel a Nagy Honvédő Háború tapasztalataiból 
vett alkalmas példákat. · 

A hadtápharcászati feladat feltétlenül konkrét helyzetet 
tartalmazzon, melynek alapján a foglalkozáson résztvevők a 
tervben előírt konkrét kérdéseket kidolgozzák. 

Az általános harcászati és hadtáphelyzet tartalmazza 
· nagy vonásokban az eggyel magasabb egység adatait és az aia
kulat konkrét feladataival· kapcsolatos részletes helyzetet (a !Jad
Jáp feladatait, a szükséges tájékoztató adatokat és utasítás:okat, . 
mit kell végrehajtani a fogla~kozá:s. megkezdéséig, a tárgykör 
tanulmányozásához szükséges irodalmat, segédletek felsoro-
~', , t) . . ~asa . 

A feladathoz · okmányokat és vázlatokat mellékelhetünk, 
melyek a munkát megkönnyítik. A feladat teljessége, a ·mellék
l~tek · tartalma és száma az oktatás céljától, a csoportok felké-
szültségi fokától, összetételétől, stb. függ. · 
. . A feladat röviden, de pontosan és kellő részletességgel 
tükrözze vissza a helyzetet. Áttanulmányozása után nem sza
bad tiszt.ázatlan kérdéseknek és ·nehézségeknek felmerülniök. Az 
okmányok, melyek a fel::idat szövegében és, mellékleteiben szere
pelnek, (l~ginkább a'Z előljáró egység parancsnokának parancsai) 
a . törzsmunka_ követelmé~yeinek . és előírásainak . megfelelően 
legyenek összeá~lítva és a tanfolyam résztvevői számára. minta
törzsokmányokként szolgáljanak. 

Terepen lefolytatott alkalmazó megbeszélés feladatának 
megszerkesztésénél a vezető elős.zör válasszon ki megfelelő 
területet a térképen, majd a helyszínen szemrevételezze. Itt hatá
roz~a meg az alkalmazó lefolyását, a megindulási helyzetet, az 
eseményeket és a hadtáp működésének mozzanatait. Jelölje meg 
az álláspontokat, melyej{en az egyes kérdőpontokat ki akarj a 

.. d,olgoztatni. 
Szemrevételezés után a vezető állítsa össze véglegesen 

a feladat szövegrészét, terjesze fel jóváhagyásra felettes parancs
nokának és lásson hozzá a foglalkozási tervének összeállí-
tásához. , · 

Mielőtt a foglálkozási terv összeállításával kapcsolatos 
teendők~t áttekintenénk; röviden meg kell állnunk a móqszertani 
kidolgozásrrál. . 

A módszertant kidolgozás célja a ::-Yog'lalkozá~ levezetésé
.pek .elő&egítése. • Tar_talmaznia kell: a tárgykör !:llegnevezését, 
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oktatási célt (vagy célokat), a foglalkozás lefolytatásának mód
szerét, kiképzési kérdéseket, általános időbeosztást .és a foglal
kozás lefolytatásának tervét, mely utóbbi a vezete ténykedéseit 
is magában foglalja. A kiképzési kérdések megbeszélésével kap
esolatos módszertani utasítások, a helyes megoldások, a he~yzet
közlések és azokkal kapcsolatos elhatározások, valamint a meg
beszélés lefolytatása szintén a módszertani kidolgozáshoz tarto
zik. A módszertani kidolgozás lényege tehát az, hogy milyen 
.módszertani fogásokkal és hogyqn tárjuk az egyes kiképzési kér
.d.éseket tanulságosan a hallgatók elé. 

i gy pl.: milyeri vázlatokat használjunk, mikor és milyen 
példákat hozzunk fel, mire terjedjen ki kü!Qnösen figyelmünk, 
mit jegyeztessünk fel, milyen számvetéseket stb. csináltassunk. 

A módszertani utasításoknak biztosítani kell az alkalmazó 
levezetésének helyességét, egyszerűségét és szemléltető voltát, 
valamint az anyag könnyű és biztos elsajátítását. 

A módszertani kidolgozás átvétele nem menti fel a vezetőt 
attól, hogy a foglalkozási _tervet ne egészítse ki saját feljegyzései
vel (a terv fogalmazványi része). 

Magától értetődik ugyanis az, hogy az általában több 
.csoport számára összeállított módszertani kidolgozás nem ve
heti tekintetbe az egyes csoportok saj ;Hoss~gait, felkészültségét 
és mipdlen egyes hallgató egyéni tulajd'onságait. A módsrertatni 
kidolgozás célja· az, hogy a foglalkozások levezetéséb~1 a l{}g
alkalmasabb mqdszert, elvi lkiérdése:kben az ~gyöptetúsiég,et biz
tosítsa. A módszertani kidolgozás ezen közös jellegét, a csoport 
vezetője a terv kiegészítő részében · fagalmazványszerű feljegy-
zésekkel egészítse ki. · 

-·Ezeket a feljegyzéseket az egyes csoportok, sőt az egyes 
tiszte}{ &ajátoSiSá:gai'nak figyelembevételével klell összeállítani. 
Pontosan meg kell határof'.ni a kitűzött cél elérésének módját1 a · 
csoport összeállításától függően. Egyes kérdéseket részl@teseb
ben kell taglalni, másokat viszont kevésbbé. E célból a vezető 
alaposan ismerje a hallgatók előképzettségi fokát. Ha a mód
szertani kidolgozás túlságosan sok oktatói kérdést tartalmaz, 
vagy pedig nem felel meg a csoport kiképzési színvonalának, 
akkor a vezető saját tervében csökkentse a kérdések szárn4t, 
hogy megfelelően összpontosíthassa a csoport figyelmét a lénye
gesekre. · 

A foglalkozási tervét az előadó tetszés szerinti formában 
állítsa össze. Ennek kiegészítésekép egyidejűleg készítse el a 
kérdések megoldá$áitak fogalmazvanyát. Ez a fogalmazvány 
olyan feljegyzéseket tartalmazzon, ·melyeket a kérdéssel kap-
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csolatban a vezető az irodalomból, segédletekből vagy pedig 
saját tapasztalataiból merít. 

Tekintettel arra, hogy a vezetőnek -- különösen a terap
ben lefolytatott alkalmazó megbeszélés folyamán - gyakorlati
lag nehéz egyszerre több kiképző okmánnyal foglalkozni anél
kül, hogy ez a foglalkozás menetét ne zavarná, ezért a tervet és 
az azt kiegészítő feljegyzéseiket célszerű egy okmányban fel
dolgozni. 

1 A foglalkozási terv tartalmazza a foglalkozás percre tör-
ténő részletes beosztását, a kiképzési kérdések felsorolását és a 
vezető elképzelését, hogy mily módon foglalkoztatja az összes 
hallgatókat. 

A foglalkozási tervhez csatoljuk a kiképzési kérdé_sek 
vázlatszerű feldolgozását (e1S1etleg szósz~rintit), a sza1bályzatok 
és utasítások vonatkozó §-ait, irányadatokat és forrásmunkákat 
fogalmazványszerű feljegyzések formájában. 

A tervben gondosan fel kell tüntetni a csoport összes 
résztvevőinek foglalkoztatási tervét. Meg kell előre határozni,_ki, 
milyeq elméleti kérdésre felel, ki olvassa fel az előre elkészített 
tájék(}ztatót, stb., stb. 

Ebb~l a szemszögből nézve, azt a tervet nevezzük helyes
nek, melyben a foglalkozás folyamán az összes tisztek legalább 
1-2-szer, a kevésbbé képzettek 2-3-szor vannak előjegy
zésbe véve. 

A cél az, hogy a csoport minden tisztje necsak a rá vo
natkozó részt sajátítsa el és azzal a kérdéssel legyen tisztában, 
;f\melyet ő maga felel, hanem az egész tárgykört, az összes új 

· fogalmakat, problémákat és gyakorlati fogásokat ismerje meg. 
Módszertani kidolgozás hiányában a tervben részletesen 

tüntessük fel a módszertani részleteket és jegyezzük elő, hogy a 
vezetőnek hol, milyen mód'sziertani fogást kiell alkalmazni, hogy 
a kérdést tökéletesen elsajátítsák. A vezető a tervben állítson be 
időt olyan előre nem látott . kérdések megbeszélésére, melyek a 
foglalkozás folyamán a tapasztalat szerint mindig felmerülnek. 

Az elmondottakból azonban ne vonjuk le azt a követkei
tetést, hogy a terv és a hozzátartozó fogalmazvány nehézkes és 
bonyolult okmányok legyenek. Ellenkezőleg, rövid~ világos és 
könnyen használhatcí legyen, formától mentes és a csoport sajá
iosságajhoz alk.almazkodjqn. 

A foglalkozási terv befejező része a megbes~élés váz
latát tartalm<J.zza. Idetartozik: a kiképzési cél ismertetése, a 
helyzetnek a hallgatók által történő kiértékelése, az alapvető 
intézkedések megbeszélése, a hallgatók működésének és intézke· 
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_déseinek .elbírálása (a helyes és helytelen tényezőkre rámu,
tatni), a tárgykör általános kiértékelését tartalmazó záradék és 
az eredm.ények összefoglalása (milyen kikéozési célokat értek 
el és mit kell önképzéssel pótolni). • 

Ez az általános megbeszélés a fogl.alkozás végén általá
ban 10-J5 percet vegyen igénybe. Ezenkívül a legfontosabb 
oktatási kérdések .feldolgozása után 3-5 perces rövid meg-
beszéléseket is tartunk. · 

Tekintettel arra, hogy a megbeszélés a foglalkozás egyik 
igen jelentős szakasza, ezért fogl.alkozzunk kis,sé részletesebben 
vele. A megbeszélésre való felkészülés nemcsak a foglalkozás 
megkezdése előtt, hanem alatta is folyik. A vezető a kérdés. 
elméletének tanulmányozásával és a terv összeállításával egy
idejűleg készüljön fel a megbeszélésre is. 

Ez a felkészülés abból áll, hogy meghatározza azokat a 
legfontosabb kérdéseket, melyet a megbeszélés során külön meg 
akar világítani. Tanulmányozza az ezekkel kapcsolatos szabály
zafpontokat, haditapasztalatokat és hadtörténelmi példákat, me
lyek a kérdést még jobban alátámasztják, készíttessen vázlató
kat és falitábláka.t, melyek a problémát szemléltetően ábrázolják. 

A foglalkozás folyamán a vezető gyüjtse a megbeszélés
hez szükséges többi anyagot, a hallgatók működésével kapcsolat
ban. Foglalja rendszerbe és alakítsa ki a megbeszé_lés végleges 
formáját és tartalmát. Gyakran előfordul, hogy a megbeszélés 
eredetileg tervezett néhány kérdését ki kell egészíteni, újabb 
kérdéseket kell beállítani vagy néhány k_érdést el lehet hagyni. 

Ne akarjunk túl sokat megbeszélni. Tartsuk mindig szem 
előtt, hogy kevés idő áll rendelkezésre, ezért főleg a kellően fel 
nem dolgozott, vagy vitás kérdésekkel kapcsolatban adjunk vilá
gos és pontos magyarázatot. Ezzel végződik a foglalkozási terv. 

A terepen lefolytatott alkalmazó megbeszélés tervének 
összeállításánál a vezetőnek újra ki kell menni a terepre. Előre 
összeállítja a kiképzési kérdéseket, a helyszínen határozza meg 
az álláspontokat és számítsa ki az állásváltoztatáshoz szükséges 
időt, határo.zza meg és jegyezze be a tervbe az állásváltoztatás 
menetvonalát, irányozza elő minden álláspontnál a tájékozódás
hoz szükséges időt, a térkép és az iránytű . használatának gya-

. korlását, az ezek segítségével történő mozgást és egyéb gyakor- · 
latokat, melyeket a terepen v.aló foglabkozásnál le !kell folytatni. 

Minden alkalmazó megbeszélés tervszerű lefolytatásánál 
három részt kell feltétlenül irre.gkülönböztetni: 

Első rész: A tiszteknek a foglalkozásra való felkészültségé
nek ellenőrzése. 

30 



Ellenőrizzük a munkatérképek kidolgozását, a helyzet 
helyes berajzolását, az el'&munkálatok tartalmát és formáját. 
A munkatérkép általában az alábbi adatokat tartalmazza: 

· a) a· küzdő egységek és azok első vonala; 
b) a hadtáp intézetek és szakcsapatok elhelyzése; 
e) a hadtápkörlet határai; 
d) után.szállítási és . hátraszállítási útvonalak; 
e) hadtápintézetek településére tiltott területek; 
f) a hadtápparancsnok tartózkodási helye; 
g) az ellátandó egységek létszáma ( ember, ló); 
h) a raktárak készletei (javadalmazásban). 
Ellenőrizzük a kérdés elméletének ismeretét, a feladat 

tanulmányozásának fokát és a helyzet ismeretét. (Ha a foglalko
zás a terepen történik, akkor első az állásponton történő terep
és harcászati tájékozódás). 

Második rész: A foglalkozás lefolytatása a kijelölt kikép
zési kérdések következetes feldolgozásával mozzanatonként. Ez 
a rész sokkal nehezebb és sokkal nagyobb erőfeszítést, figyelmet 
és tudást igényel. A munka abban · áll, hogy a vezető a feladott 
és felmerült kiképzési kérdések kidolgozását irányítja, illetve 
azokat megbeszéli, 'közlések segítsiégével új helyz,eteket t,eremt, 
ellenőrzi az-ok elsa}átításlát, irányítja ,a hallgatók munká
ját, nyilvántartja megoidiásaikart, ellenőrzi1 a hallgatók okmá1rny
vezetését és sz.ámvezetéseit, ügyel a szabályzatok helyes alkaima
-iására, a ikatona:i 'krfejezésekre, figyeli az anyág elsajátítási fok!át 

. és a fogla1kozá~t élénken és szervezetten irányitja. · · 
· · H armadtk rész: A foglalkozás már részleteiben tárgyalt 
záró megbeszélése. 

l. 

* 
~os~tás, po_ntosság, áld,oz.atkészség jellemezze a hadtápszolgálatot. 

l 
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