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„A Szovjet Fegyveres Erők · katonai kik(:pzésének v.ezérelve mindig 
az vo{/ és továbbra is az . marad, hogy megtaní'fr,a a hadsereg.el 
mindarra, . amire a háború esetén szükség va,n. A tapasztalat meg
mutatta, 'hogy a korszerű háború magasfokú harci és érkölcsi · tulaj.
donságokat, jó katonai és politikai kiképzést, magasfokú · haditechni- · 
kdi, . megbízható J együttműködőket, nagy fizikai erőt és kitartá, t 

· követel a had:;.eregtől." _ 

(Sztálin) 

. XOL'l'Al LÁSZLÓ ;százados 

Milyen alapieltételek m~lle,tt rnfihödhet 
jól a csapathadtúp? 

Az 1949-50-es kiké.pzési évben a szovjet kiképzési rend
szerre valő áttérés :mEI ie:t az anyagi szolgálat ellátása :erén is 
áttért Néphadseregünk a Szovjetunió d\csfoéges Vörös Had, 
seregének a: II. vi'.ágháborúban beváH és megedződött anyagi 
ellátás rendszerén\ minek következ:ében bevonu!t Néphads,ere- 
günk ~etébe a hadiápszolgálat, mint a fegyvernemek egyike . 

. A mu'.t reakciós Horthy-hadseregben az anyagi sw1gá'.at tel-
. jesen lenéz.ett „szolgálati ágaza:t" volt. Az anyagi szolgálatban 
működő tisztek és tiszt'he;yettesek is lenéző, lekicsinylő e'.bánás
paa részesültek a csapattisztek részéről. Külsőleg is megnyilvá
nult ez a különbség, amikor pl. a számvevőségi tisz,tek még csil
lagot sem hordhattak, mint a többi . tiszt, hanem csak „rozettát", 
amikor ezeknek nem · járt arany vállpánt, azt ,ők nem hordhatták, 
amikor. nem hordha~tak kardbojtot, amikor egy gazdászati tis~t
nek még az őr sem úgy tisztelgett, mint egy csapaHisztnek. 

· Természetes az, hogy .a Néphadser,egben ennek a . meg.külön-
. böztetésnek tiszt, tiszthely,e~tes, valamint iég,énység köziAt nem 
szabad megnyilvánulni és nem szabad, hogy különbségek_ legye
nek egyes fegyv,ememek . között, sem a fegyvernemek és áz 
anyagi · szolgálat honyéd szerné'.yei .kczött. Hadser,egünk, mely 

. a dicsős,ég,es Sf'.ovjet Hadsereg tapasztalata . és fe'.szabactí -ása 
nyomán épü! fei, ke'.l, hogy elsajátítsa a sztá'.ini stratégiát és 
,taktikát, mint azt a ka 'onai tudományt, azt a művészi hadveze, 
tést, mely minden tekin:etben felülmú'.ja ~z imperialis,ta-kapitá-



lista hadveze·tést. Ennek a sz:álini stratégiának ,és taktikának 
egyik je!l,emző vonása a fegyvernemek töké:etes ,együttműködése 
es ehhez a hadtápszolgálat is .hozzátartozik. Ebben az együtt
müködésben az anyagi szoígá!atnak, a ,hadtápszolgá:a:nak is 
ugyanolyan szerep jut és ol yan döntő tényező, mint például 
a második világháborúban a páncélo<, fegyvernemnek, avagy 
a tüzérségnek. . 

Ha a hadtápszolgálat ilyen fontos eleme és '.ényeges ténye
zőj e a hadmüveI.etek sikerének, akkor ennek az anyagi szo:g~
fatnak úgy is kell működni, hogy megfdeljen a hadvezetés által 
e'.éj e ki '. üzött kö,vdelményeknek, hogy minden egység és ezáltal 
az· egész hadsereg is győze:mesen kerü1,jcn ki a harcból. 

Mint tudjuk, a győze'.em nemcsak a harctereken, hanem már 
a békekiképzés sikeres végrehaj:ásán áll vagy bukik. Két részre 
lehet vála:sztani azt a kérdést, hogy mikén,t kell müködni a jó 
cs apathadtápnak és mit vár az a'aku'.at a jó hadtáp'paranrcS111októl. 
Az egyik rés,z, a kiképzés időszaka, a másik a harc időszaka, 
Természetesen a kérdést nem lehe: meFeven · kezelni és egymás
tó'. teljesen elvála:'Ztani, mert lényegében· mindkét esdben nagy 
mértékben 'megegyezik a két rész, csak bizonyos ágak kerülnek . 
e'.ő:érbe á háborús hadtápszol.gálatban, mint a béke hadtáp 
szolgál atban. 

Békéhen a ·hadtápszolgálat feladata mindazon anyagi fel
tételek elföeremté~.e és . biztosftása, melyek a kiképzés sikerét 
előmoz d:tják és megalapozzák. Röviden minden anyagi e'.őfel
té:e'.ét megteremteni annak, hogy a kiképzés minél eredménye
sebb !egyel]. Harcban pedig az a hadtáps1zolgtílat feladata, hogy 

· anyagi vonalon minden fe'.tételt meg kell teremteni ahhoz, hogy 
a harcra hivatott ,eQ:ység teljes erővel kizáró'.ag és · egyedül az 
ell ,.,.nség mie'.őbb-i és töké'.etes megsemmisíté<!'ére :udjon törni • 
és azt meg is tudj a semmisíteni, s ezzel a győzelmet• meg tudj a 
szerezni. 

Szabályzataink poriiosan tartaÍmaizzák azokat .a felada~o
kat, amelyek a hadtápszolgálat feladatkörébe, hatá~körébe tar
toznak. 

Az a!akulat had:ápjának munkája a hadtápparancsnokra 
épü'. fel. ő az, aki a csapat hadtá;ps.zolgálatát vezeti, irány:tja 
és ellenőrzi is. Hogy ezt o'.y mér:ékben tudja végrehajtani, mint 
ezt az e'.őbb:ekbe,11 a jó csapathadtáp mííködésének mint · a'.ap
köveitelrrényt elmondo:ttam, hogy a csapat ütőképessége, anyagi 
ereje teljes legven, a had:áppárancmoknak minden .egyes be
osztottjával együtt jó munkát kell végezni, Ezt a munkát csak 
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kellő megszervezettséggel, a hadtáp szolgálati ágak vezetőinek 
M!aJ1dó irányításával, e'.lenő rzésével lehet véo-reha itanL· 

Nézzük most sorra, · hogy békében mik"' a főkövetelményei 
a csapat hadtápszo:gálat Jó működésének. miben rei lik · mind

azon tevékenység a,lapj,a, amire a ió hadtápszolgálat felépü'.he,t. 
I. E!sősorban a tervszerű munka az alanja a jó csapat

hadtáps,zolgálatnak, ame.ly nélkül a jó. csapathadtáp rnunkáia 
e:képze'.hetetlen. A tervsz,eríí munkának, az e.gyes had'áp szol
gála,ti ágak ve·zéőinek, valamint a hadtápparnncsnoknak havi 
munkatervébe] kell kiala,kulnia, amelyet a hadtápparancsnok irá -

nyításával készítenek el az egyes szolgálati ágak veze:ői. A terv
szerű munka hiánya a hadtáp munkájában is - úgy, mint más 
vonalon is .:_ kapkodást idéz elő, melynek köve:kezménye az 
lesz, hogy az alakulat anyagi . el!Más tekintetében hiányt szen
ved békében a kiképzés, háborúban a harc eredménve$sége ~;;em
pon:j ából. Ezen · munkaterveknek az alakulat hadtápparanc,,noka 
és törzsparancsnoka összmunkájából kell megszii'etnie. · így a 
kiképzéssel szorosan ·kapcsolatot tud tartani. Bevált módszer az, 
hogy az egyes hadtáp szolgálati ágak vezetői munkatervének 
elkészítéséhez . a hadtápparancsnoknak meg kell adni beosztotti ai 
f>elé azokat a döntő iránye!veket, amelvek alkalmazkodnak a ki· 
képzés menetéhez és amelynek alapján azután az egyes htp: 
szolg. · ágak vezetői fe'.építik saj á1 munkatervüket. 

Nem e'.ég azonban ezt a munka:ervet csak e!készíbni, ha
nem a hadtáppk-nak annak betartását is meg kell követelni be-
osztottjaitól. ·'. 

2. A jó - csapathadtáp működésének ugyanolyan alapvető 
fel:etel,e a hadtáp beosztottak politikai meggyőződése, ez~n 
keresztül jó politikai munkája és idézek itt „Beszátnoló a 

•SzUK(b)P Központi Biizottságának munkájáról a XVIII. Párt- . 
kongresszuson", me'.yben alapigazságnak van el:srnerve. 

,,Minél magasabb a Párt és az á:lami munka bárm~ly · terü
letén működő_ funkcionáriusok politikai sz-ínvonala és marxista
leninis: a öntudata, annál magasabb és termelékenyebb ez a 
munka, annál hatékonyabb a munka eredménye és megfordítva. 
minél · alacsonyabb a funkcionáriusok politikai színvonala és 
marxista-leninista ö'ntudata, annál valószínűbbek a bajok és ku-
darcok a munkában.' ; . · 

Tényként kell megállapítani azt, hogy a po'.itikai munka 
a hadtápszclgálatos tiszt és tiszthelyetteseknél még mindig kí 
vánniva'.ót hagy mag.a. után. Kétségtelen az, hogy a htp. vona
lon fennálló személyi hiányok szükségessé teszik, . hogy a htp. 

szolgálatbán működők fokozottabb munkát végezzenek, naponta 

-;12 



a „hivatalos idö' ;-n tűi is dolgozzanak. (Természetesen ez más 
fegyvernemnél is eiőadódik, · de nem annyira, mint a hadtáp 
szolgál,aföan.) Ez a fokozott munka sokszor indokul szolgál arra, 
hogy főleg a politikai munkával ne fogla'.kozzanak had '. ápszol
gálatosok olyan mértékben, mint amilyen mértékben azt a fej
lődés megkívánja a Néphadser,eg minden egyes tagjától és 
sokszor ez,en „sok" munkára hivatkozva elhanyagolják politikai 
önkép~ésüket is. · 

Ugyanez tapaszta'.ha~ó a tjszt és tiszthelyétes bajtársakon 
kívül a hadtápszolgálatos tisztesek és honvédek között is , A 
cipész és szabó mesteremberek, -gépkocsivezetők és kü'.önöseri 
a szakácsok, a po:itikai fogla'.kozásokkal szemben nem tanusí- · 
tanak kdlő ak~ivitást. És ez mondhatni általános jelenség volt 
még nem is olyan . régeri . 

Megállapítható azonban az, hogy a legutolsó (májusi) be- · 
vonulás óta ezen a téren is vá'.tozott a helyzet, ·a Pái-t és a tömeg

. szervezetek poli:ikai felvi'.ágosító munkájának eredményeképpen. 
· Jelentős javll'.ás tapasztalható az0ta is ezen a téren, mióta 

munkás kádereink, nagyobb számban kerü!ve ki a Hadt:í.pisko
Iáról, már magukkal hozzák az öntuda:os munkásosztály szel
lemét és tudatában vannak a politikai kiképzés és önképzés 
jelentőségének. · 

3. Nem utolsó sorban nagy jelentősége van a bajtársak 
szakismere:ének is a tekintetben, hogy a csapa:hadtáp miként 
látja el a szo'.gála:át és jól működik-e? A Hadtápisko'.áról ki 
kerü'.ő · bajtársak oly komo'.y alapot kapnak · szakmai tekin
te_tben, hogy csak egészen rövid csapatnál ~!töltött szolgálati 
idő kell ahhoz, hogy elsajáWsák a gyakorlati ismereteket is, 
hozzá5zokjanak a csapat é'.etébe való beil;eszkedéshez és ezzel 
e'.sajátítsák azokat a szakismereteket, ami kelíéí mértékű ahhoz, 
hogy -azt a fokot e'.érjék, amely fok a'.apja a hadtáp jó műkő~ 
désének. . 

. fü,e.n ·bajtárs'ak a szakmai továbbképzést részin.t . a hadtáp 
törzsfoglalkozásokon. részint az önképzés, egyéni tanulás útján 
folyt.atj ák. Ennek irányítása teljes mértékben a had{ápparancs· 
nok feladata, mégpedig úgy, hogy az a folyó gyakorlati éle'.te-1 
együtt ha'.adjon, !épést tartson. 

4'. Munkafegyelem, a munkához való viszony · alapfeltéte'.e 
minden munka sikerének, így a hadtápszo'.gálatóc; bajtársak 
munkájának is, ezzel a csapathad~áp sikeres munkájár:ak ;::s. 
A munkafegyelem és a munkához vala viszony nagyon szórvá
nyos esetektől eltekintve nem hagy kívánnivalót maga után, 
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mert a hadtápszolgá.Jathan működő -bajtársak ezen a teren helye. 
seo viszonylanak a kérdéshez . 

. 5. Elöbbiekb~n hivatkozitain arra, hogy a csapaithadtáp Jó 
munkája ieJét.,enül rnegkovetdí munkatervek elkészítését és 
azok alapján végiendő munkákat. Ezeknek a munkaterveknek 
a csapatnál szoros összefüggé5ben kell lenni a kiképzéssel, me- . 
ryet úgy érhet eL a hadtápparancsnok, ha a legsizorosabb össz. 
mun_ka van a törzs és a hadtápparancsnok között és ennek fo. 
lyamán a hadtápparancsnok mindig táj_ékozva van a kiképzés 
menetéről, annak időszakonkénti cél¼itűzéséről. Tudj a előre a 
menet.gyakorlatok, a lőgyakorlatok időpontját Tehát függ allé,! 
is a had:áp jó és eredményes munkája, hogy milyen a viszony 
a csap,?-'t é5 a hadtáp között, szoros-e az összhang minden oly 
tevékenység alkaimával, avagy . a katonai és hadtáp vo:nal össz. 
hangja nem megfeJe!,ő. Helytelen és azonnal megszüntetendő 
az olyan állapot, ahol még fennáll a kiképzés és az anyagi. (had· . 
táp) vonal között egy héza,g és a két vonal nem fut szorosan 
egymá5sal. 

. Á kiképzési és hadtáp vonal közöitti helyes á!lapo1 az, ha 
a csapat _minden ügyéről, melyek anyagi kihatással jái:nak (ter
mészetesen hadtáp anyagokra vonatkozóan és figyelembe véi;E· 
a titoktartás követe'.ményeit), időben közlést adnak a hadtáp 
felé és visz0tnt. Alakulatomnál nagyon elt-erjedt az a szokás, 
hogy a hadtáp felé érkező kérelmeket úgy közölték, · hogy annak 
kielégí1tését azonnal várták is, ho'.ott a közlés.;[ mái- napokkal 
előbb is megtehették- volna. Az ilyen „kérem, de azonnal"
i.igyek békeviszonyok között, olyan esetekben, amikor .a,z már na
gyobb időközzel előre tudható, hely:elen megnyilvánulás az 
a~akulat rés.zérő,l a hadtápszo'.gálat felé. Az ilyen megnyilvánu· 
lásokat mie'.őbb be kell $ZÜntetnj, mert ezek a, tervszeríí mun
kát akadályozzák . 

. 6. Szoros,an kapcsolódik a 1ervsZierü, munkához az el,ő,gon
rloskodá~"· ami nagy mértékben ·befolyással van a hadtápszolgá
lat működésének zavartalanságára. Nem e'.ég csak a rendelete
~et. szabálvzato:kban eföírtakait végrehajta'ni, az abban előirt 
szükségleteket -bi'z:os.ítani, az ,alakulathoz szálfüani. felhaszná
láshoz elkészítenr. hanem mindezek melle1t o'1van észszerű mó· 

. d~O: kell a csapat 521.ikségfotéről ·gondoskodni,. hogy bárme'.y 
mP:glepetés. veszteség éri is _az alakulatot, már úgy legyen el- · 
készítve az anvag utánpótlása, ho-gy a veszendőbe ment anyag 
helyett a 1-ee-rövidebb időn belül. biLZfosítva !'egyen annak póitlása. 
Természetesen ez inkább csak háborúban ' fördufüat e'.ö, béke kö-
rülményeik között ritkábban. · 
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Röviden ezek azok a fo alapkövetelmények, melyek néphad
seregünkben a csap·a,t hadtápszolgálat mükötléséhez feitétlénül 
szükségesek. Ha ezek közül bármely al'apköve·telmény hiányzik, 
a,kkor a hadtápszolgálat- a csapatnál nem működhetik jól és a 
csapa,t nem lesz megelégedve a hadtápszo'.,gá lat működésével. 

Szükséges tehát úgy megszervezni minden hadtápparancs
noknak a csap,athadtáp munkáját, azt úgy beosztani\ vez,etni, irá
nyítani és ellenőrizni, hogy az minden tekintetben megfeleljen 
annak a feladatnak, ami az összes anyagi szolgálat ágazatának, , 
í.gy a hadtápszolgálatnak is fe'.adata és ez békében kiképzéshez, 
háborúban a harc megvívásáho1z és a gyözelem megszervezésé-
hez szükséges mértékű a-nyagi ellátás , . · . . · 

Nekünk, hadtápszolgál.atos tiszteknek és ti,szthelyetfosek
nek minden erőnkkel ..arra kell törekedni. . hogy néphadseregün
kön belül minden egyes egységnél a hadtápszolgálat jól működ
jön, úgy, ahogy azt a dicsőséges Szovj,et Hadsereg minden nehéz 
séget legyőző hadtápszolg~Jata a Nagy Honvédő Háborúban be
mu1:atta az egés,z ~ilág efött, amikor a Szovjet Hadsereget min 
den időben. mindenütt és minden körü lmények között 'megfele).ő 
mennyiségben szakadatlamil ,e!JM,fa hadianyaggail, élelemmel, 
ruházattal és minden egyéb'. él harc megvívása.hoz ,szükséges 
anya,gi es,zközöket és lehetőséget biztosítot:a. 

Csak al,kor lehetünk rné1tók pé'.dáképünkhöz, a Szovjet Haid
sereg had1ápszoigálatáho1z, há fentieket be'.a1rtv_a, 111,ielőbb teljes 
mértékben el-sajátítjuk a Szovjet hadtápszolgá l?-t m"Cívé8xetét. ~s 
azt a gyakorlatban néphadseregünkön belül érvé,nyesítjü~ is; 

Ezt követeli tőlünk Pár-tunk, dolgozó népünk és ezt várja 
tőlünk a világ minden imperir-listaellenes e'.eme, a világ dolgozói, 
glükön a béke nagy védelmezőjéve·l, Sztáli 11 elvtárssal. . 
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