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A szolgálatiág-vezetök szerepe a hadtápkiképzésben 

Fekete György alezredes 

Az MN-ben a szakszolgálatok vezetése -- az egyszemélyi parancs
noki rendszer keretein belül - a szakmai alárendeltség és irányítás 
módszerével valósul meg. A szakmai elöljáró - e rendszernek megfele
lóen - felelős az alárendelt szakszolgálatok állapotáért és mindenirá
nyú tevékenységéért. A csapatok tevékenységét döntően az határozza 
meg, hogy milyen azok kiképzettségi foka. Ebből analóg következik, 
hogy a szakszolgálatok működését, tevékenységük szinvonalát elsősorban 
azok kiképzési szinvonala, ezen keresztül kiképzettségük foka határozza 
meg. 

Ezen meggondolások alapján írja elő a Belszolgálati Szabályzat a 
különböző szolgálatiág-vezetők részére azt, hogy felelősek alárendeltjeik 
harci, politikai és szakkiképzéséért. Feladatként határozza meg, hogy 
tartsanak kiképzési foglalkozásokat saját alárendeltjeik, emellett más 
beosztásű személyek részére is (az egység tisztjei, alosztály-szolgálatve
zetők részére is.). Az alárendeltek értelmezése más egység és más ma
gasabbegység szolgálatiág-vezető vonatkozásában, mivel magasabbegy
sE:gnél az egységek szakszolgálatai, szakbeosztottai is az alárendeltek fo
galmába tartoznak - a közvetlen alárendeltek, a szakalegységek mel
lett. 

A szolgálatiág-vezetők kiképzési felelőssége és feladatai általános 
megállapítása után vizsgáljuk meg ezeket konkrétan a hadtápkiképzés 
rendszerében. 

1. A hadtápalegységek (katonák) szakkiképzésében. 

A kEl.tonai alapozó kiképzés után a hadtápkatona szakalapozó kikép
zésen vesz részt heo.sztásának megfeleM difforcnciáltsáqgal. A szakala
pczó kiképzést szerw~zö és végrehajtó egység illetékes szolgálatiá.~ veze
tője lesz elsősorban felelős a szakalapozó kiképzés megszervezéséért. Pl. 
az üza. raktárosok szakalapozó kiképzési összevonásának levezetését az 
t:gység üzemanyag-szolgálat vezetője szervezi a PK HTPH irányítása 
n1ellett, az elöljáró üza. szolgálatvezető támogatásával. A feladatot a 
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rria~asabbegység PK HTPH-e adja - a ma_gasabbegység üzemanyag-szol
gálat vezetője javaslatára - az egységnek, a:.1 egység PK HTPH-e hatá
rozza meg a konkrét szervezési feladatokat,az egység üzemanyag-szol
gálat vezetöje azok alapján végrehajtja a iervező, előkészítő és leveze
tési munkálatokat. vagyis elkészíti a szakalapozó kiképzés levezetésének 
tervét (órarendjét), biztositja az egyes foglalkozások anyagának (előadá
sok, gyakorlatok, bemutatók) kidolgozását, a foglalkozásvezetők felké
szité~6t, a kiképzé:ih<'z ~zLlkségcs segéd- és technikai eszközök (szabélly
zatok, tankönyvek, kiképzési normák, t;;;blók, üza. technikai eszközök) 
tanterem, üzo. raktár, kút meglétét, illetve rendelkezésre állását. Bizto
sít.mi kell a más egységtől érkezők fogadását, elhelyezését. Miben nyil
vánulhat meg az elöljáró magasabbegység szolgálatvezető támogatása? 
Pl. a tervezés segítésében: más egységtől előadók biztosítása, azok fel
kéEzítésében, esetleg előadások megtartásában, kiképzf':si segédeszközök, 
anyagok, t<?chnikai eszközök biztosításában és nem utolsó sorban a szak
ah:.pozó kjk(,pzés levezetésének időszakában a segíté szándékú ellenőr
:,::(•i0ben. 

A hadtáp kiképzési bázisoknak, szaktantermeknek a kialakitása el
sösorb::m a szakalapozó kikéµzések végrehaitásának helyén indokolt. Ez 
cgy'11:tc1l meghatározza a kiképzési bázis irányultságát is. A kialakítás 
segítése, támogz.tás2. mind eszmeileg, mind anyagilag feladatát képezi az 
elöljáró szolgálatiág-vezetónek. 

A következő kiképzési forma. a szakharcászati alaki foglalkozások, 
elsősorban az egység szolgálatiág-vezetők részére jelentenek konkrét ki
képzési felad2t0L A kiképzés ezen időszakában a ma.{sasabbegység szol
gálatiág-vezetők feladata azok szervezésének és végrehajtásának ellen
őrzése mellett a foglalkozás különböző módszereinek kialakítása lehet, 
különösen az eltérő sajátoságokkal rendelkező egységeknél. 

A módszerek kialakítása. általánosítása érdekében célszerű mód-
8:t.ertani foglalkozásokat szervezni. Amennyiben a PK HTPH-e szerve
zett ilyen foglalkozást, a szolgálatiág-vezető feladata a saját szolgálatára 
vonatkozó rész részletes kimunkálása, megszervezése és levezetése. Ha 
ilyen nincs, a szolgálatiág-vezető önállóan is szervezhet ilyen foglalko
zásokat. Pl. Gyöngyösön 1967. végén szervezett módszertani foglalkozás 
első napirendi pontja a szakharcászati alaki foglalkozások levezetésének 
módszerei voltak, tartalmát tekintve a zászlóalj gazdasági ellátóraj tele
pülése, a magasabbegység élelmezési szolgálatvezető szervezésében és 
vezetésével, majd az üza. .feltöltés végrehajtása üza. töltöhely beren
dezésével. melyet a magasabbegység üzemanyag-szolgálat vezetője hajtott 
végre bemutató jelleggel. Alapvető eredménye a foglalkozásnak a szak
h2-.rcászati foglalkozások tartalma egy változatának kialakítása volt, 
mely különböző ötletekkel bővíthető, módszereiben is fejleszthető. 

Egység szolgálatiág-vezetők feladata a komlex foglalkozások meg
kezdésének időszakára felkészíteni a szakalapozó kiképzésen részt vett 
újonc szakbeosztású katonákat. A felkészítés a szakharcászati alaki fog
lalkozásokon történik. Ezek megszervezése az illetékes szolgálatiág-veze
tők feladata. Végrehajtása történhet a szolgálatiág-vezető személyes ve
zetésével, vagy a szolgálat tiszthelyettesei, esetleg részfeladatai a tisztes 
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állomány által. Tartalmát tekintve ezek a foglalkozások begyakorlások 
és a konkrét munkahely, munkakörülmények, feladatok megismerése. 

Ehhez a kiképzési formához lehet sorolni a harckészültségi felada
tok begyakorlását is addig, míg a begyakorlás, a feladat megismertetése 
egy szolgálati ágon, egy hadtápalegységen belül történik. Az egység be
gyakorlása már komplex feladat végrehajtásának minősülhet. 

Itt említem meg a zárolt technika kiképzési célokra való felhasz
nálásának problématikáját. Találkozni lehet olyan esettel, mikor vala
milyen technikai eszköz kezelését a kezelőszemélyzet nem ismeri. Az 
illetékesek ezt azzal indokolják, hogy az zárolt eszköz. A használatra 
a.zonban ki kell képezni a katonákat, vagyis a zárolás nem jelentheti 
azt, hogy az eszközt kiképzési célra nem lehet igénybe venni, tehát a 
zárolt technikai eszköz kezelésére is meg kell tanítani a szakbeosztot
takat. 

A szakharcászati alaki foglalkozásokon megismert fogások, munka
módszerek konkrét alkalmazásának megismertetése a szakharcászati 
komplex foglalkozások feladata. A szakharcászati komplex foglalkozá
sokat a PK HTPH-k szervezik, melynek során megtervezik a részt vevő 
állományt, technikát, a foglalkozás feladatát, tevékenységét. Arra azon
ban nem képesek, hogy minden hadtápalegység résztevékenységeit, bel
,._,ő munkáját a foglalkozás folyamatára részleteiben is megtervezzék. Itt 
következik a szolgálaiiág-vezetők feladata, ,,bedolgozása" a szakharcá
::;zati komplex foglalkozások megszervezésébe. 

A szakharcászati komplex foglalkozás levezetése során a szolgálati
ág-vezetőknek kettős feladata van. Egyrészt a hadtápbiztosítás szerve
zése - hasonlóan a törzsvezetési vagy csapatgyakorlatokon folytatott 
tevékenységhez, - vagyis mint ,:gyakorló" másrészt mint „gyakorlat
v,:zető", illetve a „gyakorlatvezető szakmai segítője" szerepelni a fog
lalkozáson és gyakoroltatni a szakbeosztottait, szakalegységét. Ez állhat 
a (eindatok meghatá1·ozásából, a körülmények folyamatos alakításából, 
valamint- !chEt a feladatok végrehajtásának irányítása, segitése és ellen
őrzése. 

Pl. az egység szakharcászati komplex foglalkozásának tervében egy 
időszakra az üzemanyagraktárnak meghatározzák feladatul (tevékenység
ként) a raktár telepítését. Ehhez a foglalkozásvezető PK HTPH 
kijelöli a település helyét. Ez azonban a feladat végrehajtásához még 
nem elegendő. A részletproblémákat is tisztázni kell, és itt jön az üza. 
szolg. vez. feladata. Először meg kell határozni a település pontos he
lyét és a településsel szembeni szakkövetelményeket (mennyi anyag el
helyezését biztosítsa, anyagkiszállítás, átvétel, esetleg járműfeltöltés vég
rehajtására kell alkalmassá tenni, az őrzés-védelmi, tűzvédelmi követel
mények stb.). A gyakorlat során a település megkezdése előtt ellenőrizni, 
hogyan szervezték a települési hely felderítését, a járművek bevezetését, 
azok elhelyezését. A település megkezdésekor a végrehajtást a legkisebb 
részletproblémáig lemenően pl. a gépkocsik irányítása, a technikai esz
közök előkészítése, az őrzés-védelem megszervezése és végrehajtása, a 
tűzvédelmi rendszabályok megvalósítása, a körforgalom biztosítása stb. 
Ezek után biztosítani a konkrét tevékenységet, ha szükséges imitációs 
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eszközökkel és módszerekkel. Pl. vételező, anyagkiszállító gépkocsi (osz
lopnak imitálva) beérkezése, járművek feltöltése, ellenséges behatások, 
túz keletkezése, gk. meghibásodás miatt vagy anyagkiszállitás céljára 
a gépkocsikon levő anyag átcsoportosítása, okmányolási feladatok gya
.koroltatása stb. Abban az esetben, pl. ha a települési körlet elfoglalása, 
a munka megszervezése szervezetlenül folyt, a szolgálatiág-vezető meg
ismételtetheti a körlet elfoglalását ugyanazon körletre vagy a raktár 
áttelepítésével (pl. sugárszennyezettség közlésével) másik körletbe. A 
gyakorlat során igen sok lehetőség kínálkozik a különböző feladatok 
gyakoroltatására a kiképzés céljának szem előtt tartásával, hogy mind
azon feladatok végrehajtására tanítsuk meg a hadtápalegységet, amely
lyel konkrét esetben szembe kerülhet. Ne feledkezzünk meg a kikép
zési normák alkalmazásáról sem a szakharcászati komplex foglalkozáso
kon, vagyis mérjük az egyes részfeladatok végrehajtásának idejét, hogy 
az értékelésünk reális és a követelménytámasztás konkrét legyen. A 
foglalkozás után az értékelést a PK HTPH-e a teljes részt vevő állo
mánynak tartja. A szakalegység értékelése szakszempontból a szolgálati
ág-vezető feladata lesz. 
A szakkiképzési ellenőrzési tevékenységet külön kiemelem, elsősorban a 
magasabbegység szolgálatiág-vezetőknél. A magasabbegység szolgálatiág
vezetők általában nem érzik magukat felelősnek az alárendelteknél folyó 
szakkiképzésért. Ennek tudható be, hogy ellenőrzéseik során nem vizs
gálják az alárendelteknél folyó szakkiképzés helyzetét, az alárendelt 
.szolgálati ág beosztottainak kiképzettségi fokát. 

2. A hadtáp tiszti kiképzésben, továbbképzésben. 

A másik terület, ahol a szolgálatiág-vezetőknek jelentős feladatai 
vannak, a tiszti kiképzés, továbbképzés. Sok esetben lehet a magasabb
egység szolgálatiág-vezetők részéről olyan kijelentésekkel találkozni, hogy 
valamelyik alárendelt szolgálatiág-vezető, szakbeosztott, képzetlen, el
maradt a fejlődésben. Önkéntelenül adódik a kérdés: mit tett az illető 
továbbképzése. fejlődése érdekében? 

Mit tehet, milyen lehetőségei vannak a magasabbegység szolgálati
ág-vezetőnek az adott helyzet megváltoztatására? Igen sokat tehet, a 
lehetőségek széles körűek. A tiszti továbbképzés szervezett formáin 
(szakkiképzési foglalkozásokon) felül az önképzés felhasználása, illetve 
az önképzési feladatok érdemi meghatározása az alárendelt részére. 
Mindezek mellett lehetőség van a különböző tanfolyamokra, vagy tan
intézetekbe való beiskolázás, a beiskolázás után az azokra való felké
szítés, illetve a felkészülé::- segítése. Ezek mellett a polgári tanintézetek 
is rendelkezésre állnak, melyeket jelenleg még nem használjuk ki kellő 
mértékben (közép- és felsőfokú tanintézetek). lVlindezekhez azonban a 
szolgálati ágban a megfelelő légkört, a továbbképzés, fejlődés szükséges
ségének felismerését kell megtereinteni, ilyen irányultsággal is foglal
kozni az egyes emberekkel egyénileg, vagy felhasználni a párt és KISZ
szerve_zetek, valamint a politikai apparátus segítségét. 

Ezek után a szakkiképzési foglalkozások megszervezésére és leve
zetésére térek ki. Ezek a foglalkozások általában szevez2ttek. a köve-
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telményeket tartalmilag többé-kevésbé kielégítik. Ezekkel kapcsolatosan 
két szempontot említek meg. Az egyik: mindenkivel azt tanítsuk, amire 
1nunkája során (békében és háborúban) szüksége van. A másik, ami az 
elsőhöz szorosan kapcsolódó, hogy a tárgykörök, témakörök meghatá
rozásánál a konkrét helyzetet vegyük figyelembe. A konkrét helyzetet 
adja a magasabbegység előtt álló feladat, az alárendeltek kiképzettségi 
foka, valamint a szakszolgálat helyzete. A szakkiképzési foglalkozásokon 
általában a békeszolgálat kérdéseivel foglalkoznak a magasabbegység 
szolgálatiág-vezetők. Felvetődik, hogy a szakszolgálat háborús feladatai
val, problémáival hol foglalkoznak szakszempontból az egység szolgá
latiág-vezetők. Az egység PK HTPH-e által vezetett foglalkozások, va
lamint a gyakorlatok már a szakszolgálatban alkalmazási ismereteket 
követelnek a szolgálatiág-vezetőktől. Az szakkiképzési foglalkozásoknak 
kell e feladatot is megoldani, ha nem is a teljesség igényével, de a leg
fontosabb területek feltárásával és évek során a fokozatosság elvének 
betartásával. 

Az egyéni tanulás problémája is megér egy-két gondolatot. Ennek 
megoldása jelenleg az egység PK HTPH-k kezében van. Ez helyes, a 
rendszernek megfelel, azonban a magasabbegység szolgálatiág-vezetőnek 
is részt kell vállalnia az önképzési feladatok meghatározásában, az 
egyéni tanulási tervek ellenőrzésében, valamint a végrehajtás eredmé
nyességi felmérésében. Vannak magasabbegységeink, ahol a magasabb
egység szolgálatiág-vezetők az egység szolgálatiág-vezetőket szakismere
tekböl levizsgáztatták. Egy ilyen vizsgaeredmény igen sok hasznos kö
vetkeztetés levonására alkalmas. 

~. A hadtáp tiszthelyettesek és az alegység-szolgálatvezetők kiképzésében. 

Másik. terület a szaktiszthelyettesek kiképzése, továbbképzése. A 
üszthelyettesekkel való foglalkozás minden tiszt kötelessége, de külö
nösen jelentős feladata a szolgálatiág-vezetöknek, akiknek feladatuk zö
mét tiszthelyettesekkel vagy azok segítségével kell megoldaniuk. A tiszt
helyettesek továbbképzésének alapvető formája a tanintézeti, tanfolyam 
rendszerű továbbképzés. A továbbszolgáló tiszthelyetteseket sorállomány
ból kell a szolgálatnak biztosítani, ezek hivatásossá való képzése éves 
tanfolyamon történik. A tanfolyamra küldés, javaslattétel a szolgálati
ág-vezető feladata. Az elmaradott, gyengén képzett hivatásos tiszthelyet
teseket továbbképző tanfolyamra (4 hónap) kell küldeni. 

Sok esetben a tanfolyamra küldéstől idegenkednek a szolgálatiág
vezetőink. Ennek objektív okai vannak. Egyrészt a tiszthelyettes hiánya 
többletmunkát ró a tisztre, valamint a tiszthelyettes beosztottaira is. 
Azonban az MN-ben minden szinten perspektivikusan kell gondolkod
nunk és dolgoznunk. A tanfolyam elvégzése után egy jól képzett szak
embert kapunk vissza, aki mind a béke, mind a háborús feladatok ellá
tásában jártas, elméletileg megalapozott tudású. E cél érdekében érde
mes vállalni az ideiglenes többletmunkát. 

A tiszthelyettesi továbbképzés másik formája a szaktiszthelyettesek 
részére szervezett szakkiképzés. Ennek megszervezése éS érdemi leve
zetése a magasabbegység szolgálatiág-vezetők igen fontos feladata. Ennél 
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a kiképzési formánál is a tiszteknél már ismertetett szempontokat kell 
figyelembe venni. A továbbképzés levezetésének módszerei viszont má
s:ok lesznek, figyelembe véve a kéPzettségi szinvonal különbségeket. 

A tiszthelyettesi állomány önképzése általában elhanyagolt terület. 
A kiképzési intézkedések ezt nem határozzák meg feladatként, azon
ban a tiszthelyettesi állomány képzettségi szinvonalát, ugyanakkor be
üsztását (feladatkörét) figyelembe véve megállapítható, hogy erre igen 
nagy szükség van. Az önképzési feladatokat a szolgálatiág-vezetőnek 

kell meghatároznia a tiszthelyettesek részére és ezek a feladatok testre
szabottak legyenek. Ez alatt azt értem, hogy azt tanulják, amire béké
ben és háborúban szükségük van kiképzési és ellátási feladataik vég
rehajtásához, ugyanakkor képesek önképzés útján elsajátítani. Milyen 
feladatok lehetnek ezek? Pl. ·a szakszolgálati utasítások, az új rendeletek, 
intézkedések tanulmányozása, különböző irodalmak, melyek ezen a szin
vc,nalon foglalkoznak a kérdésekkel, szabályzatok, melyek az általános 
katonai és a mindennapi élet kérdéseit tartalmazzák, levezetett gyakor
latok résztapasztalatai. Pl. a szakharcászati komplex foglalkozás után az 
üzemanyag raktárvezető tiszthelyettessel tanulmányoztatni lehet az üzem
anyagraktár telepítésének tapasztalatait. Feladatul lehet adni pl egy 
szakharcászé\ti alaki foglalkozás megszervezését és levezetését is, mely
hez azonban a kellő segítséget meg kell adni részére. 

A tiszthelyettesi kiképzéshez tartozik az alegység-szolgálatvezetők 

kiképzése is. Az alegység-szolgálatvezető nem hadtáp beosztás, azonban 
feladatainak nagy része a hadtápbiztosítással összefüggő. Az alegység
szolgálatvezetők kiképzési foglalkozásai egy részének levezetését a PK 
HTPH-k. vagy az általuk kijelölt tisztek feladatként határozzák meg az 
utasítások. Ez utóbbi általában a ruházati, esetleg más szolgálatiág-ve
zető lesz. Lényege, hogy a legtöbb szolgálati ág tevékenysége az alegy
i-;ég-szolgálatvezetők munkájában realizálódik, így ezen kiképzések leve
zetését különös gonddal célszerű megszervezni. 

4. A hadtápkiképzés tervezésében. 

Végül, de nem utolsó sorban megemlítem a szolgálatiág-vezetők 
feladatát a kiképzés tervezésének időszakában a kiképzési tervek elké
szítésével kapcsolatosan. Elsősorban az egységeknél jelentkező feladat, 
és nem említem a gazdálkodási és kiképzési feladatok koordinálásával 
kapcsolatos kérdéseket, inkább azokat. melyek a szolgálatiág-vezetők 
konkrét kiképzés-tervezési feladatait illeti. 

A kiképzési terv első része az elmúlt időszak értékelése és a kö
vetkező időszak főfeladatainak meghatározása, amely a szolgálatiág-ve
zetőkre éppoly jelentős munkát ró, mint a PK HTPH-re, vagyis ugyan
úgy kell neki is az elmúlt kiképzési időszak szakkiképzését értékelnie 
és a következő időszak feladatait meghatároznia. 

A naptári tervben a szakalegységek, szakbeosztottak kiképzését fel 
kell tüntetni. Amennyiben szakalapozó kiképzés megszervezésével, leve
zetésével megbízták, azt külön meg kell tervezni, magasabbegységnél a 
szakalapozó kiképzések megszervezését irányítani. Az önképzésnek tervét 
<'!készíteni a PK HTPH, illetve az elöljáró szolgálatiág-vezetó követel-
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ményei alapján stb. Úgyszólván minden rész kidolgozásában részt kell 
vállalnia. 

• • 
• 

Az elmondottakat vitaindításnak szántam. Részletkérdésekre nem 
tértem ki, hiszen azok magasabbegységenként, egységenként, illetve 
szolgálati áganként változnak. 

Szükségesnek tartom megemlíteni, sőt aláhűzni azt a körülményt, 
hogy a htp. tiszjeinek, közöttük a szolgálati ágak vezetői is kiképzési te
vékenységüket sokkal nehezebb körülmények között végzik, mint azok 
a tiszti kategóriák, amelyeknek alapvető feladata a személyi állomány 
kiképzése. A nehezebb körülmények a másirányú, nagyfokú elfoglalt
ságból erednek (elsősorban a szolgálati ág szakvezetése) és ennek kö
vetkeztében a szakkiképzés irányítása még nem mindenütt kellő szin
vonalú. 

Mindezek mellett a témával való foglalkozást szükségesnek tartom 
a szolgálati ág tevékenysége további fejlesztése. javítása érdekében. 
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