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Hadtáp „M" törzsek helye és szerepe az állandó készenlét 
idöszakában 

Balogh Frigyes őrnagy 

A katonai teoretikusokat az eddigi történelem folyamán állandóan 
foglalkoztatta az adOtt ország haderőnemeinek béke és hadiszervezetének, 
valamint ezek helyes és célszerű arányának kiaULkitása. Az elméleti és 
gyakorlati kutatásaik során mindig figyelembevették azokat az objektív 
és- szubjektív tényezőket, amelyek meghatározzák az ország fegyveres 
erőnek összetételét és arányát. 

Napjainkban - a hadügyben bekövetkezett forradalmi változások 
következtében - a fenti útkeresés tovább fokozódik, hiszen a korszerű 
fegyverek, és a hadművészeti elvek ugrásszerűen fejlődnek. A mennyi
ségi fejlődésből a minőségbe való átmenet napjainkban történik. Ez a 
körülmény kihat a különbözőszintű hadtápbiztosítási rendszer távlati 
és komplex módon történő fejlesztésére, amelyet nem lehet az általános 
elvektől elvonatkoztatva vizsgálni és elem·ezni. Törvényszerűen jelentke
zik, hogy a hadtápbiztosítást végrehajtó szervezetek célszerű arányát ket
tős nézőpontból kiindulva kell vizsgálni és fejleszteni. Elsősorbwn; ke
resni az optimális arányt az adott fegyveres erőkhöz viszonyítva, másod
sorban; annak vizsgálata, hogy az állandó készenlét időszakában és há
borús körülmények között - az egyes tagozatokban - milyen hadtáp
biztosítást végző erőket és es~özöket kell létrehozni és funkcionáltatni. 

Mindezekből következik, hogy már az állandó készenlét időszaká
ban - az adott fegyvernem szervezeti felépítéséhez igazodva - létrehoz
zunk bizonyos szintű hadtápszervezeteket teljes felépítésében, de egyes 
szinteken főleg a hadműveleti és központ hadtápban csak az „M" elő
készítő törzseket lehet funkcionáltatni. Következtetésként megállapít
ható, hogy a hadtápszervekmél a mozgósítás útján történő kiegészülés fog 
alapvetően dominálni. A fenti helyes arányok kialakítása igen alapos 
elemző munkát igényel a távlati fejlesztések kidolgozásában és végrehaj
tásában résztvevő és a döntést meghozó - felsőszintű - vezetőszervektől. 
E tudományos fejlesztés során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
egyes katonai teoretikusok tagadják a váratlan, tömegpusztító eszközök 
alkalmazása esetén, a mozgósítás megkezdését és to,;ábbfolytatását, má
sok szerint erre reális lehetőség van, de erre előre és szervezetten fel kell 
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készülni. A szocialista hadseregnél és így nálunk is az utóbbi nézet az 
alapvető annak függvényében, hogy 

- a háború kitörése és a mozgósítás időszaka időben mennyire kö
zelíti egymást, vagyis a háború kitörésénél az abszolút és relatív várat
lanság tényezője miként érvényesül; 

- milyen fegyverek alkalmazásával kezdődik és folytatódik az adott 
fegyveres konfliktus ; 

- a mozgósítás végrehajtására rövidebb idő áll rendelkezésre. 

Alapvető tényező, hogy a mozgósítás az MN harckészültségbe helye
zésének szerves részét képezi, különösen bizonyított ez a meghatározás, 
ha figyelembe vesszük, hogy az MN hadtápalegységei, egységei és egyéb 
szervei - adott esetben - az előre kidolgozott mozgósítási rendszer ke
retében, a kidolgozott tervek alapján alakulnak meg és · funkcionálnak. 
Az alapvető harckészültségi és mozgósítási utasításokkal e cikkben nem 
célszerű részleteiben foglalkozni, hiszen ezek ismerete minden törzs alap
vető feladata. A HKSZ-be helyezés és a mozgósítás különböző fokozatai
hoz messzenően kell igazodnunk. tgy az állandó készenlét időszakában -
a hadtáp „M" törzseknél - biztosítani kell: egyrészt 1 hadiszervezet elő
írt időn belüli felvételét, másrészt • harcászati és szakfeladatok végre
hajtásának haditechnikai és anyagi feltételeit. Ezek a törzsek a korszerű 
mozgósítási követelményeknek csak úgy tudnak eleget tenni, ha az eddi
gi elméleti és gyakorlati tapasztalatok alapján, tovább fejlesztik mükő
dési elvüket, az erre való rátérés útján, a mindenkori harcászati, hadmű
veleti és hadászati követelmények függvényében. E feladat végrehajtása 
során elsősorban a minőségi és nem a mennyiségi változást kell előtérbe 
helyezni. 

A fegyveres erők minőségi és mennyiségi változásával párhuzamosan 
nő az állandó és magasfokú harckészültség jelentősége, amelyben a had
tápbiztosítás szervei is fontos erőt képviselnek. Ennek vizsgálata során 
alapvető tendencia, hogy a létrehozott hadtáp „M" törzsek száma és ösz
szetétele nem lehet öncélú. Ezért helyeselnünk kell minden olyan törek
vést, amely a mozgósítás további gyorsítására a háborús körülmények 
közötti működés szervezett, gyors megkezdésére, és végrehajtására irá
nyul. Mindezek elsődleges feltétele, hogy már békében - reális, centrali
zált szervezettel és létszámmal, de decentralizált vezetéssel - létrehozzuk 
azokat a hadtáp „M" törzseket, amelyek képesek a korszerű mozgósítás 
végrehajtására és a háborús feladataik megkezdésére. Következtetésként: 
e törzsek helyét és szerepét nem szabad csak a mozgósítás szemszögéből 
vizsgálni, hiszen ez csak feltétel az alapvető feladat - a háborús körül
mények közötti működés - végrehajtásához. 

Mindezek külön helyet és szerepet kapnak, ha figyelembe vesszük a 
háború periódizálását és ezen keresztül azt, hogy az egyes periódusok ug
rásszerűen egymást megkerülve következhetnek be, amely a törzsek te
vékenységére kihat. 

A váratlan csapások következményeként kirobbanó háború első nap
jaiban alapvetően csak a már békében teljesen feltöltött csapatok alkal
mazására, - míg az „M" feladatokat végrehajtó csapatokra, így a hadtáp 
vonatkozásában is - lényegében csak a „mozgósítás" befejezése után le-
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het számítani. Tény az, hogy a háború kitörésének körülménye, hogy mi
lyen fegyverek alkalmazásával kezdődött, a mozgósításra mindenkor ki-

~ hat. Az első hadművelet idején valószínű, hogy valamennyi szintű törzs 
igen bonyolult helyzetben lesz. Ezt kialakíthatják: az ellenség tömeges 
csapásai és ezek hatása a megalakuló és felvonuló hadtápegységekre, a 
nagy veszteségek, összeköttetés megszakadása, a vezetés dezorganizálása 
és egyéb tényezők. Ez a körülmény az első lépcső magasabbegységek 
hadtápjára, de különösen a hadműveleti hadtáp és központ hadtáp vo
natkozásában meghatározó, - a mozgósítás útján történő kiegészülés, 
vagy teljes feltöltés végrehajtása folyamán. 

Természetes, hogy a béke időszakban nincs lehetőség az ország tel
jes fegyveres erejének létrehozására és fenntartására. Az ornzág haderő
nemeinek és hadiszervezetének kialakítása - a politikai helyzethez iga
zodva - az adott időszak hadművészeti elveinek és a gazdasági lehetősé
gek összhangjaként kell hogy megtörténjen. Ennek kidolgozása a felső
szintű vezetőszervek feladata a hosszú-, közép- és rövidtávú komplex fej
lesztési programok keretében. E kérdéssel 1959-ben pártunk VII. Kong
resszusa is foglalkozott, amikor is elfogadták a honvédelem korszerű kö
vetelményeknek megfelelő, tervszerű fejlesztését országunkban, meghatá
rozva a távlati célokat honvédelmünk politikájában. Lényegében ez je
lentett fordulópontot, és kezdetét vette a hadtáp „M" törzsek, különböző 
szintű szervezeti rendszerének létrehozása. Ez a folyamat napjainkban 
tovább fejlődik és folytatódik. Ennek eredményeként hoztuk létre: 

- a csapathadtápban azt a feltételt, hogy a mozgósítás űtján tör
ténő kiegészüléssel a hadtáp alegységek képesek a hadtáp biztosítási 
funkciókból eredő szakfeladataik végrehajtására; 

- a hadműveleti hadtáp rendszerében illeszkedő „M" törmek bizo
nyos százalékát és ezzel mintegy biztosítva a teljes feltöltés után a had
tápbiztosítás alapvető végrehajtását; 

- a központi hadtáptörzset, amely képes a hátország hadtápbiztosí
tását végző hadtáp „M" törzsek irányítására. Ez igen komoly és megfe
szített munka eredménye, amely koránt sem jelenti, hogy nincsenek to
vábbi tennivalóink. A jelenlegi szervezeti rendszer struktűráli.s átalakí
tása szükségszerűen jelentkezik; 

- az azonos rendeltetésű hadtáp szakalegységek, egységek és egyéb 
szervek centralizált összevonásában; 

- a szervezeti centralizációval párhuzamosan a decentralizált veze
tésben; 

- a minőségi, de esetenként a mennyiségi fejlesztésben; 
- az adott hadtáp „M" törzsek által felállított egységek menetkész-

ségi idejének, a csapatok készenléti fokához való közelítésében kell reali
zálódnia; 

- célszerűnek látszik előbbrelépni, az MN legfelsőbb szintű hadtáp 
t..•ezetőszervnél - az MNHF-ség törzs keretében - a „Mozgósítás elvi 
irányító és anyagi-technikai fejlesztési szerv" létrehozásával. Önkéntele
nül is felvetődik az a kérdés, hogy miért van szükség az „M" törzsek ref
lektorfénybe helyezésére és további fejlesztésük, létjogosultságuk bizonyí-
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tására. Erre nem nehéz egyértelmű választ adni, hiszen az elmúlt évek 
során az MNVK illetékes szervei által, több cikkben lett publikálva a 
korszerű mozgósítás feltétele, módszere, egyes változatainak tudományos 
és gyakorlati tapasztalatok alapján megalapozott problematikája. Ezzel 
párhuzamosan jelentek meg olyan, a hadművészet fejlődését elemző cik
kek, továbbá HM-i direktívák, amelyek komplex módon történő végre
hajtása sor4,n a hadtáp „M" törzsek helye és szerepe is előtérbe került. 

Mindezek vizsgálata so:rán szükségszerűen arra a következtetésre ju
tunk, hogy egy esetleges háború kitörése során, a hadműveletek hadtáp
biztosítása csak akkor végrehajtott, ha az állandó készenléti időszakban 
létrehozott hadtáp „M" törzsek irányításával a hadtáp szakalegységek, 
egységek és szervek mozgósítás útján teljes hadiszervezetre kiegészülnekJ 
feltöltődnek és megkezdik működésűket. Ennek fontosságára az elmúlt 
háborúk gazdag tapasztalatokat szolgáltattak. Az ilyen feladatok végre
hajtására csak akkor vagyunk képesek, ha létrehozzuk a hadtáp „M" elő
készítő törzsek célirányos rendszerét és ezeket, továbbá a bevonuló tarta
lékos állományt már békében felkészítjűk feladataik ellátására. E téren is 
komoly eredményeket értünk el, de ennek érdekében az idevonatkozó 
parancsok alapján és a kialakult gyakorlati tapasztalatok függvényében 
tovább kell haladnunk. 

A fentiek alapján vizsgáljuk meg, hogy milyen alapvető tényezők és 
követelmények hatnak a hadtáp „M" törzsek munkájára: 

a) a szervezeti fejlesztésnél, a hadtáptagozatokban létrehozott hadtáp 
szervek számát és összetételét, az összfegyvernemi magasabbegységek, 
seregtestek (egyéb szintű harcoló egységek) fejlesztésével párhuzamosan 
- komplex módon - kell kialakítani. Természetes, hogy a hadtápfej
lesztés nem lehet csak a csapatfejlesztés függvénye, hanem ezzel párhuza
mosan a felsőbbszintű tagozat követelményeit i,, figyelembe kell venni; 

b) a jövő háborújában az első hadművelet időszaka meghatározza, 
a mozgósítás körülményeit, lehetőségeit, befolyásolja a hadtápszervek 
feltöltését és készenlétét. Elsősorban a hadműveleti hadtáp és központ 
hadtáp vonatkozásában, ahol a működökészség feltétele - a mozgósítás 
rendszerében - az, hogy a népgazdaságból biztosított hadtáp erők és 
technikai eszközök az előírt időre és a meghatározott mennyiségben be
érkezzenek; 

e) lényeges, hogy a háború kitörését megelőzte e a veszélyeztetettség 
időszaka, mert így kedvezőbb lehetőség van a hadtápegységek feltöltésé
re, továbbá az anyagi készletek kivonására a béke időszakban elhelyezett 
körletekből (objektumokból); 

d) az állandó készenlét időszakában kell létrehozni a várható alkal
mazási iránynak és feladatoknak legjobban megfelelő diszlokációt, amely 
a leggyorsabb ütemben biztosítja az ellátási feladatok megkezdését; 

e) a hadtáp „M" törzsek számát nem lehet a népgazdaság lehetőségei
től elvonatkoztatva létrehozni. Hiszen hiába szervezünk - bár milyen 
szinten - pl.: szállító zászlóaljat, ha ezt mozgósítás esetén nem tudjuk 
szállító eszközökkel feltölteni. Hasonló képpen érvényesül ez az elv, az 
anyagi készletek vonatkozásában. 
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A fentieken kívül természetesen egyéb tényezők is hatnak e törzsek 
tevékenységére. A továbbiakban e törzsek létjogosultságának elméleti és 
gyakorlati kérdéseivel célszerű egy-két gondolatban foglalkozni. Ezzel 
prezentálni az eddigi tapasztalatokat (amely egy szerzői közösség elem
zése), hiszen ezek szükségességét már a korábbi felismerések is igazolták. 
E gondolat keretében kell rámutatni, hogy mind a minőségi, mind a szer
vezeti fejlesztés, - az egyes hadtáp tagozatokban -, nem folyik kellő 
ütemben, amely különböző nézetek kialakulásából adódik: 

- sokan úgy vélik, hogy az „M" törzsek csak olyan "M" hadtáp
egységek és intézetek részére szükségesek, amelyek létszámilag ezt szük
ségessé teszik; 

- mások azt vallják, hogy az állandó készenlét időszakában kidol
gozott mozgósítási feladatok, munkák végrehajtása nem teszi indokolttá 
a hadtáp „M" törzsek létrehozását; 

· - vannak olyan nézetek is, hogy a hadtáp "M" törzsekn~k a mozgó
sítási munkán kívül nincs más feladatuk; 

- sajnos olyan reális akadályt is figyelembe kell venni, amely a 
szaktisztek jelenlegi hiányából adódik. 

Ha a fenti elvekkel egyetértenénk és eltekintenénk az „M" törzsek 
minőségi munkájának fokozásától, a háborús feladatokra való fokozottabb 
felkészítés követelményétől - akkor az ilyen "M" törzsek létrehozása 
tényleg felesleges, hiszen 1-2 szaktiszt (,,M" tiszt) ezen feladatok megol
dását képes végrehajtani. Ilyen értelmű befelé fordulás a helytelen követ
keztetésekből - egyes, jelenleg működő „M" törzseknél is jelentkezik. 
Reálisan elemezve, törvényszerű, hogy az „M" törzsek azzal a céllal ke
rültek létrehozásra, hogy egyrészt biztosítva legyen az adott hadtáp
egységnél és intézetnél a parancsnoki - vezető - állomány legminimá
lisabb része (sejtje) már békében, másrészt az előzőn keresztül létrehozni 
- az érvényben levő direktívák, parancsok és utasítások alapján - a 
mozgósítási és ezzel a harckészültségbe helyezési feladatok gyors és szer
vezett végrehajtásának feltételeit. Továbbá megteremteni az előfeltétele
ket a háborús feladatok végrehajtásához, amelyre már békében - igaz, 
hogy nehéz körülmények között - lelkiismeretes és következetes munká• 
val, az egész személyi állomány vonatkozásában fel kell készülni. A ki
tűzött feladat bizonyítja, hogy az ilyen „M" törzseknek nemcsak a moz
gósítással kapcsolatos tervező munkát kell békében végrehajtani. Éppen 
ezért az "M" törzsekbe beosztott tisztekkel szemben támasztott követel
mények is sokkal nagyobbak mint a mozgósítási tisztekkel kapcsolatban; 

- így az „M" keret és előkészítő törzsben beosztottaknak nemcsak 
a mozgósítással kapcsolatos feladatokat kell jól ismerniük, de el kell sa
játítaniuk, tovább kell fejleszteniük a szakszolgálat ellátásával kapcsola
tos alapvető elveket, rendeleteket és utasításokat. Továbbá uralniuk kell 
az adott hadtápegység, intézet, szerv háborús működési elveit, alkalma
zásának lehetőségeit. Ismerniük kell a rendszeresített hadtáp-technikai 
eszközöket és azok lehetőségeit; 

- e törzsek munkamódszere, illetve feladata egy olyan folyamat, 
amelynek irányítása, megváltoztatása, vagy lényeges módosítása - az 
adott tagozatot vezető, irányító „M" törzs, pl.: seregtest MAAF-ség, Tá-
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bori HF-ség - fentről lefelé kell hogy megtörténjem. Ebből következik, 
hogy az „M" törzsek elöljáróira hárul az alapvető irányvonal, követel
mények meghatározása és ezek végrehajtása feltételeinek maradéktalan 
megteremtése. Ilyen célt szolgál a közelmúltban· kiadott 0078. számú 
MNHF TÖF intézkedés, és a seregtest által meghatározott feladatok had
táp egységei részére. Ennek függvényében jelentkezik annak szükséges
sége, hogy egyes tagozatokban - az elmúlt időszak gyakorlati tapaszta
latai alapján - kiadásra kerüljenek az új működési utasítások, segédle-. 
tek. Ezzel párhummosan válik szükségessé a i,szervi határozványok" új
bóli kidolgozása és ott ahol még nincs ilyen kidolgozva, ennek a végre
hajtása. 

Az elmúlt időszakban lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai bizonyí
tották, hogy az „M" törzsek nem minden vonatkozásban felelnek meg a 
. kitűzött követelményeknek. Egyes „M" törzsek nem végeztek alapos mun
kát sem a mozgósítási, sem a háborús feladatokra történő felkészülés ér
dekében. 

Vannak olyan negatívumok is, amelyek hátráltatják a létrehozott 
,,M" törzsek munkáját és ezek radikális felszámolása nélkül nem léphe
tünk tovább, ilyenek: 

- a káderek nem kellő kiválasztása és képzettsége - ebből követ
kezően a feladataik ellátásával kapcsolatos hibák ismétlődése. Itt nem a 
törzsekbe beosztott elvtársak lebecsüléséről van szó, de meg kell mon
dani, hogy sokan nem tesznek meg mindent az adott szakfeladat elsa
játítása érdekében. A létrehozott ,,M" törzsekben jelentkező feladatok 
sokrétűek, széles intervallunban mozognak és elsajátításuk komoly ön
képző munkát igényel. Sok esetben az elöljáró szervek sem (,,M" elöl
járók) szabnak meg határozott és reális önképzési feladatokat és nem el
lenőrzik azok végrehajtását. Meg kell azonban mondani, hogy pl.: a se
regtest hadtápegységek vonatkozásában e téren az elmúlt évek során ko
moly eredmények születtek. A káderek nevelését illetően olyan módszer
beli hibák is jelentkeztek, hogy az ellenőrzések során nem a segítő és 
oktató, nevelő szándék, hanem a félreérthető szándékú következtetések 
és egyéb káros negatívumok domináltak. Igaz, hogy a követelmény tá
masztásnak meg kell lennie - de először teremtsük meg ennek reális 
feltételeit; 

- az „M" törzsek állománya kiképzésében még mindig meglevő hiá
nyosságok s.z elméleti és gyakorlati kiképzés összhangja, és így a jelen
legi kiképzési rendszer korszerűsítése törvényszerűen jelentkezik. Ezzel 
párhuzamosan kell látni a tartalékos vezető és beosztott tiszti állomány, 
továbbá a tiszthelyettesi és legénységi állomány differenciált, de ugyan
akkor gyakorlati kiképzésének fontosságát; 

- a befogadó egységek, intézetek és az „M" kerettörzsek közötti 
nem kielégítő viszony, amely néhány helyen még jelentkezik, pl.: nem 
biztosítják az „M" törzs részére szükséges munkakörülményeket, feltéte
leket, továbbá nem keresik a legoptimálisabb megoldást az „M" törzsek 
részére kiadott szakanyagok tárolásában. Ez utóbbi, laktanyáink szűk 
keresztmetszetéből adódik, de elgondolkoztató, hogy ott ahol a t. állo~ 
mány részére a hadiruházatot kiadták - mégis tárolótérhiány mutatko-
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zik. Egyes esetekben az anyagok karbantartásához a befogadó alakulat 
sem biztosítja a szükséges munkaerőt; 

- a továbbiakban néhány olyan problémát kell felvetni, amelyek 
káros hatással vannak az ,iM" törzsek személyi állományára, és kihat 
mindennapi tevékenységükre. Pl.: illetménybesorolási jogok és lehetősé
gek, jutalmazási keret feletti rendelkezési jog, üdültetési hovatartozás és 
egyéb nem egyértelműen tisztázott kérdések. Ezek komplex módon való 
felülvizsgálata és rendezése sürgetően jelentkezik. Szemléltető bizonyítéka. 
ezen problémáknak, pl.: hogy egyes befogadó alakulatok - akik illetmé
nyileg ellátják az „M" törzs állományát - a jutalmazási keretet nem 
mindenhol bocsátják az „M" törzsparancsnok rendelkezésére. 

Az elműlt évek folyamán igen pozitív eredmények is születtek, és új
szerű módszerek jelentkeztek, a háborús feladatok és a mozgósítás kor
szerű követelmények szerinti végrehajtásában. 

1. Azok az „M" törzsek, amelyek elöljáró „M" törzzsel rendelkeznek, 
a mozgósítással és a háborús feladatokra való felkészüléssel kapcsolatos 
feladataikat koordináltan, megalapozottan és egységesen végezték. 

2. A kiképzések és összevonások alkalmával olyan területekkel is
merkedtek meg, amelyek a további munkájuk és feladataik célirányo
sabb végrehajtásához nagymértékben hozzájárul. 

3. Az MNVKF elvtárs idevonatkozó parancsa alapján, valamint a tar
talékos kiképzés és összekovácsolási gyakorlatok folyamán megismerték 
a biztosított állományt, ezek képességeit, rátermettségüket. A lehetőségek 
határain belül saját maguk képezik ki a biztosított tartalékos személyi 
állományt. 

4. Azok az ,,M" törzsek, amelyek „M" esetén polgári vállalatokra 
épülnek, már békében tájékozottsággal rendelkeznek mind a személyi ál
lomány erkölcsi-politikai és szakmai, mind a biztosított technikai eszkö
zök üzemképessége vonatkozásában. 

5. Kezdeti eredmények születtek a magasabbszintű „M" törzseknél 
az „M" esetére lebiztosított hivatásos és tartalékos tisztek kiképzésének 
megszervezésében, lefolytatásában és összekovácsolásában. 

6. Alapvető eredmény, hogy egyes szinteken megtörtént a tartalékos 
állomány ruházatának kiadása, amely lényegesen elősegíti az előírt ké
szenléti idő elérését. Megkönnyíti a kis létszámú „M" törzs munkáját a 
mozgósítás során és nem utolsósorban, a tárolótér probléma könnyítését 
is jelenti. 

7. A seregtest hadtápnál még az 1966. évben a PK HTPH elgondolása 
alapján megszületett egy olyan korszerű rendszer, amely keretében az 
összes seregtest hadtáp egységet, illetve „M" törzset (pl.: HKSZ-i tervek 
koordinálása, általános katonai fegyelmi kérdésekben, parancsnoki kikép
zésben, gyakorlatok anyagi, technikai előkészítésében, stb.) az állandó ké
szenlét időszakában egyértelműen a seregtest MAAF alárendeltségébe 
utalta. Ez lényegesen megkönnyíti a seregtest hadtáptörzs vezető tevé
kenységét és űjszerű vezetési stílusra utal. 

Következtetésként - a további előrelépés érdekében - kiemelt gon
dolatokban szükséges olyan alapvető koncepciókkal foglalkozni, amelyek 
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előreviszik e terület munkájának minőségi fejlesztését mind a mozgósítási, 
mínd a háborűs feladatokra való felkészülés érdekében. A szervezeti fej
lesztést nem célszerű érintetni, mivel ez a távlati tervekben realizálódik 
és egy ilyen témájű cikknek nem is lehet a feladata: 

- a kiképzések tervezése során tovább kell lépni, az edd.íg elért 
eredmények és gyakorlati tapasztalatok alapján. fgy célszerűnek látszik, 
hogy az „M" törzsek állományát - előre kidolgozott általános és szakfel
adatokat tartalmazó tematika alapján - évente, esetleg turnusonként'i 
váltással 3-4 hetes időszakban kell kiképezni és összekovácsolni. A je
lenlegi kiképzési rendszer nem nyújtja részükre azt az elmeleti és gya
korlati ismeretet, amelyet megkövetelünk. Igazolja ezt, hogy a létrehozott 
törzsekhez beosztott tisztek egyrésze még nem tevékenykedett hasonló 
beosztásban, továbbá, hogy sok esetben még egy általánosan jól képzett 
hadtáptisztnek is gondot jelent - gyakorlati és elméleti jártasság hiá
nyában - egy-egy sza,kalegység feladatának ismerete. Ilyen kiképzési 
rendszerrel biztosítanánk egy olyan alapot, hogy amikor az adott „M" 
törzs a 'tartalékos állományát kiképezi, a felsővezetés által elképzelt és 
oktatott elvek helyesen realizálódjaniak. A kiképzést a felsőbbszintű „M" 
törzs állományának kellene megszervezni és levezetni. A hivatásos tiszti 
állományból egyes tisztek bevonása is célszerű, akik az adott „M" törzs
höz fontosabb beosztásba vannak biztosítva. E kiképzési rendszer kereté-
ben módszertani jellegű bemutató foglalkozásokat is be kell iktatni. Az ·-
ilyen rendszerű kiképzés a seregtest hadtáptörzs részéről már megtör-
tént, és a bemutató jellegű „M" módszertani foglalkozások is igen inten-
zíven voltak az elmúlt időszakban végrehajtva. A HKK ilyen irányú te
vékenysége és segítése örömmel üdvözlendő, azonban - elmarasztalás 
nélkül - az ilyen kiképzési rendszerben több szakelőadót kellene be-
vonni, akik a különböző tagozatok szintjén (seregtest, Táb. HF --ség, stb.) 
megalapozott gyakorlati és praktikus szakismeretekkel rendelkeznek. Jár-
ható útnak látszik a vezető „M" törzsekből egy ilyen célú kiképzési cso-
portot létrehozni. E kérdés megoldását jelentené, ha egyes tagozatok 
szintjén pl.: szállító-, egészségügyi-, közúti komendáns és egyéb hadtáp
egységek egy-egy százada, vagy szakasza már békében fel lenne töltve és 
ez egyben az alapvető kiképzés bázisát jelenthetné. Ez elősegítené a 
HKSZ-be helyezés magasabb színvonalát, és az ilyen alegység a béke el-
látási feladatokban is részt vehetne; 

- a tartalékos állomány kiképzésénél önkéntelenül is felvetődik a 
,,korszerűen kiképzett' jelző értelmezése. Ez a fogalom az ilyen szakal
egységek és egységek, felsőbbszintű „M" törzsek vonatkozásában csak 
akkor fedi a tartalmát, ha az adott tartalék állomány ott kerül kiképzésre 
ahova a mozgósítás útján biztosítva van. Ezen a téren a különböző szintű 
szakharcászati gyakorlatok, ,,M" összekovácsolási kiképzések és gyakorla
tok nyújtottak igen gazdag tapasztalatot. Sajnos ezt a kiképzési rendszert 
igen hátráltatják azok a személyi fluktuációk - főleg a tartalékos tiszti 
vezető állománynál -, amelyek részben objektív okok, részben a kiegé
szítő parancsnokságok által sok esetben indokolatlan személyi változtatá
sokban realizálódnak, illetve jelentkeznek; 

- az „M" keret és előkészítő törzsek létszámában, különösen a ve
zető és irányító „M" törzseknél komoly nehézségek jelentkeznek, egy-
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részt a jelenlegi hivatásos tisztek feltöltöttségét és létszámát, másrészt 
a mozgósítás útján biztosított hivatásos tisztek arányát illetően. Az azo
nos rendeltetésű hadtápegységek és ezen keresztűl az „M" törzsek szer
vezeti centralizációja lényeges előrelépést jelentene. A felsőszintű „M" 
törzseknél a fegyvernemi szaktisztek nincsenek eléggé képviselve, pl.: 
híradó, műszaki, vegyivédelmi, fegyverzeti és technikai vonalon, holott 
az ilyen szintű törzseknél az ilyen igény már most jelentkezik. Elképzel
hető és járható utat jelentene - a harckészültség fokozása érdekében -, 
hogy egyes hivatásos állományú tisztek évente egy bizonyos· időszakot -
egyes súlyfeladatok kidolgozása idejére - ott dolgoznának, ahová a moz
gósítás esetére vannak biztosítva. Egyértelmű, hogy egy ilyen rendszer 
bevezetését komplex módon, az állandó béke feladat (leterheltség) feliil
vizsgálatán keresztiil kell megfontolni. A szaktiszteknél fennálló létszám
hiány e rendszer kiművelését messremenöen igazolja. A kérdés másik 
oldalának felvetésénél, ami a mozgósításra vonatkozó több hivatásos tiszt 
részarányát követik, pl.: a seregtest, MAAF-.ség és más alapvető feladatot 
megoldó hadtápszervek szintjén a feladatukból adódóan jelentkezik; 

- az összekovácsolási gyakorlatok rendszerét - főleg a hadmű
veleti hadtáp felsőbb szintjén - az MNK anyagi lehetőségei függvényé
ben célszerű továbbfejleszteni és folytatni. Igen hasznosnak bizonyult 
és gazdag tapasztalatokat adott az elmúlt időszakban lefolytatott egyik 
gyakorlat, amikor a HM EAA és a seregtest MAA (mint tagozat) együtt
működött az ellátási feladatok érdekében. Igen hasznosak a seregtest 
szinten lefolytatott olyan irányú hadosztálygyakorlatok, amikor a HDS 
hadtápegységek egy része is tevékenykedik a hadtápbiztosítás érdekében. 
Minden ilyen és hasonló alkalmat keresni kell a háborús feladatokra tör
ténő felkészülés szellemében; 

- további feladatként jelentkezik az anyagok helyszínen történő 
(megalakulási helyen stb.) tárolási lehetőségének keresése a mozgósítási 
feladatok függvényében. Meg kell keresni a helyszínen tárolt anyagok 
karbantartásának is a megnyugtató és végleges lehetőségét. E téren két 
megoldás képzelhető el. Egyrészt, felsőtagozatonként egy meghatározott 
létszámú karbantartó brigád létrehozása (a megfelelő vegyi, híradó és 
egyéb szakemberekkel együtt). A másik útja ennek, hogy az „M" törzsek 
állományába raktárkezelő honvéd is legyen szervezve. Ott, ahol a befo
gadó alakulat sorállománnyal rendelkezik, ilyen irányú igény nem jöhet 
számításba, az idevonatkozó rendeletek erre intézkednek; 

- fokozni kell a hadtáp „M" törzseknél az olyan elméleti kutatások, 
munkák igényét, amelyek az adott hadtápegység háborús körülmények 
közötti működését teszi korszerűbbé. !gy pl.: a seregtest hadtápegységek 
szervezeti összevonása (az azonos rendeltetésűeké), továbbá ezek anyagi, 
technikai és egészségügyi biztosítása mind adott teriilet jelentkezik. Ha
sonlóképpen tovább kell elemezni pl.: a seregtest MAAF-e jelenlegi jog
körének kérdését és célszerűnek látszik ennek bővítése, a szállító zászló
alj parancsnokok alárendelésénél. A korszerű vezetési elvek 11z ilyen és 
hasonló témák vizsgálatát, a háborús feladatokra történő felkésziilés je
gyében megköveteli. 
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Befejezésként, bár közhelyként hangzik, de e cikk a gondolatébresz
tés és vitaalapként van közreadva. A hadtáp „M" törzsek jelentőségét 
sok tényezővel lehet még bizonyítani és elemezni. Azt azonban világosan 
kel! látni, hogy az ilyen szintű „M" törzsek száma, sokasága és létjogo
sultsága megköveteli, hogy tovább keressük a korszerűsítés útját. Ezen 
keresztül biztosítsuk a háborúra való felkészítés, mint alapfeladat végre
hajtását. Feltárjuk azokat a nehézségeket, amelyek gátolják a hadtáp 
,,M" törzsek helyének, jelentőségének felismerését. 
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