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Harckészültségünk fenntartásának, erősítésének egyik feltétele, hogy 
néphadseregünk hivatásos, sor-, valamint tartalékos személyi állománya 
korszerű katonai kiképzésben és továbbképzésben részesüljön. Modern 
harci-technikai eszközökkel felszerelt csapataink, intézeteink béke és há
)lorús ellátása, kiképzésének anyagi biztosítása a hadtápszolgálathoz be
osztott személyek sokirányú szakmai kiképzését teszi szükségessé. 

Közismert, hogy a hadtápszolgálat - éppen heterogén anyagnemei
nek önálló, belső szakmai tagozódása miatt - a legdifferenciáltabb anyagi 
szolgálati ágak egyike. A hadtáp centralizált irányítása a paranosnok had
táphelyettesétől, éppen úgy mint az egységes vezetésen belül önálló had
táp szakágazatok vezetése a hadtáp szolgálati ágak vezetőitől, közgazda
sági szemléleten kívül, fejlett politikai, szervezői-vezetői, magas szintű 
összfegyvernemi, hadtápbiztosltási, alapos szakmai, szaktechnikai, tech
nológiai, számítástechnikai, esetleg egyéb különleges katonai, vagy pol
gári képesítést kíván. Ugyanakkor a hadtápszolgálathoz beosztott szak
szolgálatos katonák feladataik elvégzéséhez részletesen kell ismerjék a 
hadtáp szakanyagokat. a különböző anyagok mozgatásának, szállitásának 
szabályait, a folyton fejlődő hadtáp szaktechnikai es7Jközöket, azok hasz
nálatát, kezelését, javítását, karbantartását stb. 

A sokoldalú szakismereti igény nélkülözhetetlenné tette olyan komp
lex hadtáp kiképzési bázis létrehozását, gyorsütemű fejlesztését, mely a 
hadtáp szakágazatokhoz tartozó, illetve oda beosztásra, behívásra kerülő 
személyek differenciált smkk:iképzését, továbbképzését szervezetten és 
rendszeresen egy kiképzési objektumon belül megoldja. 

1967 őszén - amikor a ti82ltképzés minőségi megjavítása érdekében 
a katonai tisztképző főiskolák létrehozása megtörtént - elsősorban a sza
kosított hivatásos hadtápbi.ztosítási utánpótlás és a tartalékos hadtáp
tiszti képzés, tiszti továbbképzés korszerű biztosítása céljából felállításra 
került a Hadtáp Kiképző Központ is, mint a hadtápkiképzés új önálló 
bázisa. 

A szakmai felsővezetés a tényleges nemzetközi helyzetnek megfele
lően az MN Hadtápszolgálatával szemben támasztott általános politikai, 
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katonai, valamint az egyre növekvő szakmai kiképzési követelmények 
alapján határozta meg a Hadtáp Kiképző Központ (továbbiakban: HKK) 
tanintézeti jellegét és általános feladatait. 

A HKK új kiképzési rendszerünkben betöltött helyét, szerepét te
kintve az MSZMP és a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 
hadseregfejlesztési programjának érvényesítése érdekében katonai ne
velő, speciális szakmai kiképző tevékenységet végző felső-, közép- és alap
fokú hadtáp katonai tanintézetként került felállításra. A!talános felada
tait az MN hadtápfőnök elvtárs az alábbiak szerint határozta meg: 

- végrehajtani a hivatásos hadtáptisztek nappali és levelező tanfo
lyami továbbképzését; 

- átképezni a hadtápszolgálat szakágazatai részére (egység szolgála
tiág-vezetői beosztás ellátására) a fegyvernemektől, a szakcsapatoktól és 
más szolgálati ágaktól hadtápszolgálatra jelentkező tiszteket, tiszthelyet
teseket; 

- a felsőfokú hadtáp szaktisztképzésben részesíteni a polgári életből 
egyetemi (főiskolai) végzettséggel rendelkező pályázat (esetleg ösztöndíj) 
útján hivatásos hadtáptiszti szolgálatra felvett jelentkezőket; 

- kiképezni és rendszeres tanintézeti továbbképzésben részesíteni 
a Magyar Néphadsereg béke és „M" szükségletének biztosítására intézeti 
kiképzésre vezényelt hadtápszolgálatra beosztott legénységi, tisztesi és 
tiszthelyettesi állományt, valamint szakalegységeket; 

- közreműködni az „M" hadtáptörzsek összekovácsoló kiképzésénél; 
- alap- és szakkiképzésben részesíteni a saját sorállományt. 

E feladatok teljes terjedelmű megoldására a felállitáskor megfelelő 
szervezet, technikai felszerelés, ezek azonnali befogadására is alkalmas el
helyezés nem állt rendelkezésre. Mindezeket csak folyamatosan, jóváha
gyott többéves távlati szervezési-fejlesztési tervek alapján lehetett biz
tosítani. 

Ezért a HKK közvetlen szolgálati elöljárója az MN hadtáp törnsfő
nöke a felállitáskor igen kis létszámú személyi állománnyal, 1-3 gépko
csival szervezett, kijelölt elhelyezésében csupán a legszükségesebb férő
helyekkel rendelkező új intézet első kétévi konkrét feladatait az 1968. és 
1969. évi kiképzési intéztkedéseiben a reális lehetőségek figyelembevé
telével határozta meg. Ezek lényegében három fő feladat köré csoporto
síthatók: 

1. Megszervezni az új tanintézet rendszeres napi életét, önálló inté
zeti működését. 

2. Folytatni és befejezni a HKK felállítása előtt már más, de azóta 
megszűnt tanintézeteknél (ETI, Katonaegészségügyi Továbbképző Inté
zet) megkezdett, valamint a következő kiképzési évre előre tervezett 
hadtáp szakkiképzéseket. 

3. Megteremteni az új, korszerű kiképzési programok, a perspektivikus 
fejlesztési és beiskolázási tervek alapján a felsőfokú hadtáp tanintézeti 
szakkiképzés valamennyi előfeltételét. 

173 



Tekintsük át vázlatooan az elműlt időszakban a HKK személyi állo
mánya által elvégzett és leginkább érdeklődésre számot tartó munkát a 
tömören megfogalmazott fő feladatok tartalmi sorrendjében. 

A HKK rendszeres napi életének, önálló intézeti működésének 
megszervezése 

Ez a munka az űj alakulatok felállításával járó általában ismert fel
adatok elvégzéséből állt, mely időtartamát tekintve a HKK-nál az 1967. 
évi szeptember 1-i megalakulást követő néhány hónapig tartott. Felölelte: 

- a HKK elhelyezési körletéül kijelölt laktanya férőhelyeinek rész
letes felmérését, elosztását, a tanintézeti működéshez szükséges csapat
építkezési tervek kidolgozását; 

- az intézet őrzés-védelmének, tűz- és légvédelmének, valamint 24 
órás szolgálatának megszervezését; az erre vonatkozó utasítások kidolgo
zását, életbeléptetését; 

- a napirend, az intézeti szolgálati és munkarend megszervezését, 
következetes megvalósítását, majd az egységes belrend kialakítását; 

- az „M" és harckészültségi tervek kidolgozását, ezek végrehajtá
sának megszervezését, folyamatos begyakorlását; 

- a hadtáp-, pénzügyi és az ügyviteli szolgálat munkájának meg
szervezését, önálló működésük biztosítását; 

- az állandó személyi állomány megismerését, és az intézeti erkölcsi
politikai-fegyelmi egység alapjainak megteTemtését; 

- a „Szervi Határozvány és Működési Szabályzat" tervezetének el
készítését, jóváhagyásra felterjesztését; 

- az intézetparancsnok évi kiképzési parancsának kidolgozását, ki-
adását. 

A felsoroltak közül: 

a) a csapatépítkeresi tervek kidolgozása és végrehajtása, valamint_ 

b) az állandó személyi állomány erkölcsi-politikai-fegyelmi alapjai
nak megteremtése különös jelentőségűek a HKK későbbiekben szóba 
kerülő kiképző-nevelő munkájára, illetve sajátos tanintézeti fejlesztésére, 
ezért nem érdektelen ezekre - másfél éves visszatekintéssel - l.dssé bő
vebben kitérni. 

a)-hoz: a HKK, a megszűnt Katonaegészségügyi Továbbképző Intézet 
budapesti Kerepesi űti laktanyájában nyert elhelyezést. Az épületekben, 
férőhelyekben szegény laktanyában a tanári állomány elhelyezésére iro
dák, a betervezett oktatáshoz tanteTmek, az intéret önálló működéséhez 
nélkülözhetetlen egyéb létesítmények nem álltak rendelkezésre. Emellett 
az egész laktanya terület esős időben járhatatlanul sáros, a két nagy és 
a kis épület jó néhány év óta tatarozatlan, tanintézeti használatra min
denképpen alkalmatlan, kulturálatlan állapotban volt. 

A legszükségesebb épületek felépítését, az intézet teljes átalakítását 
csak csapatépítkezés űtján - a területi EFÜ által esetenként rendelke
zésre bocsátott, előre be nem tervezett minimális csapatépítkezési hitel 
felhasználásával - lehetett megoldani. 
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A beiskolázási program viszont már 1968. januárra olyan elhelyezési 
es oktatási követelmények elé állította az intézet vezetését, mely a csa
patépítkezések azonnali megkezdését tette szükségessé. 

A körülmények és a követelmények objektív tényezőként határoz
ták meg tehát, hogy: 

1. A csapatépitkezéseket folyamatosan mintegy kétéves távlatban a 
kiképzéssel párhuzamosan kell végrehajtani a kiképzési programok köve
telményeinek maradéktalan teljesítése mellett. 

2. Fel kell kutatni a belső anyagi tartalékokat olyan építmények, il
letve berendezések létesítésére, melyek a kiképzéshez nélkülözhetetlenek, 
de létrehozásukra megfelelő hitel nem áll rendelkezésre. 

3. A csapatépitkezéseket: 
- azonnal meg kell kezdeni, különös figyelmet fordítva arra, hogy 

a személyi állomány elhelyezéséhez szükséges irodák felépítése, az alegy
ség körletek átrendezése, valamint az új kiképzési év első felére kikép
zésre behívottak oktatásához legszükségesebb kiképzési objektumok ki
alakítása legkésőbb 1967. december végéig befejeződjön; 

- 1968-tól úgy kell tervszerűen folytatni, hogy a hadtáp objektumok 
(raktárak stb.), egy új, korszerű tanépület, az egyéb létesítmények (sport
kert, gépkocsi szín, telephely stb.) építése az 1969. évi kiképzés megkez
déséig szintén befejezést nyerjen. 

A tervek alapján társadalmi munkájával első ütemben (négy hónap 
alatt) időre elkészült: 

- leválasztá&sal és folyosók előtereinek beépítésével 14 (3-4 szemé
lyes) tanári iroda 84 OOO Ft-o5; 

- kiutalt szabvány barakkanyag felhasználásával négy tanteremből, 
három bemutatóteremből és két raktárhelyiségből álló, két téliesített (fűt
hető) barakképület 90 OOO Ft-os; 

- a háromszintes elhelyezési épület teljes belső tatarozása kereken 
80 OOO Ft-os tiszta építkezési költség megtakarítással. 

Az építkezési és tatarozási munkával párhuzamosan megkezdődött és 
ugyanakkor december végéig be is fejeződött a főépületben: 

- négy tanszék körlet, 
- egy 40-60 fős tiszti elhelyezési körlet, 
- egy 120 fős tiszti hallgatói századkörlet, 
- egy 100 fős tisztes körlet, valamint 
- egy 350 légköbméteres hallgatói klubterem kultúrált berendezése; 

a barakképületben: 
- egy lőfegyver, 
- egy szállitó szolgálati, 
- egy hadtápbiztosítási és 
- egy egészségügyi tiszthelyettesi szakkabinet, valamint 
- egy élelmezési, egy ruházati-üzemanyag és egy tábori műtő tech-

nikai kabinet, továbbá egy kultúranyag raktár és egy szolgálati könyvtár 
berendezése. 
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A csapatépítkezés első ütemében az építkezési költség megtakarítás 
meghaladta a 250 OOO Ft-ot. Ez az összeg természetesen nem tartalmazza 
a belső tartalékokból költségkihatás nélkül bíztosított anyagok értékét. 

A csapatépítkezések második időszakában 1968. június végéig elké
szült: 

- pincehelyiségekből elválasztással betonozással, belső vakolással és 
meszeléssel kialakított 13 fegyvernemi és hadtáp anyagraktár (műszakí, 
vegyivédelmi, ruházati, elhelyezési stb.) kb. 25 OOO Ft-os; 

- 4 nyitott udvari építőanyag- és széntároló, 1 zárt udvari hulla
dékgyűjtő létesítmény 20 OOO Ft-os; 

- 2 különálló fegyveranyag és üzemanyag raktárépület 30 OOO Ft-os; 

- 1 nyolc gépkocsi elhelyez.é.sére alkalmas, szerelő aknával kialakí-
tott fedett gépkocsiszin 162 OOO Ft-os; 

- 1 kombinált 378 négyzetméteres tornakert, illetve kézi- és röp
labdapálya kb. 30 OOO Ft-os; 

- 1 négy gépkoosi elhelyezésére szolgáló udvari parkírozóhely 10 OOO 
Ft-os, és 

- útmémök hallgatók önkéntes társadalmi munkájával kb. 400 mé
ter körforgalmú, KRESZ táblákkal felszerelt laktanyai aszfalt út kb. 
400 OOO Ft-os tiszta építési költség megtakarítással. 

A továbbiakban 1968. év december végéig felépült, illetve elkészült: 

- egy 14 tanteremből és 1 olvasó- könyvtár helyiségből álló két
szintes 5300 légköbméteres, gázfűtéses, modern tanépület 1 900 OOO Ft-os; 

- egy különleges gépkocsik bemutatására létesített fedett szín 25 OOO 
Ft-os; 

- öt, egyenként 120-180 m 2-es betonozott alegység gyillekezőhely, 
illetve technlkai eszJköz bemutatótér 50 OOO Ft-os, valamint 

- az intézet épületének teljes külső tatarozása 62 OOO Ft-os tiszta 
építési költség megtakarítással. 

Végül az intézeti belterület mintegy 30 OOO Ft értékű teljes fásítását, 
parkosítását, kertesítését, illetve átrendezését is elvégeztük. 

A felsorolt építkezéseket az előre tervezett időkre befejeztük. A kö
vetelményeknek és előírásoknak megfelelő teljesítéshez az MN Hadtáp
törzs, az Elhelyezési és Beruházási Csoportfőnökség, a szovjet elvtársak, 
az MN Erdészeti Főosztály, a Budapesti Fővárosi és VIII. kerületi Ta
nács, az 5. Elhelyezési Felügyelőség, valamint egyes állami vállalatok és 
társadalmi szervek jelentős támogatást nyújtottak. 

A közel kétéves csapatépítkezés reális számítással kereken három 
millió forint tényleges megtakarítást eredményezett. 

Az 1968. évi csapatépítkezésekkel egyidőben kezdték meg a szaktan
székek hallgatóik bevonásával az MN Hadtápfőnökség Csoportfőnökségei, 
önálló osztályai által rendelkezésre bocsátott szakanyagok és tech
nikai eszközök felhasználásával az új tantermi épület már említett tan-
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termeinek igen kultűrált szaktantermekké fejlesztését. fgy a gyakorlati 
szakkiképzés végrehajtásához folyó év január végéig az intézet már 14 
korszerű kabinettel ás két szaklaboratóriummal rendelkezett. 

b )-hez: A személyi állomány erkölcsi-politikai-fegyelmi egységének 
alapjait a HKK felállitásakor beindult kiképző-nevelő munkával, csapat
építkezéssel, valamint a kiképzési objektumok létrehozásával párhuzamo
san kellett megteremteni. A lényegében két megszűnt tanintézettől áthe
lyezett állandó személyi állomány magával hozta előbbi helyén kialakult 
szemléletét, szokásait. Az új szervezés szükségességének megértetése, a 
beindított kiképzési, az intézet felállításával megnőtt építési feladatok 
teljesítésére mo2gósítás szívós politikai nevelőmunkát igényelt az intézet 
vezetésétől, pártszervezeteitől, politikai apparátusától. fgy valóban az ak
tív politikai nevelőmunka hatékonysága, valamint az élet és a kiképző
építő munka tüze kovácsolta össze a HKK állandó és kiképzendő állo
mányát. 

A felső pártszervek határozata alapján megválasztott párt és KISZ 
vezetőszervek a Sz.ervezeti Szabályzat szerinti működésükkel, de szemé
lyi összetételükben is kezdettől fogva biztosították az MSZMP politiká
jának, irányvonalának a személyi állomány által történő feltétlen köve
tését, a felsőbb és saját pártszervek határozatainak maradéktalan végre
hajtását, az . állomány következetes marxista-leninista nevelését, vala
mint a HKK előtt álló kettős feladat - kiképzés és építés - feltétlen 
megvalósítását. Ezek képezték a személyi állomány erkölcsi-politikai-fe
gyelmi egységének eszmei-elvi alapjait. Az intézet parancsnoki állomá
nya, pártszervezetei, a politikai szervek közvetlen a megalakulás után 
kiemelten feldolgozták és megvitatták az 1967. évi március 7-i párthatá
rozatot, majd art egységesen értelmezve megteremtették - az egyszemé
lyi parancsnoki rendszerre felépült - intézeti, állami, (katonai) és párt
vezetés szilárd egységét. Ez az egység a továbbiakban a harckészültség, 
a katonai fegyelem, a szabályzatok szerinti intézeti élet megteremtésének, 
a kiképzési feladatok és a csapatépitkezések feltétlen végrehajtásának 
erős eszmei, politikai, fegyelmi fundamentumává vált. A vezető állomány 
erkölcsi-politikai ereje mozgósította a tömegeket a feladatok következetes 
és eredményes végrehajtására. Az eredmények hatására az intézeten 
belül napról-napra növekedett a párt vezető szerepe, erősödött az 
egyszemélyi veZetési rendszer, és folyamatosan egységbe kovácsolódott 
a HKK egész személyi állománya. Mindezeket a közelműltban lefolytatott 
Szü. Főcsoportfőnöklségi bizottsági célellenőrzés is egyértelműen megálla
pította, ugyanakkor igen tartalmas segítő-nevelő észrevételeivel űjabb 
ösztönzést és lendilletet adott az intézet vezetésének, egész személyi ál
lományának is a pozitíven értékelt káder- és személyzeti munka töretlen 
továbbfejlesztésére. 

A HKK felállítása óta végrehajtott kiképző-nevelő munka 

A HKK felállításával egyidőben beindult kiképző-nevelő munka alap
jait a jóváhagyott kiképzési programok és az évi beiskolázási tervek ké
pezték. 
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A múlt évi, több típusú, különböző időtartamú tanintézeti képzéséről 
az alábbi áttekintés nyújt tájékoztatást. 

a) Ht. tiszti továbbképzés folyt a magasabb tiszti végzettséggel még 
nem rendelkező hadtáptisztek részére. Időtartama mind a nappali bent
lakó, mind a levelező hallgatók részére 10-11 hónap volt. A bentlakó 
nappali általános hadtáptiszti továbbképző tanulmányi szakasz az elmúlt 
év őszén 4-es átlag tanulmányi eredménnyel végzett. 

A levelező formában ht. tiszti továbbképzésben részesült tiszti sza
kaszok a tanulmányi idő alatt kétszer 1-1 hónapos intézeti összevonáson 
vettek részt. Az oktatás öt szakán (általános htp., élm., ruh., száll., elhe.) 
végzettek 3,4-3,7 átlag eredménnyel fejezték be tanulmányaikat. 

- Két hónapos hivatásos főhadnagyi tanfolyamon 4-es átlag tanul
mányi eredménnyel végzett egy szállító tiszti tanulmányi szakasz. 

- Négyhónapos hivatásos honvédorvosi tanfolyamainkon 4,3-4,6 
tanulmányi eredménnyel vizsgázott a honvédségi ösztöndíjjal Orvostudo
mányi Egyetemet végzett két orvos tiszti tanulmányi szakaszunk. 

b) Rövidített tartalékos hadtáptiszti kiképzésben részesült 23 orvos, 
3 állatorvos, 4 gyógyszerész tartalékos tiszti hallgatói szakasz. Tanulmányi 
eredményeik 4-4,6-os számértékekkel meghaladták a HKK felállítását 
megelőző évek kiképzési átlageredményeit. 

-. 3 általánoshadtáp, 1 élelmezési, 1 ruházati, 1 üzemanyag, 3 
szállító, 2 vasúti közlekedési, 2 közúti komendáns tiszti hallgatói sz.akasz 
3,4-4,6-os tanulmányi eredménnyel vizsgázott. A hallgatók kiképzési ide
jük első két hónapjában tanintézeti képzésben részesültek, a második két 
hónapban csapatszolgálatot teljesítettek. 

A rövidített tartalékos hadtáptiszti kiképzésben részesültek 96"/o-a 
felavatott tartalékos alhadnagyként került leszerelésre. 

e) Tartalékos tiszti továbbképzésben részesült 2 általános, 1 élelme
zési, 1 üzemanyag, 2 szállító és 1 pénzügyi tartalékos tiszti tanulmányi 
szakasz. Tanintézeti kiképzésük egy hónapig, csapatgyakorlatuk két hó
napig tartott. 

d) Tartalékos 3 hónapos tanintézeti tisztes kiképzésben részesült 8 
egészségügyi, 1 hónapos kiképzésben 8 forgalomsz.abályozó tisztes sza
kasz. A tanfolyamokon résztvettek valamennyien megfelelő tanulmányi 
eredményt értek el. 

e) Az összekovácsoló tiszti törzskiképzések során 9 különböző „M" 
törzs (IAK, KAF, száll stb.) háromhetes kiképzésénél tanári állományunk 
közreműködött. 

Folyó kiképzési évben, a kiképzési főcsoportfőnök elvtárs Végrehaj
tasi Utsításának szellemét követve, az intézet szaktanárai az MHSZ bu
dapesti vezetőségének szervezésében két tartalékos hadtáp szakasz 20-20 
órás haderőn kí vüll kiképzését vállalta. 

A kiképzési programok tantárgy csoportonkénti óraelosztására általá
nos jellemzőként állapítható meg, hogy az óraszámok 10-12%-a politi
kai, 20-25"/o-a általános katonai, 63-70%-a a profilok szerinti szaktan
tárgyakra esik. 
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A végrehajtott általános katonai é.s szakmai kiképzési foglalkozások 
35-400/o-a elméleti oktatásból, 60-65%-a gyakorlati kiképzésből állt. 

A politikai oktatás anyagát a hallgatók elméleti előadásokon ismer
ték meg, tartalmát csoportos foglalkozásokon mélyítették el. Ideológiai 
ismereteiket a havi, illetve elméleti politikai tájékoztatókon, továbbá az 
intézet politikai könyvtárának felhasználásával bővítették. 

Az általános katonai tantárgyak ismeretanyagát előadásokon, alaki, 
terepfoglalkozásokon, lőgyakorlatokon és a belszolgálatí teendők gyakor
lása útján sajátították el. Egyéni tanuláshoz elegendő szabályzat és uta
sítás állt rendelkezésükre. 

A szakmai elméleti tananyagot a hallgatók alapelőadásokon ismerték 
meg, majd egyéni tanuláson tanulmányozhattá_k a szakutasitásokat, sőt 
rendelkezésükre állt a tanárok előadásainak anyaga Is. Eddig nyolc, az 
intézet szaktanárai által írt tankönyv (tansegédlet) segíti a hallgatók ta
nulmányi munkáját (vezetéstudományi, általános harcászati, egészségügyi 
szervezés és harcászati, üzemanyag szolgálati és nyilvántartási stb.). 

A gyakorlati képzést szolgálják a csapatépítkezéseknél már említett, 
berendezett intézeti szakkabinetek és laboratóriúmok. Ismerjünk meg ezek 
közül is néhányat. 

- A katonai szállítási (egyben foszab.) kabinet mikróvasútja, a légi 
kivakó körlet makettje, a folyékony és szilárd anyagok légi ledobó esz
közei, az 1 :20 méretarányú vasúti és szállítóuszály modelletk, az elektro
mos berendezésű forgalom.szabályozó terepasztal, mind a gyakorlati ok
tatás célját szolgálják. 

- Az élelmezési szakanyag kabinetben a táplálkozás élettani, kony
hatechnikai, áruismereti tananyag elsajátításához a honvédségnél hasz
nált növényi és állati eredetű élelmezési anyagok, anyagjárandósági cik
kek, a béke és tábori élelmezési felszerelések természetben, illetve imitáJi; 
darabokban megtalálhatók. 

- A ruházati kabinetben tanulmányozni lehet a Magyar Néphad
seregben rendszeresített öltözeti formákat, a ruházati alap-, és segédanya
gokat. 

- Az üzemanyag techrnikai bemutatóteremben megismerhető min
den rendszeresített üzemanyagtechnikai eszköz (elasztikus tartály, szi
vattyú, üzemanyag edényzet, tábori laboratórium-felszerelés stb.). 

- A hadtáp kiképzés módszertani szaktantermében megismerik a 
hallgatók a hadtápszolgálati ágak kiképzési rendszerét, a tervezési okmá
nyokat, továbbá a hadtáp szakkiképzésben alkalmazható audió-vizuális 
és programozott oktatási lehetőségeket. 

- Az elhelyezési szaktanterem alkalmas az elhelyezési szolgálattal 
kapcsolatos valamennyi műszaki tantárgy gyakorlati szakoktatására. Aka
binet fel van szerelve elhelyezési anyagokkal és szerszámokkal, az építő
iparban hasmálható műanyag mintákkal, mérőeszközökkel és műsz.erek
kel. Tanulmányozhatók az épületszerkezetek különböző makettjei. 

- A tábor műtőkabinetben megismerhető az eüz., eüo., valamint tá
bori kórházak telepítése és műtőinek munkája, teljes szakanyaguk. 
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Természetesen a fel nem sorolt többi kabinet és a két laboratórium 
is hasonló szakberendezésével a szakmai gyakorlati képzést szolgálják. 

A gyakorlati szakkiképzést egészítette ki az intézet oktatásba bevont 
központi tárintézetek, különböző polgári intézmények, üzemek, gyárak 
(élm., ruh., elhe., eü. raktárak, honvéd KÖJAL, vérellátók, üza. tárinté
zet stb., budapesti kenyérgyár, gőzmalom, élelmiszer gépgyár, zsírgyár, 
cipő-, bőr-, ruhagyárak stb.) technikai, technológiai, egyéb szakmai mun
kafolyamatainak bemutatása is. 

Az intézet szaktanszékeinek más tan- és egyéb intézetekkel (ZMKA, 
szakegyetemek, Országos Orvostovábbképző Intézet, katonai főiskolák, 
kórházak, stb.), továbbá a csapathadtápokkal történő gyakorlati együttmű
ködése egyrészt emelte a k_iképz6-a0-Valő. munka színvonalát, másrészt elő
segítette a tanárok módszertani fejlődését. 

Az előbbiekben vázolt kiképző-építő munkát az elmúlt évben megtaI"
tott HM Felügyeleti Szemle értékelte. A szemlén elért általános jó ered
mény a bizottságilag feltárt fogyatékosságok mielőbbi kijavítására, egy
ben további lelkes munkára ösztönözte a személyi állományt. Az ünnepé
lyes tartalékos tisztavatásokon, egyéb alkalmakon az intézetben megjelent 
magasabb elöljárók, miniszterhelyettesek, a Tudomány Egyetemek, a ke
rületi Tanács, több társadalmi szerv képviselőinek a látottak és tapasztal
takról nyilvánított elismerései pedig máris megalapozták a még fiatal új 
hadtáp tanintézet jó hírnevét. 

A HKK fejlődési perspektívái 

Az intézet az elmúlt idő aiatt felkészült a szakoktatás legkorszerűbb 
szaktechnikai eszközeinek befogadására. Biztosította a szakkiképzés to
vábbfejlesztésének előfeltételeit. 

Ez év őszétől a kiképzés már az addigi elméleti és gyakorlati oktatási 
tapasztalatok felhasználásával készült új kiképzési programok alapján 
folytatódik. 

A perspektivikus fejlesztési tervek várhatóan mindenekelőtt az 
állandó állomány lényeges szervezeti felemelését eredményezik. 

Az előbbiek és az intézet remélhető területi bővítése lehetővé teszik 
az eddigi eredmények, kiképzési létesítmények erősítését, megfelelő ütemű 
fejlesztését, a szaktechnikai objektumok tervszerű továbbképzését. Ezek 
tényleges megvalósítása, valamint a különleges hadtáp gépkoosiknak és 
technikai es~közöknek - szállító-, kenyérszá1lító-, hűtőgépkocsdk, üzem
anyag tartálygépkocsi, különleg,,s eü. gépkocsik, stb. - a tanintézeti gya
korlati oktatásba történő még intenzívebb bekapcsolása biztosítják a HKK 
speciális szakkiképző munkájának fokozatos továbbfejlődését. 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a HKK felállításának 
és fejlesztésének első időszaka sikeresen lezárult. Hadtápszolgálatunknak 
működő kiképzési Bázisa van, mely rendelkezik a hadtáp szolgálati ágak 
hat alapágazatához tartozó tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek, honvédek 
szakkiképzéséhez szükséges előfeltételekkel. A Bázis ugyanakkor másfél 
év alatt a hivatásos és tartalékos élelmezési, ruházati, üzemanyag-, el-

180 



helyezési, szállító-, valamint orvos-, állatrovos-, gyógyszerésztisztek kul
túráltan berendezett - a legszüks<\gesebb szakkiképzési objektumokkal 
is már felszerelt - felsőfokú hadtáp katonai tanintézete lett. Mai léte, a 
hadtápszolgáh,t korszerű féjlesztésére irányuló MN hadtápíőnöki elhatá
rozás gondos és határozott keresztülvitelének élő bizonyítéka. De jelenlegi 
színvonala hirdeti azt is, hogy a HKK vezetése, személyi állománya meg
értette a felső szakmai vezetés elgondolásait. Az intézeti vezetés a meg
szabott feladatokhoz adott segítségre bizalommal támaszkodva, képes volt 
felelősségvállalóan, kezdeményezően, önálló alkotó munka megszervezé
sére, ugyanakkor a személyi állomány kitartó kiképző-építő munkája 
gyorsan meghozta szerény, de érett gyümölcsét. A HKK tanintézeti fel
építésének a látható eredményekben realizálódása egyúttal az intézeti ve
zetést és személyi állományt viszonylag rövid idő alatt szilárd erkölcsi
politikai-fegyelmi katonai egységgé is kovácsolta. 

A HKK létrehozása és gyors fejlesztése példásan igazolja, hogy a 
párthatározatok, HM parancsok és utasítások, a szakmai elöljárók pa
rancsainak feltétlen megvalósítására irányuló következetes és kitartó ve
zetői törekvések, a reális követelményekre nevelt személyi állomány po
litikai-erkölcsi-fegyelmi tudatát, munkakedvét, teljesítményét az átla
gosnál magasabbra emeJ.ik. 

Ez év őszétől a HKK életének új smkasm kezdődik. Az intézet sze
mélyi állományának a belső egységre, az elért eredményekre alapozottan 
- a sorr.akerülő szervezeti és technikai erősítéssel - a sp,eciális minőségi 
szakoktatás kiterjesztésével, tovább kell fejlesztenie a felsőbb katonai 
vezetése, egyetemek képviselőitől már eddig is elismerést kiérdemelt új 
hadtáp tanintézetünket. Nem kétséges, hogy a személyi állomány helyt
állása, hadtápszolgálatunk fejlesztése iránti felelősségérzete az elöljárók 
további támogatása mellett, az új időszak feladatait is sikeresen megoldja. 
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