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Minden hadseregben az ütőképesség egyik döntő tényezője a parancs
noki kar képzettsége, vezetői készsége és nem utolsó sorban erkölcsi-poli
tikai szilárdsága, állhatatossága. 

Háborűban a csapathadtápban, de a hadműveleti hadtáp a1só és felső 
tagozatában is, különösen a hadtápalegységek, egységek parancsnoki ál
lománya lesz elsősorban tartalékos tiszt. Adott esetben a bevonuló tarta
lékos tisztek egyik napról a másikra cserelik fel a békés termelői munkát 
a háború nehéz körülményei között a legkorszerűbb haditechnikai esz
közökkel vívott harcban végzett ténykedésekkel. 

A parancsnoki rátermett,aég mellett feltétel és követelmény, hogy a 
hadtáp tartalékos parancsnoki állomány ismerje az általa betöltött be
osztásához szűkséges legkorszerűbb hadtápbiztositási, ellátás elméleti, gya
korlati és technikai kérdéseket. 

Ezek bármelyike nélkül minden jószándék és jóakarat ellenére a tar
talékos hadtáptiszt nem lehet alkalmas parancsnoki teendők ellátására, 
nem lehet képes az alárendelt hadtápegység, intézetek vezetésére. 

E néhány gondolat világosan tükrözi, a tartalékos hadtáptisztek to
vábbképresének alapvető célját: felkészíteni a hadtáp tartalékos tiszte
ket, hogy beosztásuknak megfelelően képesek legyenek a háborűban reá
juk váró feladatok megoldására. Tehát olyan tartalékos hadtáptiszteket 
kell biztosítani, majd továbbképezni, akik a rakéta atomhá,borű körül
ményei között képesek lesznek a legkorszerűbb haditechnikai eszközök
kel felszerelt ooapatok hadtápbiztosítását minden körülmények között vég
rehajtani, ennek függvényében egységeik, intézeteik munkáját megszer
vezni és azt helyesen vezetni. 

E cél megvalósítása a tartalékos tisztek továbbképzési rendszerére 
hárul, amely a Magyar Néphadsereg hadtáp kiképzési rendszerének igen 
fontos részét képezi. A hadtáp tartalékos tiszti kiképzett,aég színvonala 
és hatékonysága adott esetben nagymértékben befolyásolja az „M" esetén 
felállitásra, megalakításra kerülő hadtápegységek, intézetek készültségét, 
háborűs körülmények közötti működőkészségét, illetve ezek fokozását. 
!gy a tartalékos hadtáptisztek hadseregen belüli és azon kívüli tovább-
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képzésének intenzívebbé tétele az elvonuló szárazföldi csapatok hadtáp
biztosításának növelése szempontjából igen nagy jelentőségű. 

A korszerű háború követelményeinek és a hadtáp tartalékos tisztek
kel szemben támasztott igényeknek megfelelő tematika, oktatási módsze
rek és formák kialakítása nem egyszerű feladat. 

A haditechnikában, a harceljárásban, a hadtápbiztosítás elveiben és 
rendszerében bekövetkező változások szükségszerűen maguk után vonják, 
sőt megkövetelik a hadtáp tartalékos tisztek továbbképzési rendszerének 
folyamatos fejlesztését, korszerű módosítását. 

Ennek következtében szükséges behatóbban foglalkozni a tartalékos 
hadtáptiszti továbbképzés jelenlegi rendszerével és módszerével. Vélemé
nyem szerint a jelenlegi időszakban a kialakult rendszer mellett a mód
szerek fejlesztése az alapvető. A hadtápegységek és intézetek tartalékos 
parancsnokai és a törzsekbe beosztott tartalékos hadtáptisztek - várható 
feladataikra történő - felkészítésénél a legfontosabb tényezőnek tartom 
a foglalkozások helyes tartalma meUett a kiképzési módszerek célszerű 
megválasztását és alkalmazását. 

A tartalékos hadtáptisztek továbbképzése két alapvető, egymástól kü
lönálló és ugyanakkor sok vonatkozásban összefüggő rendszerben törté
nik. Egyik rendszer a hadseregen belül folyó tartalékos hadtáptiszti to
vábbképzés, melyet az érvényben levő MNHF-i kiképzési parancsok és 
utasítások szabályoznak. Másik az MHSZ keretén belül önkéntes alapon 
társadalmi munkában végzett és lefolytatott tartalékos hadtáptiszti to
vábbképzés, illetve utóképzés. 

A jelenlegi gyakorlat szerint a Magyar Néphadseregen belül folyó 
tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is két részre osztható. 

Az elmúlt években nagyrészt a volt ETI hadtáp tagozaton történt 
a tartalékos hadtáptisztek továbbképzése, 1967. őszétől ez a Hadtáp Ki
képző Központban folyik. E mellett 1967-1968. év folyamán intenzíven 
beindult a tanintézeten kívüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is, fő
leg a hadműveleti hadtáp alsó és felső tagozatába tartozó hadtáptörzsek, 
egységek, valamint intézetekhez lebiztosított tartalékos tisztek részére. 

Az utóbbi években tehát terv szerint folytattuk a tanintézeten belüli 
kiképzést; ug~anakkor megkezdődött és az elkövetkezendő években foly
tatódik a tanintézeten kívüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzés is. 

Az MHSZ keretén belül folyó tartalékos hadtáptiszti továbbképzés
nek, illetve utóképzésnek is két formája van. Az egyik az úgynevezett 
tájékoztató oktatás, a másik a kétéves tartalékos tiszti továbbképzés. 
Mindkét oktatási formában való részvétel önkéntes, bár a továbbképzésre 
való jelentkezés bizonyos mértékben irányított. Már a két oktatási forrna 
neve is elárulja, hogy az első csak tájékoztat az időszerű politikai, katonai 
és haditechoikai kérdésekről, a másik már szervezett továbbképzés. 

Véleményem szerint a tartalékos hadtáptisztek hadseregen belüli és 
hadseregen kívüli továbbképzési rendszere megfelel a korszerű követel
ményeknek. Helyes tervezéssel, a fogla}kozások céls:zoerű és az adott tar
talékos hadtáptiszti csoport szintjének megfelelő módszerek útján tör
ténő levezetésével biztosítható a kitűzött kiképzési cél elérése. Természet
szerűen ez azt is jelenti, hogy tovább kell keresni azokat a legcélszerűbb 
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rendszereket és módszereket, amelyek még eredményesebbé, hatéko
nyabbá teszik a tartalékos hadtáptisztek továbbképzését. 

A Magyar Néphadseregen belül folyó ta1·talékos hadtáp továbbképzésről 

Az előzőekben említettem, hogy a tartalékos hadtáptisztek tovább
képresének a Magyar Néphadseregben két formája van. Mindkét formá
ban végrehajtott, tehát a 1Janintézeten belüli (egyre csökkenő arányban) 
és a tanintézeten kívüli tartalékos képzésnek vannak előnyei és tenné
szetesen hátrányai is. 

A tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáptisztek továbbképzésének 
előnye elsősOTban abban van, hogy a tanintézet rendelkezik mindazon 
személyi, anyagi eszközökkel, am,elyek szükségesek a különböző szakszol
gálati ágak hadtápbiztosítási elveinek és hadtáptechnikai eszközeinek is
mertetéséhez. A tanintézet jól képzett szakoktatókkal, szaktantermekkel 
és szemléltető eszközökkel biztosítani tudja a különböző profilok (általá
nos hadtáp, élm., ruh., szállító, eü., stb.) szerinti továbbképzés eredmé
nyességét és folyamatosságát. 

A tanintézeten belül folytatott tartalékos hadtáptiszti továbbképres 
hosszabb (három hónapos) időtartamban kerül végrehajtásra; melyből 2 
hónapot a tartalékos tiszt csapatgyakorlaton tölt, ahol bővítheti látókörét 
és a gyakorlati életben ismerheti meg azokat a feladatokat, amelyeket 
adott esetben végre kell hajtania. 

Ez utóbbi biztosítja, hogy a tartalékos hadtáptiszt a csapatgyakorlat 
alatt a szakbeosztásával járó gyakorlati feladatokat jól elsajátíthatja és 
részletesebben megismerheti a szolgálati követelményeivel járó felada
tokat. 

Természetesen a fentieken kívül még sok más pozitívuma is van a 
tanintézeten belüli tartalékos hadtáptiszti továbbképzésnek, melyeket 
mindenre kiterjedően nem szándékozom részletesen tovább elemezni, hi
szen erre nem is vállalkozhatom e cikk keretein belül. 

Az előnyökkel szemben néhány gondolatban az általam tapasztalt 
hátrányokat is fel kívánom vetni. 

A tanintézetben a tartalékos hadtáptisztek nem ismerhetik meg rész
letesen és közvetlenül a különböző fegyvernemek, szakcsapatok egyes 
szolgálaU ágak hadtápegységeinek és intézeteinek konkrét működési te
rületeit, azok sajátosságait és ezen sajátosságokból adódó hadtápfelada
tokat. 

A tartalékos hadtáptisztek az esetek többségében keveset tudnak 
azokról a csapatokról, intézetekről melyeknél „M" esetén beoszJtást nyer
nek. Ezért célszerű lenne, - a tanintézetben lefolytatott elméleti kiképzés 
után - a tartalékos hadtáptisztekkel gyakorlati munkára azokhoz a csa
patokhoz, intézetekhez beosztani, ahová az „M" beosZJtásuk is szól. Ezzel 
elérhető lenne, hogy az adott csapat életével, speciális sajátosságaival, 
feladataival, ellátási problémáival és a szakterület konkrét munkamód
szereivel közvetlenü megismerkedhessenek. 
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Abban az esetben, ha az „M" alakulat békében nem funkcionál, a 
tartalékos hadtáptiszt hasonló (azonos) fegyvernemű és rendelte!<ásű egy
séghez kerülnek. 

A jövőben biztosítani kellene legalább azt, hogy a gyakorlati mun
kára vezényelt tartalékos tisztjeink „M" beosztásuknak megfelelő munka
körben tevékenykedjenek. 

Problémát jelenthet még a tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáp
tisztek továbbképzésével kapcsolatban, hogy - a jelenlegi szervezeti fel
építéséből adódóan - nem tud szélesebb körű tájékoztatást adni a tarta
lékos tisztekre háruló „M" fel:adatok végrehajtására vonatkozóan. 

Ez rés7lben abból adódik, hogy a tanintézetek nem rendelkeznek álta
lános „M" szakképzettségű előadókkal, másrészt a mozgósítással kapcso
latos feladatok ismertetése még nem is tartozik a profiljukba. 

Tehát lényeges kérdésnek tartom az „M" fel:acla,tok megl.sme;rtetését, 
mivel az elmúlt évek gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a behí
vott tartalékos hadtáptisztek, aJtik konkrét „M" kiképzésben nem része
sültek, gyakorlatilag a mozgósítás végrehajtása során az „M" készség el
éréséig munkájuk nagy részét a tájékozódás és a feladatok megoldásának 
a keresése képezte. 

Gyakorlatilag tétlenül álltak a feladatok, feladataik előtt, nem ts
merve a munka folyamatait, a feladatok sorrendjét, a kötelmeket és a 
jogköröket stb. 

A tartalékos hadtáptisztek tanintézeti képzése véleményem szerint 
megoldható és biztosítható lenne - a szervezési változások megvalósítá
sával - külső szervektől biztosított (vezényelt, bejáró stb.) szalcelőadók
kal. !gy a tartalékos hadtáptiszti állomány megfelelő és részletes tájé
koztatást kaphatna az „M" kérdésekről is. 

Sokat segítene még ha a csapatgyakorlat folyamán, - a feladatok 
gyakoroltatása közben - nagyobb gondot fordítanának a tartalékos had
táptisztek háborús feladatainak ismertetésére, majd a harckészűltségi gya
korlatok során - megfelelő irányítással - a kötelmek a konkrét helyzet
nek megfelelő gyakoroltatására. 

A tanintézeti továbbképzés hátránya még az ts, hogy a hadtáp tarta
lékos tiszt a kiképzés időszakában nem ismeri meg a saját hadtáptörzsé
nek tartalékos tiszti személyi állományát, mivel adott esetben egy újonnan 
megalakuló egység, intézet tartalékoo állománya nem egy időben és he
lyen kerül tartalékos tis7lti. továbbképzésre, vagy nem ugyanazon tema
tika szerint képezik ki őket. Ez esetben csak akkor találkozhatnak, ha 
egyidőben kerülnek behívásra, vagy a gyakorlati kiképres során egyazon 
alakulathoz kerülnek. 

E gondolatok felvetésével kívánom illetékesek figyelmét felhívni a 
tartalékos káderekkel való mai követelmények szerinti foglallrnzásra. 

A tanintézeten belül folyó tartalékos hadtáptiszti továbbképzés ered
ményes lefolytatásának egyik alapvető biztosítéka lehet a helyesen össze
állított tematika és a jól kiválasztott, szakképzett oktató állomány. 

Következtetésként megállapítható, hogy a tartalékos hadtáptisztek 
továbbképresének egyik legalapvetőbb és legeredményesebb formája a 
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tanintézeti képzés, természetesen felvetett problémák folyamatos megol
dásával. 

A hadseregen belüli tartalékos hadtáptisztek továbbkéPzésének má
sik formája az úgynevezett összekovácsoló kiképzés. Ez az utóbbi időben 
alapvető továbbképzési formának tekinthető főleg a hadműveleti hadtáp 
alsó és felső tagozatába tartozó hadtáptőrzsekbe, egységekbe, intézetekbe 
beosztott tartalékos tisztek továbbképzésénél .Természetesen ez a kikép
zési forma és módszer, csapathadtáp vonatkozásban is alkalmazható 
megfelelő módosításokkal. 

Az összekovácsoló kiképzési forma lényege, hogy az alapvető törzsek, 
egységek és intézetek tavtalékos hadtáptiszti állománya szakképzettségre 
és beosztásra való tekintet nélkül, azonos tematika szerint kerül tovább
képzésre. Minden tartalékos hadtáptiszt megismeri azon szerv, egység, 
intézet helyét, szerepét, feladatait, működési elveit, amelyekhez beosz
tásra kerül. Tájékoztatást kapnak az általános katonai, politikai és a 
megfelelő tagozatok szervezési, működési elveiről, majd részletesen tájé
kozódnak a szerv, intézet, egység alapvető feladatairól. Végül a tovább
képzés utolsó mozzanataként két-háromnapos tanteremben lefolytatott ha
dijáték során ismereteket szerezhetnek a törwmunka mechanizmusát il
letően „M" beosztásuknak megfelelő szerepkörben. 

Az összekovácsoló kiképzés előnye elsősorban abban van, hogy ugyan
azon törzsbe beosztott tartalékos tisztek egységesen ismerik meg az adott 
szerv, egység működési elveit, sajátosságait és ezekből adódó háborús 
feladatókat. 

Itt lehetőség van arra, hogy a törzsekbe beos7Jlott tartalékos tisztek 
megismerik egymás szellemi és fizikai kéPességeit, emberi tulajdonságait 
és ezeken a továbbképzéseken már békében kialakulhatnak a baráti, 
munkatársi kapcsolatok alapvető elemei, amelyeknek háború esetén döntő 
jelentősége és fontossága lehet a feladatok eredményes végrehajtása szem
pontjából. 

Ez a továbbkéPzési forma lehetőséget bÍ21lOsit arra is, hogy a tarta
lékos tisztek részletesebben megismerjék a mozgósítás során végrehaj
tandó feladataikat is. 

Már békében megismerik a hivatásos állomány nagy részét, velük 
megfelelő kapcsolatok kialakulhatnak, s ezáltal a tartalékos hadtáptisztek 
szilm:dabb alapokon, magabiztosabban végezhetik feladataikat mozgósítás 
esetén. 

A tanintézeti tartalékos hadtáptiszti továbbkéPzéshez hasonlóan az 
összekovácsoló kiképzéseknek is van hátránya. Itt is található néhány 
olyan hiba is, amelyeknek kiküszöbölése feltétlenül szükséges. 

Probléma az összekovácsoló kiképzés során az állandó jólkéPzett 
szakelőadók, a szaktantermek és az oktatáshoz szükséges segédletek, tér
képek, technikai (filmek) eszközök, vaiamint szállító eszközök biztosítása. 

Mivel az ilyen továbbképzések végrehajtására általában rövid idő 
áll rendeikezésre, így nincs lehetőség az egyes szakszolgálati ágak részle
tes feladataival foglalkozni. Tehát ebben a formában csak ázok a tarta-
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lékos tisztek képezhetők tovább, akik korábban már szakmai kiképzésben 
részesültek. 

Ezek a problémák jelentősen csökkenthetők, ha ezeket a továbbkép- , , 
zéseket olyan szervnél, intézetnél folytatják le, ahol a kiképzési feltéte-
lek biztosítására lehetőség van. 

A tartalékos hadtáptisztek továbbképzéseinél alkalmazott rendszert .;, 
és módszert mindig az adott hadtápszerv, egység, intézet sajátossága, fel-
adata és fontossága határozza meg. 

A hadseregen belül folyó tartalékos hadtáptisztek továbbképzése kor
szerűsítése a következő évek egyik legfőbb feladata lesz. 

A Magyar Néphadseregen kívül folyó tartalékos hadtáp továbbképzésrfil 

A tartalékos hadtáptismek hadseregen kívül történő szervezett to
vábbképzése 1963 óta folyik. Bizonyos vonatkozásban már ezt még 
előző években is volt lehetőség az MHS keretein belüli tartalékos kikép
zésre, de ez csak körvonalakban felelt meg a követelményeknek. 

1963-tól kezdve a tartalékos hadtáptisztek egyre szélesebb rétegeit 
vonjuk be az utóképzésbe. 

A tartalékos hadtáptismek továbbképzésének jó és kevésbé jó mód
szerei alakultak ki és az utolsó években kialakított rendszerben jelentős 
eredmények i.s mutatkoznak. 

A jó szervezés és vele együtt a hatékony együttműködés biztosít!isa 
minden katonai tevékenység alapja. 

Nézzük meg, hogy a hadseregen kívül folytatott hadtáp tartalékos 
tisztek sikeres és eredményes továbbképzése érdekében milyen együttmű
ködési kérdések megoldása szükséges. A tartalékos hadtáptisztek tovább
képzésének eredményessége nagymértékben függ az MHSZ-=ek, a 
kiegészítő parancsnokságok és a helyi egységek, intézetek, ,,M" törzsek 
jól összehangolt munkájától, együttműködésétől. E szervek jó vagy ke
vésbé jó munkája elsősorban a tartalékos hadtáptisztek továbbképzésé
nek megszerveresében mutatkozik meg. A résztvevők helyes kiválasz
tása, az utóképzésre tekintetbe jövő tartalékos hadtáptisztekkel való 
egyéni beszélgetés alapja lehet a jó, vagy kevésbé jó kollektívák, tanuló
csoportok létrehozásának. 

Az együttműködés kérdésénél meg kell említeni az érintett üzemek
kel való swros és jó l<apcsolat kialakítását. Különösen fontos ez a szál• 
lító zászlóaljak, és a kórházak esetében. A szállító zászlóalja:knál eddig 
kialakult együttműködési és szervezési kooperáció eredményesnek és 
hasznosnak bizonyul. 

Az MHSZ mint társadalmi tömegszervezet funkciójának megfelelően 
elsősorban az üzemi alapszervezetekre épül. 

Ez a rendszer kezdetben a tartalékos tiszti tagozatoknál is bevált. 
Azonban a kétéves kiképzés bevezetése után a második év tapasztalatai 
szerint a rendszeresen - ha helyileg is - változtatni kell. Ugyanis egy 
20-25 fős üzemi tanulócsoport tagjai tapasztalatok szerint 3-4 fegyver
nemhez, szolgálati ághoz tartoznak. 
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Amíg az első évben egységes összfegyvernemi kiképzésben részesül
nek, nincsenek szakmai problémáik, addig a második évben tematika 
szerint konkrét szakmai tanulmányokkal kell foglalkozni és az a tanuló
csoportot megosztja. 

Ebben az esetben már felmerül a területi esoportosítás (szervezés) 
szükségessége. 

Ahol nagylétszámú tartalékos hadtáptisztekkel foglalikomak, ott cél
szerűbbnek tartanám a szakmai tanulócsoportok szervezését. Pl. Budapest 
egyes kerületeiben a különböző szolgálati ágak területi tanulócsoportjai 
életképesebben tudnának tevékenykedni. 

Néhány gondolat a tartalékos hadtáptisztek érdeklődési körével és 
érdekeltségével kapcsolatban. 

Ha igaz, - és véleményem szerint feltétlenül igaz -, hogy az ér
deklődés felkeltésének egyik alapja az adott téma érdekes volta, akkor 
úgy gondolom, levonhatunk egy olyan következtetést, hogy a tartalékos 
hadtáptiszti továbbképzésbe való bevonást és a részvétel növekedését kor
szerűbb oktatási anyaggal, színvonalasabb és érdekesebb foglalikozások
kal, több szemléltetéssel lehet és kell biztosítani. 

Az oktatás folyamán kerülni kell az ismétléseket és fedéseket, a tan
anyag száraz, egyhangú felolvasását, stb. A tartalékos hadtáptisztjeink 
jelentős része szívesen kapcsolódik be az oktatásba sőt jelentkezik náluk 
az égészséges türelmetlenség is: a legkorszerűbb, a legidőszerűbb politi
kai, harcászati és hadtápbiztosítási kérdésekről többet szeretnének hallani 
és kevesebbet az évenként ismétlődő alegységpariancsok:i - már kiissé se
matikus - tevékenységről. Ha a tartalékos hadtáptisztek továbbképzése 
során a haza iránti kötelesség, a szocialista öntudat és a tartalékos tiszti 
rendfokozat követelte ismeretbővítés szükségessége mellett napjaink leg
izgalmasabb katonapolitikai és hadtápbiztositási kérdéseit tartalmazó te
matikát is „megcsillogtatjuk", az érdeklődés, a részvétel aránya és az akti
vitás várhatóan fokozódik. 

Az érdekeltség kérdéséről néhány szót. Véleményem szerint biztosí
tani kellene, hogy a tartalékos tiszti rendfokozattal kapc.solatban is fél
reérthetetlenül érvényesüljön a „valamint-v:alamiért" elv. Természetesen 
az érvényben levő rendeletek, utasítások figyelembevételével. 

Ennek figyelemmel való kísérése ne csak a kiegészítő parancsnoksá
gok feladata legyen, hanem azon egység, intézet parancsnokáé is, ahová 
a tartalékos hadtáptiszt „M" esetére beosztásra kerül. 

Sokat segítene a tartalékos hadtáptisztek oktatásának a szervezésé
nél és megvalósításánál, ha a tisztek munkahelyén is figyelemmel kísér
nék és méltányolnák a honvédelmi kötelezettségek ilyen irányú teljesíté
sét. Többen felvetik - véleményem srerint jogosan -, hogy a munkaköri 
minősítések egy kötelező pontja lehetne a honvédelmi kötelességek telje
sítése, ami kihatással lenne az egyén általános előmenetelére is. 

Segítené a hadseregen kívüli továbbképzés eredményesebb megvaló-
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sítását, ha az ottani aktív, vagy passzív tevékenységet figyelembe ven
nénk a hadseregbe való behívások elbírálásánál. 

Az elmondottakból megállapítható, hogy a szervezett és eredményes 
hadseregen kívüli tartalékos hadtáptisztek továbbképzése, politikai és 
szervezeti összefogása fontos honvédelmi jelentooégű feladat. 

Véleményem szerint cikkemben felvetett gondolatok hozzájárulhat
nak a tartalékos hadtáptisztek tanfolyamrendszerű és más formájú to
vábbképzése hatékonyságának növeléséhez. Az alapvetően helyes elgondo
lások alapján kialakított kiképzési rendszer különböző végrehajtási mód
szereinek tökéletesítéséhez, a meglevő fogyatékosságok megszüntetéséhez. 
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