
A BARÁTI HADSEREGEK HADTAPJA 

A Lengyel Néphadsereg hadtápszolgálata tevékenységének 
fő irányai és időszerű feladatai* 

V i k t o r Z e m i n sz k i altábornagy 

E cikkben szeretném röviden tájékoztatni a baráti Magyar Néphad
sereg harcosait, különösen a hadtápszolgálat munkatársait a Lengyel 
Néphadsereg hadtápszolgálatáról, tevékenységének fő irány,airól és idő
szerű feladatairól. 

Szolgálati ágaink tevékenysége a Lengyel Néphadsereg ellátási fel
adatainak végrehajtására, a harckészültség tökéletesítésére, valamint a 
katonák megfelelő életkörülményeinek biztosítására irányul. Hatáskörükbe 
tartozik mindazoknak a sokoldalű rendszabályoknak kidolgozása és al
kalmazása, melyek a csapatok ellátátával és kiszolgálásával kapcsolatos 
élelmezési és üzemanyagellátási, egészségvédelmi, egészségügyi segély
nyújtási, elhelyezési, építési, katonai közlekedési és szállítási feladatok 
megoldását célozzák. 

Hadtáp szerveink, tör7JSeink és szolgálati ágaink valamennyi tago
zatban elsősorban a csapatok harokészültségének teljes hadtáp biztosítá
sát szervezik meg. Vagyis, felkészülnek arra, hogy adott esetben a fegy
veres erők felvonulását, a kitűzött feladatok végrehajtását, valamint a 
csapatok harci alkalmazását biztosító valamennyi ellátási és kiszolgálási 
feladatukat eredményesen megoldják. 

A hadtápszolgálatra háruló emlitett feladatok pontos végrehajtásának 
helyes megszervezése ma már - mint a harckészültségbe helyezés kor
szerű követelményének fontos feltétele - a fegyveees erők harokészült
ségének előkészítése és tökéletesítése idősz.akában jelentkezik. 

• A baráti hadseregek vezetői között megindult kölcsönös szakmai tájé
koztatás keretein belül Róka M1hály vőrgy., Dékány László vőrgy., Darnó 
László ezds. elvtársak és az MNHF-ség más vezetői több különböző tájékoztató 
jellegű cikket írtak a szovjet, a lengyel, a csehszlovák és az NDK fegyveres 
erők hadtáp folyóirataiba. 

A Lengyel Néphadsereg hadtápfónöke, Viktor Zeminszki altábornagy elv
társ viszonzásul írt cikkét igen hasznos tájékoztatóként ez alkalommal folyó
iratunkban készséggel adjuk közre olvasóinknak. 
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Szolgálati ágain!< ugyanis nemcsak a csapatok mindennapi életszük
ségleteit biztosítják, hanem feladatuk például a rakétanyagokkal, üzem
anyagokkal való ellátás, a pilóták és a repülést kiszolgáló állomány 
pszichikai és fizikai állóképességének erősítése, a harcászati tagozatok 
önálló hadtáp ellátása és kiszolgálása. Mindezek megszervezése a harc
készültség szerves részét képezik. A fegyverzeti .és harcitechnikai készen
lét, kiszolgáló képesség, a kiképzés általános színvonalának emelése, a 
harcifeladatok végrehajtásának nélkülözhetetlen elemei. 

A harckészültség hadtáp biztosításához egy sor bonyolult rendszabály 
tartozik, amelyek eredményes végrehajtása nagymértékben a csapatok 
szétbontak.ozásához és azoknak a kívánt időben történő harcbalépéséhez 
szükséges főbb anyagokkal való közvetlen ellátásától, valamennyi hadtáp 
vezetési tagozatban a hadtáplépcsök meghatározott követelményekkel 
összhangban történő fejlesztésétől függ. 

A csapatok harckészültségbe helyezési rendszerének fejlesztése érde
kében számos intézkedést léptettünk életbe, melyek a hadtáp szolgálati 
ágak munkáját és a csapatok hadtápbiztosítását tábori körülmények kö
zött tovább javították. Hatására jelentősen csökkent a hadtápegységek 
és alegységek harckészültségbe helyezésének ideje, tökéletesedett a csa
patok ellátása és kiszolgálása. A harckészültségbe helyezési rendszer fej
lesztését szolgálta - kezdve a legkisebb tagozattól - a hadtápalegységek 
gyakori részvétele és gyakoroltatása a harcászati gyakorlatokon. 

Az egységek és hadtáp szolgálati ágak kiképzése során különös fi
gyelmet fordítunik a vezető szervek és hadtápalegységek teljes készen
létére, valamint a harctéren korszerű viszonyok között wgrehajt.andó 
hadtáp feladatok begyakorlására. E célból a kiképzési tematikában nö
veltük a gyakorlati foglalkozások számát. A hadtáp szervek és szolgálati
ágak hivatásos állományával (szervezetszerű törzsekben) szervezett cso
portokban komplex fogla1kozásokat hajtunk végre. 

Tábori körülmények között is gyakoroljuk a valóságos elláltás ész
szerű megszervezését, mely szintén szerepel a harcltiképzési és sz.akk.i
képzési tervekben. 

KiképzJési programjaink előírják az összfegyvernemi parancsnokok 
részére, hogy elhatározásaik során az eddigieknél nagyobb gondot for
dítsanak a hadtápbiztosítás problémáira. Ez lényegében azt jelenti, hogy 
a parancsnokok harci feladatok megszabásánál nagyobb mértékben ve
gyék figyelembe az anyagi-, technikai-, és egészségügyi biztosítás le
hetőségeit. 

Fentiekkel egyidőben az eddigieknél sokkal hatásosabb új formákat és 
módszereket vezettünk be a katonák harckiképzésében. Végrehajtásuk, va
lamint a gyakorlatok ellenőrzése biztosítják a hadtáp szolgálati ágak be
osztottainak intenzívebb1 céltudatosabb, megszakítás nélküli katonai éJ 
szakmai kiképzését. 

Valamennyi szolgálati águnk mindennapi tevékenységében számos 
rendszabé.lyt alkalmaz. Hadtápszolgálatunk erőkifejtését az aktuális és 
perspektivikus szempontból különösen jelentős problémák megoldására 
összpontosítja Ilyenek a fegyveres erők harckészültségéhez, a csapatok 
életéhez, a szolgálat ellátásához és a harckiképzéshez szükséges hadtáp 
feltételek biztosítása. 
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A továbbiakban az egyes szolgálati ágaknál bevezetésre került né
hány fontosabb rendszabályt és problémát s~eretnék ismertetni. 

Az élelmezési szolgálat a különböző fegyvernemek, csapatok és szol
gálati ágak tevékenységéhez és harckiképzéséhez legjobban megfelelő élel
mezést biztosítja. Allandóan tökéletesíti a csapatok, különösen a harc
kocsi és gépesített alegységek étkeztetési formáit, vsalamint a kisebb cso
portokban tevékenykedő katonák meleg étellel való ellátását. Az élel
mezési szolgálat részt vesz a Varsói Szerződés keretein belül szervezett 
tudományos kutatómunkában, mely a csapatok radioktív anyagokkal tör
tént srennyezésének viszonyai között jelentkező élelmezési problémák 
megoldásával foglalkozik. Kutatómunkában vizsgálnak meg részleteiben 
olyan kérdéseket, mint a tömegpusztító fegyverel<től sérültek, betegek 
számára speciális élelmezési normák létrehozásának realitásai, rendszere
sítésük célszerűsége, továbbá radioktív szennyezéstől védő újfajta élel
miszertároló és élelmezéstechnikai eszközök gyártása, illetve az azokkal 
történő ellátás különböző koncepcióinak, előfeltételeinek lcialakítása. 

A ruházati szolgálat hosszú távon a katonai ruházat további kor
szerűsítésén dolgozik. Megvalósítása a csapatok harckiképzési követelmé
nyeitől, a harcitechnikai ellátás, felszerelés további fejlődésétől és a 
harctevékenységek végrehaj,tási módozatának változásaitól függ. A kor
szerűsítés követelménye, különösen a tábori és a különleges ruházati el
látás fejlesztésénél, hogy a ruházat feleljen meg rendeltetésének, növe
kedj en tartóssága. 

A különleges feladatokat végrehajtó katonák részére különféle spe
ciális ruházatot terveztünk. Ilyenek például a harckocsizók részére rend
szeresített bőr overál, valamint a sav-, víz-, és tűzálló ruházat, a tenge
részek részére a vízhatlan ruha stb. 

Törekszünk arra is, hogy a ruházatot, éppen a külföldi importanya
gok behozatalának csökkentése érdekében, minél nagyobb mennyiségben 
hazai szövetekből és műanyagokból készíttessük. 

A hivatásos állományt tábori élet- és létkörülményeinek megjavítása 
céljából ruházati bőrönddel, hálózsákkal és filc gumicsizmával láttuk el. 

Az egészségügyi szolgál.at a csapatgyengélkedők korszerűsítésére és az 
egészségügyi segélynyújtás kibővítésére összpontosítja fő erőkifejtését. 
A csapatok részére új laboratóriumi felszereléseket rendszeresítettünk. 
Felújításra kerülnek a csapatgyengélkedők berendezései és az orvosi szo
bák. Megszerveztük a katonaorvosok szakmai továbbképzését. 

A felsoroltak mellett az egészségügyi szolgálat a kórházak és szana
tóriumok gyógyító színvonalának emelésére koncentrálja erejét, egyrészt 
új berendezések és felszerelések felhasználásáv:al, másrés.'m, főként a hi
vatásos állomány részére a járóbeteg-rendelés és fogászati ellátás javí
tásával. Maximálisan kívánjuk csökkenteni az utazási időt azok részére, 
akiknek ambuláns kezelésre van szükségük. 

Az egészségügyi szolgálat a fentieken kívül jelentős kutatómunkát 
végez a tömegpusztító fegyverek elleni egészségvédelem továbbfejlesztése, 
valamint az ezzel kapcsolatos új védelmi rendszabályok kidolgozása, il
letve bevezetése érdekében. A harcosok radioaktív-, vegyi- és bakterológiai 
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szennyeződésének komplex egészségvédelmi problémáival is intenzíven 
foglalkoznak. 

Az üzem- és ke"tőanyag ellátó szolgálat legfőbb törekvése, hogy a 
csapatok üzem- és kenőanyag ellátási rendszerét korszerűsítse, valamint 
a tároláshoz, szállításhoz szükséges technikai eszközöket modernizálja. 

Az ellátó rendszer eddigi fejlesztésének jelentős eredményeként nagy
mértékben csökkent a repülőgépek, hajók, gépkocsik, valamint a csapa
tok egyéb harci technikájának üzemanyag feltöltési ideje. Ezt a haszná
latban levő jobb minőségű töltő- és elosztó eszközök is elősegítették. 

Ezen eszközök tovább korszerüsíthetők, sőt számolni lehet újabb típusok 
kialakításával, illetve rendszeresítésével. 

Az üzem- és kenőanyag ellátó szolgálat is bekapcsolódott a tudomá
nyos kutatómunkába. Megismerte a folyékony üzemanyagok gyártástech
nológiáját. Közreműködött a reaktív üzemanyag, valamint az erőátviteli 
szerkezetek részére szükséges több szezonú kenőolaj és kenőanyag hazai 
gyártásának megvalósításában. 

A katonai közlekedési szolgálat különösen a közlekedési hálózat fej
lesztésének, a katonai szállítások fokozottabb biztosításának és a rakodási 
feladatok jobb megoldásának problémáival foglalkozik. Programjának 
teljesítése érdekében szorosan együttműködik a népgazdaság megfelelő 
szerveivel, továbbfejleszti a katonai közlekedési szolgálat szervezetét, a 
szükséges technikai rendszabályok kidolgozását, korszerűsíti a vasúti és 
közúti csapatok harckészültségét, technikai ellátottságát, valamint állandó 
elhelyezésben éppen úgy, mint tábori viszonyok között, széles körben 
alkalmazza a gépi rakodást. 

Elhelyezési és építési szolgálatunk fő feladata a több évre szóló beru
házási program maradéktalan végrehajtása. A rendelkezésre álló beruhá
zási összegek biztosítják az alapvető és a legsürgősebb elhelyezési szük
ségletek kielégítését. Így a legénységi elhelyezési körletek, a fegyverzet, 
a harcitechnika és felszerelés, valamint egyéb anyagok tárolásához szük
séges rarktárak, különböző színek építését, továbbá az épületek, objektu
mok jó állapotban tartását, karbantartását, tatarozását. 

A jelenlegi ötéves terv során a katonai beruházásoknál újabb sike
reket értünk el, amely abban jut kifejezésre, hogy eredményeink a nép
gazdaságban elért középértéknél jobbak. Így például 1966-67. években, 
amikor a népgazdaságban egy év volt a beruházások koncentrációjának 
a mutatója, ugyanakkor a hadseregben ez a mutató fél évre csök!k:ent. 

A tipizálás, a tervezés egységesítése, a normák alkalmazása, az épí
tési tervek katalógusának eikészítése megfelelő térfogatú katonai építke
zések végrehajtását biztosítja. Az építők és szerelők termelékenysége 
mintegy 400/o-kal növekedett. Egyre nagyobb mértékben gépesítjük az 
építőipari munkát. Javult az építőipari függőleges és vízszintes szállító
eszköz-ellátás. Az építkezéseknél több újfajta építőanyagot és technoló
giai eljárást alkalmazunk. 

Az elhelyezési és építési szolgálat irányítása mellett a katonai épít
kezéseknél egyre inkább emelkedik a tervezési színvonal, fejlődik az épí
tésművészet. 

* 
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A katona.kereskedelmi vállalat a csapatok ellátásában és kiszolgálá
sában egyre fontosabb szerepet tö1t be. A katonai szükségletek jobb ki
elégítése, az ellátás és kiszolgálás javítása érdekében a katonakereske
delmi központ a helyőrségek között és a gyakorlatakon versenyeket szer
vez. Hatására javult a kiszolgálás minősége. 

A katonai kereskedelem fejlesztési terveiben a kereskedelmi hálózat 
kiszélesítését és a kiszolgálás további javítását irányoztuk elő. A távoli 
helyőrségekben, különösen a kereskedelmi árukiszállítást és a megren
delések alapján történő házhozszállítást kívánjuk bővíteni. Mindezek mel
lett növeljük az árucikkek választékát, mennyiségét és minőségét. A 
szolgáltató vállalatok hálózatának további bővítését is tervezzük. A tá
bori viszonyok közötti kiszolgálási rendszert a moZJgó büfék és boltok 
űtján javítjuk. 

* A hadtáp szolgálati ágakra háruló feladatok végrehajtásánál fontos 
követelmény, hogy a rendelkezésre álló anyagi-technikai báziso.kat -
melyeket a honvédelemre fordított pénzösszegből hoztunk létre - ész. 
szerűen és takarékosan használjuk fel. 

Ez szükségessé teszi a gazdálkodás irányításának állandó korszerű
sítését és valamennyi hadtáp tagozatban a teendők pontos meghatározá
sát. A gazdálkodási rendsmbályok bevezetésénél és végrehajtásánál fi" 
gyelembe vesszúk a védelem elsőbbségi (katonai szemléleti) kritériumait, 
továbbá mindazokat az igen tlifferenaiált gazdasági számvetéseket és vé
delmi követelményeket, amelyek valamennyi hadtáp gazdálkodási tago
zatban reális alapot nyűjtanak a gazdálikodás korszerűsítésére és haté
konyabbá tételére. 

Követve a Lengyel Egyesült Munkás Párt által a népgazdasági 
tervezés korszerűsltésére meghatározott irányelveket, figyelemmel a had.! 
sereg sajátosságaira, arra törel<'Szünlc, ·hogy e feladat a katonai gazdálko
dásban is megfelelően és következetesen tükröződjön. 

Az utóbbi években a Nemzetvédelmi Minisztérium egy sor rend
szabályt és intézkedést foganatosított. Ezek mind a katonai gazdálkodás 
fejlesztését és a védelmi képesség fokozását szolgálják. Ilyenek: a gazda
sági tervezés módszereinek elmélyítése, (a folyamatos tervezési elv beve
zetése; a különböző csapattagozatokban végrehajtott gazdasági tervezé
sek függőleges koordinálásának egyre szélesebb körű végrehajtása); min
denütt, ahol arra lehetőség van, a széles körű öne1számolásos alapon tör
ténő gazdálkodási rendszer bevezetése; a gazdálikodás megszervezésénél 
az anyagi érdekeltségi ösztönzők figyelembe vét.ele; a szervezés korsze
rűsítése; a hivatásos állomány képzésének fejlesztése, a kiképzés terén 
hatékonyabb módszerek és kiképzési formák bevezetése; az önkéntes 
továbbszolgálói rendszer bevezetése a katonai szolgálatban; a fegyveres 
erők reális szükségleteinek figyelembevételével az anyagi normák felül
vizsgálása; az ellátási helyzet javítása; a népgazdasági készletek szélesebb 
körű felhasználása; a technika-, és fegyvergyártással kapcsolatos munkák 
korszerűsítése és még jó néhány más intézkedés. 

Az intézkedések és rendszabályok kidolgozásában a hadtáp szolgálati 
ágak valamennyien részt vettek. Ez példákkal is illusztrálható. 

16 



;' 

19ii4. évben az élelmezési szolgálatban - valamennyi csapatra ki
terjedően - bevezetett önálló gazdálkodási rendszer lehetővé tette a 
szolgálaton belül a gazdasági mutatók alkalmazását, a gazdálkodás idő
szakos elemzését, valamint pénzügyi mutatók felhasználásával az ellen
őrzést. Teljes egészében elemzés és értékelés alá került az élelmiszerek 
időszakos árhelyzete. 

A sütődék gazdálkodásánál összegezik a kenyérsütéssel kapcsolatos 
közvetlen és közvetett kiadásokat, a sertésgazdaságban, valamint a kert
gazdaságban megállapítják a kiadásokat és bevételeket (hasznot). Ilyen 
módon lehetővé vált a jövedelmezőség szélesebbkörű ellenőrzése. 

A megváltozott gazdáll{odási elvek alkalmazásával az élelmezésre 
rendelrke2ésre bocsátott pénzösszegek felett a parancsnokok nagyobb ön
állósággal rendelkeznek, ugyanakkor az élelmezést a kiképzési progra
mok követelményeinek megfelelően szervezhetik meg. Az önálló gaz
dálkodás bevezetésével a személyek élelmezésére biztosított pénz- és 
anyagi eszközök külső és belső ellenC-i!'zése sokkal mélyrehatóbbá vált. 

A ruhá::ati szolgálatban bevezetett új önálló pénzg,azdálk.odási :rend
szer lehetővé teszi: 

- a folyamatos, tervszerű beszerzésel{et fe1€Slegek felhalmozása nél
kül; 

- a katonák jobb ruházati ellátását az alulról jövő igénylések alap
ján, a tényleges szükségletliek, valamint a ruhámt minőségével és vá
lasztékával szemben támasztott növekvő parancsnoki igényeknek meg
felelően; 

- a helyes tárolás és javítás mellett á ruházat élettartamának nö
velését. 

A többi hadtáp szolgálati ágnál is bevezetésre kerül a tervezés és 
gazdálkodás alapját képező pénzgazdálkodási rendszer. !gy például az 
egészségügyi szolgálatnál a hazai gyártmányű beréndeZések, gyógyszerek, 
egyéb egészségügyi felszerelések beszerzése a rendelkezésre bocsátott 
pénzügyi keretekből. Az üzemanyag szolgálatnál az anyagforgalom pénz
értékben való kifejezése lehetővé tette a felhasználás pénzügyi mutatók 
alapján történő ellenőrzését. 

A hadtápszolgálatnál bevezetett ésszerűsítések alapvető iránya és 
célja az önálló gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, a gazdaságosság 
fokozása. Ez a gazdasági szemlélet megköveteli, hogy a végrehajtásban 
a kiadások arányban l"gyenek a bevételekkel. 

Megkezdtük az önálló gazdálkodás elveinek egységesítését, az elért 
eredméi!yek érté-kelését, a költségvetési törvényt megközelítő követel
mények kidolgozását. Ennek alapján a központi intézetek és a katonai 
körzet2ket ellá~ó szerveinek kiszélesedik gazdasági tevékenysége. Ez kiter~ 
jed a direktívák követelményeinek betartására, a költségvetési tervek, 
számvetések pénzügyi elem~sére és a gazdálkodás értékelésére. 

A hadtápszolgálaton belül nem költségvetési, tehát önálló elszámolási 
szervként gazdálkodnak a katonai étkezdék, a helyőrségi sütödék, a ser
tés és kertgazdaságok, a helyőrségi mosódák és a ruházati szolgálat ke
rületi varrodái, a helyőrségi lakásügyi szervek egy része, valamint más 
termelő és kiszolgáló vállalatok. Az önálló gazdálkodási rendszer további 
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kis?Jélesítését tervezzük, különösen a hadtápszolgálat kiszolgálási szférá
jában. 

A katonai beruházások terén életbe léptetett intézikedések a terve
zési módszerek korszerűsítésére, a beruházások előkészítésére és üteme
zésére irányultak. Javult, különösen szervezés, koordinálás terén a ka~ 
tonai körzetek beruházásainak tervezése. Távlati terveinkben szem előtt 
tartottulr az egyes fegyvernemek és szolgálati ágak fejlesztésének össz
hangját. 

A beruházási pénzeszközök optimális felhasználása céljából az üte
mezéskor és a tervdokumentációk elemzésénél különös figyelmet fordí
tLmk az árakra és a rendelkezésre álló összeg teljes felhasználására. Szi
gorú elvi követelmény az új beruházásoknál a rendelkezésre álló objek
tumok, felszerelések gondos és alapos felmérése, melynek eredményét a 
beruházási tervek készítésénél feltétlenül figyelembe vesszük. 

* 
A gazdálkodási funkciók fejlesztésének egyik alapfeltétele a hadtáp 

számvetési munkák gépesítése. Ezzel bizonyos mértékben felszabadul a 
hadtáp apparátus a hosszadalmas számvetési műveletektől, és nagyobb 
lehetőség nyílik a gazdálkodás közvetlen irányítására, vezetésére. 

Az elmúlt néhány évi kísérlet kialakította a gyakorlatot. A külön
böző számítógépek elfoglalták helyüket a hadtápszolgálatban. Segítsé
gükkel végzik el a számvetési, tervezési és elszámolási műveleteket. A 
hadtápszolgálatban az alábbi területeken valósult meg a gépi adatfel
dolgozás: 

- építő alakulatoknál az építési költségek kiszámítása és az építő 
anyagok nyilvántartása; 

- az elhelyezési szolgálatban a berendezési anyagok mennyiségéről 
és állapotáról beérkezett jelentések összesítése; 

- az élelmezési és ruházati szolgálatban a felhasznált pénzeszközök 
e1Számolása, az anyagok mennyiségi nyilvántartása; 

- az egész~égügyi szolgalatban a gyógyító munka és az üdülések 
statisztikai összesítése; 

- a központi, valamint a katonai körzeti raktárakban pénz- és 
anyagnyilvántartás. 

Megkezdtük tábori viszonyok között is, főként az anyagok biztosí-. 
tása területén a számvetési munkák gépesítését, melyhez különböző prog
ramokat készítettünk. 

A katonai körzetek és a Lengyel Néphadsereg Hadtápfőnökség vi- • 
szonylatában bevezettük a számítógépek kétlépcsős alkalmazását. Termé-
szetesen hagyományos módon is történik adatfeldolgozás. 

A gazdálkodás tökéletesítésére és a hadtápszolgálat működésének kor
szerűsítésére irányuló Lávlati terveink az alábbiak: 

- a békegazdálkodásról háborús gazdálkodásra áttérés problémái
nak sokoldalú elemzése. Ennél a kérdésnél a fő figyelmet az ellátás és 
kiszolgálás decentralizálására, valamint a felesleges nyilvántartások és 
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elszámolások megszüntetésére fordítjuk, szem előtt tartva azt, hogy a 
csapatok hadtápbiztosításának irányításához szükséges információk és 
adatok mindenkor álljanak a vezetés rendelkezésére; 

- az önelszámolásos gazdálkodási rendszer kiszélesítése és tovább
fejlesztése, különös figyelemmel a csapatgazdálkodás sajátosságaira, a 
vezetés operativitására, az ellátó és kiszolgáló szervek tehermentesíté
sére, a felesleges nyilvántartási és elszámolási munkák megszünetetésé
vel; 

- a központi és katonai körzet tagozatokban az anyagi, pénzügyi 
szükségletek tervezési formáinak, módszereinek egységesítése, mely a 
vezetés operativitásából és a gépi adatfeldolgozás követelményeiből fakad. 

* 
A jelen cikkben ismertetett problémák megoldása, az említett aktu

ális feladatok végrehajtása természetesen közel sem határozza meg a 
Lengyel Néphadsereg hadtápszolgálatának működési körét. A hadtáp 
szolgálati ágak az ismertetett feladatokon és elért eredményeken kívül 
még számos bonyolult feladatot oldanak meg. 

Meggyőződésem, hogy e cikk tömörsége, rövidsége ellenére is sike
rült a baráti Magyar Néphadsereg beosztottaival, az olvasókkal szélesebb 
körben megismertetni a Lengyel Néphadsereg hadtápszolgálatának tevé
kenységét. A leírtakkal szeretném azt a kölcsönös tájékoztatási folyama
tot szélesíteni, amelyet a Lengyel „PSEGLOND KVATERMISZTSOVCKI" 
folyóiratban ebben az évben megjelent cikkükkel Róka Mihály vezérőr
nagy, a Magyar Néphadsereg hadtápfőnöke, valamint Darnó László ezre
des: a Magyar Néphadsereg hadtáp törzsfőnöke kezdtek meg. 

Szilárd meggyőződésünk, hogy a kölcsönös tájékoztatás a jövőben 

elmézyültebben, széles körben továbbfolytatódik. 
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