
HADTAPKI Kl:PZl:S 

Hadtáptiszti kiképzés szakmódszertanának néhány 
kérdése 

R o m á n Is t v á n alezredes., Z s i d ó J á n o s alezredes 

A hadtáptiszti kiképzés alapvető célja az, hogy a növendékeket fel
készítse a háborús és béke körülmények közötti tevékenységük ellátá
sára. A cél eléréséhez alapdokumentumok az „összkövetelményi prog
ram". és a négy éves „Kiképzési program", melyek magukba foglalják 
az oktatás-nevelés célját, az oktatandó tantárgyakat, ezek egymáshoz való 
kapcsolódásait és oktatásának módszertanát, valamint az egyes tantárgyak 
tárgyköreinek tartalmát. 

A négy éves képzés során összességében 38 tantárgyat kell tanítani) 
melyeket egyrészt ésszerű, logikus rendben, másrészt megfelelő szerke
zeti felépítésben úgy kell oktatni, hogy biztosítsák az optimális ered
mény elérését ~s az anyag megfelelő mélységű elsajátítását. 

Az oktatott tantárgyak az 1. sz. melléklet szerint. 

I. 

A tantárgyak oktatásának rendje és szerkezeti felépítése 

Kapcsolódások 

A társadalomtudományi tantárgyak egyértelműen kapcsolódnak min
den tantárgyhoz, mert a pártos, tudományos szocialista nézőpont (világ
szemlélet) kialakítását szolgálják. Ezért tanításukat meg kell kezdeni cél
~~zerű rendben már az első évfolyamban. Értelemszerűen ugyanaz vonat
kozik a testnevelésre is, mely a növendékek fizikai állóképességét szaka
datlanul fejleszti, illetve megfelelő szinten tartja. 

A tantárgyak külső-belső szerkezeti összefüggéseinek tézisei 

A tóbbi tantárgy valamilyen szinten vagy irányban szorosan-lazán 
vagy éppen párhuzamosan összefüggésben van egymással, melynek IDO·· 

delljét a csatolt 1. és 2. számú melléklet szemlélteti. 
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A négy éven keresztül folyó kiképzés tantervében előírt tant4rgyak 
mind a tisztképzés, mind az ezzel párhuzamosan folyó polgári szakképzés 
eredményes végrehajtását célozzák és egymást szorosan összekapcsolják, 
logikusan kiegészítik. A szerkezeti összefüggések tekintetében a· tanterv
ben alaptantárgyak, alapozó tantárgyak és szaktantárgyak találhatóak 
és ezek oktatása a tananyag elsajátítása érdekében meghatározott rend
szerben kerül végrehajtásra. 

Az alaptantárgyak oktatásának folyamatában a növendékek megis
merkednek mindazon témakörrel, tudnivalóval, melyek fegyvernemre, 
szolgálati ágra való tekintet nélkül szükségesek a katonai szolgálattal 
járó, a katonai hivatásból eredő feladatok,. tennivalók maradéktalan tel
jesítéséhez. Az alaptantárgyak anyagának elsajátítása a marxista világ
nézet kialakítását a katonai hivatás történelmi, elsősorban hadtörténelmi 
múltjának megismerését, a katonák kiképzéséhez és neveléséhez feltét-. 
lenül szükséges pedagógiai alapismeretek elsajátítását és magas fokú fi
zikai állóképességet biztosít növendékeink, leendő tisztjeink számára. 
Ezen tantárgyak anyagának felhasználása elősegíti a főiskolai képzés más, 
t~ korszerű harc és annak anyagi, technikai biztosítása kérdéseivel foglal
kozó alapozó és szaktantárgyak anyagának összefüggéseiben is eredmé
nyesebb elsajátítását. 

Az alapozó tantárgyak oktatásának folyamatában a tantárgyak jel
legéből adódóan kétirányú differenciálódást találunk. 

A katonai alapozó tantárgyak tananyaga keretén belül szerepelnek 
azon katonai ismeretek, melyek a korszerű összfegyvernemi harc ered
ményes megvívásához, annak anyagi-technikai biztosításához szükségesek 
bonyolult viszonyok között, de a kiképzés végrehajtása még nem lépi túl 
az adott tantárgy által meghatározott kereteket, hanem csak részfeladato
kat hajt végre. Ezen részfeladatok összessége alapvetően a harcászati ki
képzés során, annak logikai rendszerében realizálódnak, képezik a har
cászati kiképzés alapját. 

A szak-alapozó tantárgyak anyagának elsajátítása során a növendé
kek magas fokú általános és ezen keresztül széles körű katonai művelt
séget szereznek, amely alapokat biztosít a hadtáp kiképzési ágak tárgykö
rei anyagának eredményes elsajátításához. 

A katonai és szak-alapozó tantárgyak elhelyezkedése az oktatás fo
lyamatában párhuzamos, az alap- és szaktantárgyakkal logikusan össze
hangolt rendszer szerint van biztosítva, úgy hogy a szaktantárgyak okta
tása során azok tárgyköreibe beilleszkedjenek. 

A szaktantárgyak csoportjában olyan tantárgyakkal találkozunk, me
lyek az adott fegyvernem, szolgálati ág, szakcsapat számára képzendő tiszt 
feladatainak eredményes végrehajtását békében és háborúban egyaránt 
biztosítják. Ezen tantárgyak meghatározásánál már megfelelő fegyverne
mi sajátosságokat veszünk figyelembe. 

Mások a ,.gépkocsizó lövész" tisztképzés szaktantárgyai és mások az 
általános ha<ltáp szakon végző hadtáp tisztképzés szaktantárgyaL A kü· 
lönbségek abból adódnak, hogy mások lesznek a kibocsátott tisztek fel
adatai is. Azt azonban mindenképpen rögzítenünk kell, hogy az alap-, az 
alapozó- és a szaktantárgyak tantervi és tematikus rendszere, a tantár-
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gyak célkitűzései fegyvernemre való tekintet nélkül a korszerű összfegy
vernemi harc végrehajtásához szükséges alapvető ismeretek elsajátítását 
biztosítják. Ennek megfelelően a szaktantárgyak tárgyköreinek oktatása 
szorosan kapcsolódik az összfegyvernemi és szakharcászati kiképzés tárgy
köreihez, illetve azokba szervesen beilleszkedik. Pl.: A gépkocsizó lö
vészezred védelmi harcának megszervezése és vezetése e. összfegyvernemi 
és szakharcászati tárgykör keretén belül a növendékek nemcsak a gép
kocsizó lövészezred pk. és HTPH szervező-tervező munkájával foglal
koznak, hanem végrehajtják az e. htp. szolgálatiág-vezetőinek feladatait 
is. 

A főiskolai kiképzés négy éves időszakában oktatott tantárgyak tan
anyaga a 4. év végére egymással összekapcsolódik, a szerzett ismeretek 
ekkorra már komplex jellegűvé válnak a gyakorlatban széles látókörű, 
logikus gondolkodást feltételeznek és biztosítanak, így eredményezik a 
kitűzött cél: ,,a csapatkiképzés és korszerű összfegyvernemi harc köve
telményeinek megfelelő jól képzett általános hadtáptisztek avatását, akik 
számviteli és üzemgazdasági szintű ismeretekkel is rendelkeznek". 

II. 

Az összfegyvernemi és szakharcászat tárgyköreinek 
kills6-bels6 összefüggései és módszerei 

Az 1. pontban felvázolt külső és belső szerkezeti összefüggések mód
szertanilag megkövetelik, hogy a tantárgyak anyagai a tézisekben megha
tározott rendben kerüljenek oktatásra. 

Természetesen meghatározó szerepe van a szakmódszertanra előírt 
kiképzési célnak, melyet a kiképzési program részletesen tartalmaz, amel
lett a program tartalmazza minden egyes tantárgy oktatásának módszer
tanát is. 

A tantárgyak sokasága, szakági változatossága s részben nagy terje
delme) a téma feldolgozását differenciáltan, minden szaktantárgyra vo
natkozóan külön-külön teszi lehetővé. Ezért a továbbiakban a sokból ki
választva egyet, az "összfegyvernemi és szakharcászatot", lehetségessé vá
Jik a szakmódszertan részletes feldolgozása. Ezt a tantárgyat célszerű 
előnyben részesíteni, mert összefüggései a legsokrétúbbek. bonyolultak, 
terjedelme is a legnagyobb és kapcsolódik majdnem minden más szakmai 
és egyéb tantárgyhoz. 

Az összfegyvernemi és szakharcászatot haderőnemenkénti c.:soporto
sításban, s ezen belül kötelékszintek és harcmód szerinti tagolásban kell 
oktatr.i. Ennek grafikus vetületét a 3. sz. számú melléklet tartalmazza. 

A 3. számú melléklet lényegében egy olyan módszertani összefüggést 
ábrázol, mely meghatározza, hogy egyes alapozó, párhuzamos stb. tantár
gyakat (azok részeit) mikor célszerű oktatni. Mindez azonban még csak 
külső ősszefüggés, melyet lényegében az 1. pont tartalmaz. 

Ehhez azonban még meg kell jegyezni, hogy az alegység és ezred 
foglalkozásokat bevezető tanfolyamokkal kell megalapozni, mely a fenti 
melléklet vázlatából világosan kitűnik. 
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Ezek után rátérhetünk a tárgykörök belső összefüggéseit1,ek (módszer
tani kérdéseinek), valamint a foglalkozások levezetési módszereinek elem
zésére. A htp. Kiképzési program az osszfegyvernemi harcászat és szak
harcászat című tantárgy megtanítására 22 tárgykört 696 órában irányoz 
elő. 

Ezen idő alatt az elérendő célt a Kiképzési program az alábbiak sze
rint írja elő: 

" . . . Az első évfolyam során ismerjék meg gl. raj, szakasz harcte
véken,ységét, szerezzenek jártasságot a hadtápalegységek (szállitó-, ellátó
raj, részleg, csoport) őrzés-védelmében. 

A második évfolyamban ismerjék meg az összfegyvernemi harc alap
jait, a minden oldalű biztosítás - különösen a hadtápbiztosítás - általá
nos rendszerét, a csapathadtáp tevékenységét, szerezzenek jártasságot a 
gl. (hk.) z. ellátó szakasz tevékenységében és kiképzésében, továbbá a 
hadtápszámvetések készítésében. 

A harmadik évfolyamban szerezzenek jártasságot az egységek (gl., 
hk. és fn.-i) hadtápbiztositásának megszervezésében az alapvétő harcmó
dokban. Ismerjék meg az egységhadtápok kiképzésének elveit és módsze
reit. 

A negyedik évfolyamban szerezzenek készséget az egység hadtápbiz
tosításának tervezésében, szervezésében. Ismerjék meg a magasabbegysé
gek, a honi légvédelmi és polgári védelmi csapatok hadtápbiztosításának 
kérdéseit. Rendelkezzenek jártassággal az ezred hadtápalegységek kötelék 
kiképzésében ... " 

A fentiekből egyértelműleg az következik, hogy a kitűzött cél és az 
idő döntő hatással van az egyes tárgykörök szerkezeti felépítésére és az 
alkalmazandó módszerekre egyaránt. 

Mielőtt az egyes tárgykörök módszertani boncolgatására rátérnénk, 
célszerű tisztázni, milyen alapvető módszereket és hogyan alkalmazzunk a 
cél elérése érdekében? Erre vonatkozóan a Kiképzési program azt mond
ja, hogy a tantárgy alapvető módszerei az elöadások és csoportos foglal
kozások. Ez természetesen az alábbiak szerint bővül ki: 

a) Előadás: Új elméleti anyag ismertetése, gyakorlati példákkal és 
audió-vizuális szemléltetéssel. 

b) Bemutató foglalkozás: Tárgyak (fegyverek, gjmű.-vek stb.), tele
pülési helyek, (ESH, HVP stb.), üzemek, raktárak, lövészetek, harcgya
korlatok megtekintése megfelelő magyarázattal kísérve. 

e) Gyakorló foglalkozás: A csoportos foglalkozások (gyakorlatok) 
egyes kérdéseinek először oktatólagos. majd önálló begyakorlása. Pl.: 
Éleslövészet előkészítése, fegyverek szétszedése, összerakása, karbantar
tása; raktári munkák, gjmű.-vek feltöltése, nyilvántartások vezetése, mun
katérkép vezetése, okmányok kidolgozása stb. 

d) Csoportos foglalkozás: A résztvevők egy csoportban azonos ~zerep-
1:örben oldanak meg 1-1 oktatási kérdést tanteremben vagy terepen. 
A megoldás meghallgatása után megvitatják a kidolgozásokat (a réf;ztve
vők beszélnek, vitatkoznak, . a tanár irányít, elbírál). 

7 

97 



A szeminárium is csoportos foglalkozás . 

. e) Gyakorlat: . A résztvevők különböző szerepekben (beosztásokban) 
dolgoznak és oldják meg a soronlevö feladatokat, rendszerint terepen. A 
tanárok mint döntnökök figyelik, segítik és értékelik a gyakorlók mun
káját. Ez a „koronázó" mód_szer ! 

f) Ellenőrző foglalkozás: Több formája lehet, lényege az, hogy a 
résztvevők külön-külön vagy csoportosan feladatot kapnak, azt meghatá
rozott időn belül kidolgozzák. A tanár elbírálja a megoldásokat, segítsé
get nem nyújthat. Abban különbözik a dolgozattól, hogy a feladat nem 
elméleti kérdésekre, vagy adatokra vonatkozik, hanem egy harcászati 
helyzetben 1-2 gyakorlati kérdés megoldását tartalmazza. Pl.: A HTPH 
elhatározása térképen. 

Igen jó módszer,_ 1-1 jelentősebb tárgykör végén a tanár meggyő
iődhet arról, hogy az anyagot a növendékek milyen mértékben sajátí
tották el. 

Természetesen még sok más nem alapvető módszer is van, melyet az 
egyes tárgykörök elemzésénél érinteni fogunk. 

Az alapvető módszerek lényegének ismeretében most röviden tekint
sük át az egyes tárgykörök lényegesebb összefüggéseit, rögzítsük ~ltalá
ban milyen legyen az idő függvényében 1-1 tárgykör szerkezeti felépí
tése, mely biztosíthatja az anyag elsajátítását. 

A tárgykörök külsö összefüggésének tézisei 

1. Az összfegyvernemi harcot és annak hadtápbiztosítását minden 
tárgykörben komplex szerkezetben kell oktatni a szárazföldi csapatok leg
kisebb alegységétől kiindulva fokozatosan haladva a magasabbegységig. 

Az egyéb szakharcászati kérdéseket (műszaki, híradó, vv.-i stb.), ahol 
a tárgykör jellege azt megkívánja, szervesen be kell építeni az oktatás 
rendszerébe. 

Más haderőnemek (honi légvédelmi és polgári védelmi csapatok) te
vékenységét és annak hadtápbiztosítását a kiképzés végére külön kell be
állítani. 

2. Az alkalmazó tárgykörök megkezdése előtt alapvető bevezető tan
folyamban, az ezred szintű csoportos foglalkozások előtt pedig egy spe
ciális bevezető tanfolyamban az oktatást meg kell alapozni a legszüksé
gesebb elméleti előadásokkal, bemutató- és gyakorló foglalkozásokkal. 

3. A különböző harcmódok tárgyköreit az alábbiak szerint kell egy
máshoz csatlakoztatni: támadás, védelem, menet-találkozóharc és külön
leges harcok, mert egyrészt ez fontossági sorrend, másrészt mert a ko
rábban tanultak felhasználhatók a későbbi tárgykörökben. 

4. A hadtápkiképzés tárgyköreit az adott szervezési szinthez (Pl.: 
zászlóalj tárgykörök végére; zászlóalj hadtápalegységek) kell csatlakoz
tatni. 
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A ·tárgykörök belső összefüggésének tézisei 

Milyen legyen 1-1 fontosabb tárgykör belső szerkezeti felépítése? 
Először is kevés elmélet, sok gyakorlat, s ennek is kb. 20%-a éjszaka ke
rüljön végrehajtásra. 

Foglalja magába a hadtáp tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szak
harcászati kérdéseket. (Pl.: híradó, műszaki stb.) 

A tanteremben és a terepen folyó alkalmazó csoportos foglalkozáso
kat célszerű rendben és terjedelemben előzzék meg az idevágó elméleti 
előadások, szakirodalom tanulmányozása, bemutatók és gyakorló foglal
kozások. 

A tárgykörhöz illő filmeket (ha vannak) a téma jellegétől függően 
az illető foglalkozás előtt, alatta vagy utána le kell vetíteni. A lényeg az, 
hogy hatása lehetőleg optimális legyen. 

Ha ezeket a tételeket kissé közelebbről vizsgáljuk a tárgykör okta
tásának és módszereinek alábbi mechanizmusát vázolhatjuk fel: 

Tárgykör 

l 
II. 

l 
I. 

Bevezető I Gyakorlati 
foglalkozások ========~~~--+ foglalkozások 

'-----,---!j ~t 

Élm. ea. Film* 

Öá. tan. -<-··--·-·············--···················· ·-+ Öá. tan. 

Gyakorló fogi. -<-··· 

Bemutató +--···· 

Szem. 

• Filmvetítés helye vagylagos. 

Csop. fogi. 

Ell. fogi. 

tartalmi összefüggéshez 
sorrendi összefüggéshez 
visszacsatoláshoz 

Töltsük meg a modellt némi tartalommal, s meggyőződhetünk arról, 
hogy valóban a tárgykör oktatása (megtanítása) említett mechanizmusá
nak egy célszerű változatát látjuk, mert: 
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1. A növendék először hallja = látja (esetleg tapintja) a tárgyk&r el
méleti anyagát, megismeri a lényeget; módszer: audió-vizuális előadás. 

2. Tiüiulinányozza a szabályzatot, técnkönyvet és kapcsolódó irodal
makat - elmélyíti a kapott ismereteket; módszer: önálló egyéni tanulás. 

3. Megold egyes fontosabb gyakorlati kérdéseket a megismert elvek 
felhasználásával, a tanár vezetésével; módszer: gyakorló foglalkozás. 

4·. Gyakorolja a megtanult megoldást; módszer: önálló munka. 

5. Tisziifza, beszámol az elméleti kerdések megértéséről; módszer: 
szeminárium (elméleti csf.). 

6. Megtekinti az anyag egyes részeinek vagy egészének inűködését; 
módszer: filmbemutató. 

7. Ezek után felkészül a gyakorlati alkalmazó foglalkozásokra, azaz 
most már megtanulja az egyes oktatási kérdésekre vonatkozó szabályza
tot és ismét tanulmányozza a kapcsolódó szakirodalmat, házi feladatként 
elkészíti a gyakorlati megoldás egy célszerű változatát; módszer: egyéni 
önálló munka. 

8. A gyakorlati foglalkozáson jelenti egyéni megoldását, alkotóan 
résztvesz a helyesség n1egvitatásában, s végül is megtanulja az elmélet 
alkalmazását a gyakorlatban; módszer: csoportos foglalkozás tanteremben 
vagy terepen. 

9. Bizonyságot tesz az anyag lényegesebb kérdéseinek teljesen önálló 
megoldásával a tárgykör anyagának elsajátításáról; módszer: ellenőrző 
foglalkozás. 

Mindezek után nézzük meg egy fontosabb tárgykör teljes szerkezeti 
felépítését a fenti elvek figyelembevételével. Pl.: 

14. Tk.: Gl. (hk.) e. támadó harca és annak htp. biztositása: 

1. - Ea.: Gl. (hk.) e. támadásban 2 óra Harc. 
- Ea.: Tüzérség feladatai és harci alkalmazásának 1 óra Tű. 

lehetőségei 

2. - Ea.: Ag.-i eszközök töpfe. elleni megóvásának 2 óra Vv. 
rendszabályai, eljárásai 

3. - Gyf.: Sugárhelyzet értékelése a gl. e. támadó 3 óra Vv. 
harcában 

4. - Ea.: Htp. biztosítás a gl. (hk.) és tü. e. támadó 3 óra Htp. 
harcában 

5. - Szem.: A támadó harc és htp. biztosítás elvi 4 óra Harc.+ Htp. 
kérdései 

6. - Feladat (csf.-ok): Gl. e. támadó harca és annak 36 óra, ebből: 
htp. biztosítása 
a) Az e. pk. feladat tisztázása és helyzetmegítélése 5 óra Harc. 
b) A htp. törzs tájékoztatása 1 óra Htp. 
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c) A ~Bll fel~d:,msztázás_a, id~áD1i;~té$i, és 6 óra lftp. 
helyzetmegítélése 

d) A HTPH jelentése 2 óra Htp. 
e) Az EPK és HTPH szemrevételezése 
f) Az EPK harcparancsa 

6 óra Harc.+ Htp. 
3 óra Harc. 

g) Htp. pcs. elkészítése 3 óra Htp. 
h) Őrzés-védelem megszervezése 2 óra Htp. 
i) Harc., htp. harc dinamika 
j) Htp. összefoglaló jelentés elkészítése 

6 óra Harc.+ Htp. 
2 óra Htp. 

Megjegyzés: Az adott óraszám (51) nem teszi lehetővé, hogy a komplex 
feladat minden oktatási kérdést felöleljen. Hiányzik az előzetes intézkedés, a 
szállítások megszervezése stb. Ez a hiányosság úgy küszöbölhető ki, hogy a 
hiányzó kérdéseket a következő (vagy másik) tárgykörbe állítjuk be, a már 
átvett oktatási kérdések rovására. 

Film: Ehhez a tárgykörhöz alkalmazható film még nincs. Kívánatos 
volna a „Htp. törzsmunka menete és végrehajtása a feladat megkapásától 
a készenlét eléréséig" e. film elkészítése és bemutatása. (Természetesen 
az e. pk. tevékenységében korszerűen beágyazva.) 

Ettől függetlenül célszerű levetíteni a támadóharc végrehajtásának 
szemléltetésére előadás közben (1. sz. fogi.): 

- lövészszázad támadásban, továbbá 
- sebesültek kihordása a harcmezőről című keskeny fihnet. 

Ezek után következhet a módszertan legfontosabb s egyben le~érde
kesebb kérdéseinek vizsgálata, mely röviden a következőképpen foglal~ 
ható össze: 

Hogyan érhető el a megismerés a példában adott (gyakorlatilag je
lenleg valóságos) óraszámok alatt? 

Először a megismertetésről ! Ennek alapvető módszere az előadás. Ho-
gyan? Ennek több feltétele van, melyek közül a leglényegesebbek: 

- van-e tankönyv, vagy nincs? 
- audió-vizuális eszközök vannak-e és alkalmazhatóak-e? 
- az oktatandók előismeretei milyenek? 
- a tanár képességei milyenek? stb. 

Ha nincs tankönyv, teljes előadást kell tartani, melynek az a hátrá
nya, hogy nagyon időigényes (hosszú és lassú, a jegyzetelést lehetővé kell 
tenni az óra alatt). 

Ha nincsenek audió-vizuális eszközök sem, akkor a szemléltetést pla
kátokkal, táblai vázlatokkal kell megoldani, ami ugyancsak lassítja az 
előadást. 

De tételezzük fel, hogy az adott feltételek jók. milyen legyen ebben 
az esetben az előadás? Az előadás jellegétől függően: 

- élőszóval szabad előadás, csak a lényeget magyarázva, diával szem
léltetve; 

- magnetofon, élőszóval kombinálva; 
- szinkronizátoros magnetofonnal és előszóval kombinálva. 
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A fentiekből három, igen lényeges ·-következtetés adódik: 

1. Az oktatógépek ügyesek, képesek önmagukban is ismeretek közlé
sére, de az élőszóval való kombinálásról nem lehet lemondani, mert ne
velni csak a tanár tud. 

2. Az ismeretközlés nem elegendő, meg kell győződni arról is, hogy 
a leadott új anyagot a hallgatók megértették-e? Ennek érdekében az előző 
foglalkozás anyagából (a lényegből) következetesen vissza kell kérdezni 
és a bevezető foglalkozások után szemináriumon tisztázni kell a fonto
sabb részeket. 

3. A megismertetés leghatásosabb és legmaradandóbb módszere a 
jó szemléltetés és bemutatás (működtetés). Akármilyen eszköz alkalmazá
sával megtartandó előadást bőségesen szemléltetni kell. 

A szemléltetés kérdései: mit, hogyan (mivel) és miért? Felelet: min
dent, amit lehet, de a lényeget feltétlenül; ha a tárgy konkrét, megfog
ható (pl.: élelmezési cikk, fegyver stb.) kézbe kell adni, ha nem, diafilmen 
vagy kisfilmen bemutatni, mert a megismerés így lesz kellően mély, ma
radandó, s az előadás érdekes és nem unalmas. 

A példában szereplő tárgykör legfontosabb előadása a „Htp. bizto
sítás a gl. (hk.) e. támadó harcában". Vizsgáljuk meg egy kicsit közelebb
ről, hogy a fenti módszerbeli követelményeket hogyan valósíthatjuk meg 
a foglalkozáson? 

Bevezetés: Élőszóval mondja el a tanár. Miért? Mert ez a rész tar
·talmazza a feladatokat is, és a megfelelő millió megteremtése (nevelés) 
érdekében ez a legcélszerűbb. 

1. főkérdés: A hadtáp megszervezése ... 
a) A hadtápalegységek felkészítését az előadó ne ismertesse, csak 

azt mondja meg, hogy a tankönyvben hol található és a tanulmányozást 
határozza meg feladatként. 

b) Hadtápalegységek elhelyezése, áttelepítése; magnetofon mondja 
a szöveget, s közben az előadó vetítse az alábbi dia-felvételeket: 

- a htp. alegységek elhelyezése a VAK-ban, 
- a htp. alegységek elhelyezése a szétbontakozáskor, 
- a htp. alegységek elhelyezése a közvetlen harcérintkezésből indí-

tott támadás esetén, 
- áttelepülés a támadás folyamán. 

Az előadó az adást élőszóval való magyarázat és nevelés céljából 
szükség szerint szakítsa meg, de mindenképpen ott, ahol az célszerű. 

e) Az UHU-ak kijelölését stb. néhány mondatban élőszóval ismer
tesse. Táblai rajzzal mutassa be a kijelölendő utakat (kerülő utakat) és 
röviden magyarázza meg n •• , a támadás folyamán meghosszabbítva ... " 
fogalmát. 

d) Az őrzés-védelmet tanulmányozzák a tankönyvbő~ egy diafelvé
telen az előadó mutassa be az őrzés-védelmi vázlatot és azt magyarázza 
meg. 

2. főkérdés: Anyagi biztosítás és utánszállítás. 
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A szöveget a magnetofon mondja, s közben az előadó vetíti az alábbi 

diafelvételeket és kisfilmeket: 
- lőszer-, üzemanyagfelhasználás (dia), 
- mozgó anyagi készletek (dia), 
- lőszerutánpótlás a támadás folyamán (kisfilmek). 

3. főkérdés: Egészségügyi biztosítás ... 

Módszere, szemléltetése értelemszerüen, mint az 1/b) kérdésnél: 
- egészségügyi veszteség (dia), 
- ESH telepítése, áttelepítése (dia}, 
- sebesültek kihordása a harcmezőről (kisfilm). 

4. főkérdés: A hadtáp vezetése ... 

Az előadó élőszóval ismertesse a lényeget, s eközben vetítse: 
- a HTPH és törzs munkájának menetét (dia}, 
- az összeköttetés vázlatát (dia). 

Következtetés: 

1. Megvalósult az anyag kombinált, korszerü és mélyreható megis
mertetése. 

fel. 
2. Az előadó az időt hasznosan, a lényegre összpontosítva használta 

3. Mindent szemléltetett, amit lehetett; ehhez alkalmazott: 
- 11 db diafilmet, 
- 2 db kisfilmet. 

4. Az előadás a célját elérte és megfelelő alapot adott a gyakorlati 
felkészüléshez is. 

Mindezek után logikusan az következnék. hogy a Kiképzési prog
ramban szereplő összes tárgykörök belső szerkezeti összefüggéseit ér mód
szereit elemezzük. Ezek azonban olyan részletkérdések, melyeket minden 
oktató-nevelő tanárnak (előadónak) külön-külön kell körültekintően fel
dolgozni az egyes tárgykörök specialitásainak megfelelően. 

Ez a munka lényegében az összfegyvernemi és szakharcászati oktatás
nevelés éve.S terve, m.ely természetesen tartalmazza a tárgykörök (foglal~ 
kozások) számát, tárgyát, célját, tartalmát, ellenőrzést, szemléltetést, iro
dalmat és házi feladatokat. Ennek részletes kidolgozásához ez a tanulmány 
megfelelő segítséget nyújt mind az áttekintés, mind az összeállítás terén. 
Sok éves oktatási tapasztalataink azt bizonyítják, hogy a fenti - a ki
képzési év elejére - körültekintően, gondosan elkészített terv szilárd 
alapja az egyes foglalkozások óravázlatainak és levezetési terveinek. 

A tanulmány a fent említett célok mellett azt a törekvésünket is 
szolgálja, hogy a Magyar Néphadsereg hadtáptisztjeivel a főiskolán folyó 
hadtáp tisztképzés széles körű és meglehetősen bonyolult, a növendékeket 
igen magas követehnények elé állító kiképzési rendszerét (ha nem is tel
:es terjedelmében) megismertessük. 

Megjegyzés: A cikkhez tartozó 1., 2. és a 3. sz. melléklet a folyóirat 
végén található. 
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