
A csapathadtáp törzsek tevékenysége megszervezésének 
néhány kérdése 

L a p o s M i h á l y alezredes, R e h 6 L á sz I ó őrnagy 

Ismert, hogy a törzsek rendeltetését, kötelmeit, a velük szemben tá
masztott követelményeket, kapcsolatuk rendjét más törzsekkel, a törzs
főnök feladatait és jogköreit alapvetően a Tábori Tö:rzsszolgálati Utasí
tás 1-14. pontjai határozzák meg. Az ott rögzített elvek és rendszabá
lyok valamennyi törzs, így a csapathadtáp törzsek tevékenységének is 
alapjául szolgálnak. Tapa82ltalataink s:zierint ezek az elvek megfelelően 
érvényesülnek a csapathadtáp törzsek munkájában. 

Ugyanakkor megállapítható az, hogy a csapathadtáp törzsek tevé
kenységének megszervezésével kapcsolatos konkrét feladatok az elmúlrt 
évek során szinte valamennyi munkaterületen rendkívül nagymértékben 
megnövekedtek, sokretüvé és igen dliferenciálttá váltak, s megoldásuk 
is a,ak változatos, széles skálájú munkamódszerekikel lehetséges. 

Ellenőrw munkánk során a törzsmunka legkülönbözőbb módszerek
kel történt megszervezését tapasztaltuk. Ezek közül sok változatot igen 
jónak, hasznosnak és hatékonynak tartunk. A legjobbnak, legkorswrübb
nek itélt módszereket ezen cikk útján adjuk közre. Ezzel szeretnénk el
érni a gyakorlati munkában szerzett tapasztalatok általánosítását, a csa
pathadtáp törzsek vezetési módszeremek javítását, s hatékonyabb mun
kastilusuk kialakitásának elősegítését. 

E módszereket két alapvető területre, a ,béke, illetve a háborús vi
szonyok között megoldandó feladatokra vonatko7itatva tárgyaljuk. 

A CSAPATHADTAP TÖRZSEK TEV2KENYS2Gl!NEK MEGSZERVEZllSE 
BllKllBEN 

A esapatbadláp fflnsek vezetési rendszere 

Az eredményes hadtápvezetés egyik döntő és alapvetö feltételének 
tartjuk a precíz, mindent átfogó hadtáp vezetési rendszer kialakítását. E 
rendszernek kifejezésre kell juttatnia a törzsben dolgozók felelősségét, 
feladat- és jogkörét, differenciáltságát, a törzsmunka szervezettségét, kü
lönooképpen a feladatok helyes elos:IJtását. 
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Véleményünk szerint az ado.tt hadtáptörzs vezetési rendszerét ,,Szervi 
határozvány"-ban, vagy „Munkarend"-ben a legcélszerűbb rögzíteni. 
Ezek kidolgozása során nem lehet figyelmen kívül hagyni: - az elöljá- , 
rók által megszabott követelményeket, az adott hadtáptörzs rendeltetését, 
alapvető feladatát; - az összfegyvernemi (fegyvernemi) törzs már kiala-
kított vezetési rendszerét és vezetési stílusát, ,alapvető vezetési módsze-
reit; - a gyakorlati élet tapasztalatait, a vezetettek felkészültségét, hely-
zetét, s a vezetésben résztvevők kvalitását. Az adott hadtáptörzs vezetési 
rendszerének kialakításában és állandó formálásában kiemeLkedő szere-
pük van a magasabbegységek hadtáp törzsfőnököknek. ,Afapvetően tő-
lük, az ő egyéniségüktől függ a magasabbegység hadtáptörzsek tevékeny
ségének szervezettsége, munkru;tílusa. 

Tapasztalatok szerint annak a hadtáptörzsnek helyes a vezetési rend
szere, amelyben: 

- először is: a hadtáp törzsfőnök fő figyelmét és fő erőkifejtését 
a PK HTPH parancsai végrehajtásának megszervezésére, ellenőrzésére, 
a koordinációs feladatok ké:1Jbentartására, az alapvető re,:vek és intézke
dések személyesen történő összeállítására, a haa-Cikészültség, a kiképzés, 
a gazdáLkodás, a hadtápvezetés elvi és gyakorlati kérdéseinek kézben
tartására, a hadtáptörzs összekovácsolására összpontosítja; 

- másodszor: ezen túlmenően arra keli törekednie, hogy a szolgá
latiág-vezetöket saját szakmai feladataikon túlmenően érdekeltté tegye 
az „összfegyvernemi" jellegű feladatok végrehajtásában is. Fontos ennek 
megvalósításához valamennyi szolgálatiág-vezető teljes bekapcsolása a 
vezetésbe. Komplex feladatot osak valamennyi szolgálatiág-vezetőnek a 
vezetésbe való maximá!tis bevonásával lehet eredményesen megoldani. 
Ezért nagyon fontos a szolgálatiág-vezetők felelősségénelk határozottan 
történő érvényesítése a hadtáptörzs vezető tevékenységében. Ugyanakkor 
elengedhetetlen biztositani azt, hogy a szabályzatok, utasítások adta in
tézkedési, döntési, fegyelmi jogokkal éljenek; 

- harmadszor: vafamennyi - lényegét tekintve manuális munkát 
igénylő - terv, int~edés és operatív nyilvántartás gyakorlati összeál
lítását, naprakész állapoföan tartását a PK HTPH parancsai végrehajtá
sának nyilvántartását a hadtáp tervező, szervező tisztre bízza. 

úgy véljük, ilyen munkamegosztás és a vezetésbe történő bevonás 
esetén a magasabbegység hadtáptörzs munkája jól szervezettnek tekint
hető. A hadtáptörzs munkájának eredményessége azonban még a vezetés 
ilyen határozott rendszere esetén is csak akkor biztosítható, ha a had
táp törzsfőnök sa:blonmentes, változatos módszereket alkalniaz a munká
ban, s rugalmas munkarendet alakít ki. 

A hadtáptörzsek munkarendje, munkamódszere 

A teljesség igénye nélkül, csak néhány fontos kérdésben összegezzük 
tapasztalatainkat. 

Egy munkahét 

Ismert, hogy a csapathadtáp törzseknél a munka tervezése teljes 
konkrétsággal havi munkatervekben realizálódik. E tervet ha"l'onta is-
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mertetni kell. Emellett azonban a gyakorlati' élet szükségessé teszi azt · is, 
hogy hetenként egy alkalommal a hadtáp törzsfőnök munkaértekezleten 
pontosítsa a következő hét feladatait. 

A hadtáp törzsfőnök számára nagy segítséget jelent az. ha hadtáp 
tervező-szervező tiszt nagy következetességgel, szilárdsággal és állhata
tossággal biztosítja a feladatok végigvitelét, s hetenként egyszer jelenti 
a havi munkaterv végrehajtásának helyzetét. Erre alapozva lehet ered
ményes a heti munkaértekezlet. 

Egy átlagos munkanap 

A feladatok sokrétűsége és zsúfoltsága megköveteli, hogy a hadtáp 
törzsfőnök egy átlagos murukanapon belül is határozott munkarendet 
tartson. 

Egy bevált váltomt szerint ez a következő lehet: 
- délelőtt először a hadtáp teTvezö-,;zervezö tiszttel, majd a PK 

HTPH-sel egyezteti a megoldandó feladatokat. Ezt követően a soron levő 
feladatokkal klapcsolatos kidolgozói munkát végez; 

- délután koordinációs tárgyalásokat folytat a hadtáptörzs beosz
tottaival, illetve az összfegyvernemi és fegyvernemi törzsek képviselői
vel. A továbbiakban az alárendeltekkel veszi fel a kapcsolatot és tájéko
zódik helyzetükről. 

Természetesen az átlagostól eltérő napokon a munkarendet és mun
kamódszereket differenciálni kell. Nagy fokú rugalmassággal. a legbo
nyolultabb és legfeszítettebb feladatok is eredményesen megoldhatók. 

Felelősség 

A munka helyes megosztásában nagy szerepe van a szabálymtokban, 
intézkedésekben, szervi határozványokban rögzített felelősségi kör hatá
rozott módon való érvényesítésének. Például: a harckészültség és kikép
zés kérdéseit metően teljességgel felelőssé kell tenni a szállító alegység 
vonatkozásában a szállító, ,az egészségügyi alegységgel összefüggésben az 
egészségügyi, a sütődével kapcsolatban az élelmezési szolgálat vezetőt, 
s a szakmai raktárak vonatkozásában az érintett szolgálati ágak vezetőit. 

Helyettesítés 

Rendkívül fontossággal bír egymás kölcsönös helyettesítése felt~te
leinek kialakítá,sa a hadtáptörzsben. Ennek a követelménynek kielégíté
sében nagy szerepe van az általános hadtáptiszti szemlélet állandó erősí
tésének. Egy hadtáptörzsben, ahol ez a szemlélet erős, a hadtáp törzs
főnök bármelyik szolgálati ágnál felmerülő szakmai" kérdésben azonnal 
képes határozott döntést hozni, a szolgálatiág-főnökök bármelyike pedig 
képes bármely más hadtáp szolgálati ág alapvető szakmai kérdéseit he
lyesen megítélni, megoldására helyes előzetes intézkedést tenni. 

Nehezebben megoldható kérdés a hadtáp törzsfőnök helyettesítése. 
Gyakorlati tapasztalatok szerint a helyes szemléletre nevelt hadtáp ter
vező-szervező tiszt képes a hadtáp törzsfőnök helyettesítésére, s a had
táptörzs munkájának megszervezésére. Helyesebb azonban legalább két 
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helyettesítésre képes káder lcinevelése a hadtáptön.sben. A hadtáp ter
vező-szervező tiszt mellett erre a feladatra oélszerü a legtapa,wtaltabb és 
legrátermettebb szolgálatiág-ve7.etöt kiválasztani és felkészíteni. fgy nem 
érheti váratlanul egyetlen feladat sem a hadtáptörnset. 

A hadtáplilrzsek monkaslílusa 

Ahhoz, hogy a hadtáptörzsek a reájuk háruló sokrétű feladatot tel
jesíthessék, egy sor általános érvényű jellemzőt kell munkastílusukban 
érvényre juttatni. Ezek közül a legfontosabbnak ta11juk az alábbiak 
alatt leírt jellemzőket: 

A nézetek egyeztetése 

Szemlélet és nézetazonosság né1kül dolgozni nagyoo nehéz. A ma
gasabbegység hadtáptörzsekben a hadtáp törzsfőnökére hárul az a fel
adat, hogy a munkamódszereket, a követendő koncepciót, az aspektust 
illetően még a nagyobb lélegzetű munkák beindítása előtt egyeztesse 
álláspontját a PK HTPH-sel, s vezessen le véleménycserét a szolgálatiág
vezetőkkel, nem ritkán .pedig a fegyvernemi szolgálati ágak vezetöivel. 
Fontos, hogy ebben a kérdésben a hadtáp törzsfőnök mutasson magas 
fokú kezdeményezőkészséget és érje el a problémák megeló:oését, bizto
sítsa a gondolkodási és cselekvési egységet az egész hadtáptörasben. 

Gyakran kell hasonló feladatot megoldani az alárendelt PK HTPH
ek irányában is. Helyes, ha ezt a rendkívül jelentős munkát a PK 
HTPH-sel beszélgetés fonnájában, a szolgálatág-vezetökkel a munkaterv 
vagy egyéb értekezleten, az alárendeltekkel pedig hadtáphelyettesi ér
tekezleteken, vagy más fórumokon végzi. 

Konstruktív módon való dolgozás 

A kö2lépirányitó szerveknél megnövekedett szerepe van annak, hogy 
az ott dolgozók ne rögtönözve, egy-<egy intézkedés megoldására hozzanak 
javaslatot, elhatározást, hanem komplex kérdések, komplex módon való 
megoldására alakltsanak ki elképzeléseket. Ezek legyenek konstntktívak, 
tárgyalási alapul szolgálók, a teljességre törekvőek. A hadtáp törzsfőnök 
a szolgálatág-ve7.etök és alárendeltek által javaslatba hozott elgondolá
sokat soha ne az ellenzés, hanem az elvi alapokon álló emberi megoldás 
oldaláról közelítse. fgy egész magatartásával is erősíteni fogja a hadtáP
törzs ké.szségét a konstruktív módon való gondolkodásra és cselekvésre. 

önállóság 

A munkák jellege gyaban nagyfokú önállóságot követel a maga
sabbegység hadtáptöl'?.s minden tagjától. Mégis, a kérdés talán a hadtáp
törzsfőnök esetében vetődik fel a legélesebben. Reá hárul az a feladat, 
hogy a PK HTPH elgondolásának megfelelően rendkívül nagy határo
zottsággal, önállóan, a legjobb belátása szerint oldjon meg nagy jelen
tőségű feladatokat. 

Erre két szemszögből is nagy sz~ van. 

Egyrészt a PK HTPH általában nincs olyan helyzetben, hogy a kö-
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vetelmények és legalapvetőbb módst.erek megszabásán túlmenően rész.
kérdések megoldásának mikéntjét is meghatározza, másrészt a szolgá~ 
latiág-vezetök a munka megszerve7kse és végrehajtása során igen gyak-· 
ran kerülnek általuk nyitott kérdés elé. Ilyen esetekben pedig az önálló
ság és határnzottság nehéz problémákon segít keresztül. 

Alkotó légkör 

Az előbb vázolt önállóság és határozottság nagymértékben elősegíti 
a hadtáptörzsben azt az atmoszférát, amelyben mindenki jól érzi magát, 
mindenki szívesen dolgozik, amelyben lehet dolgozni és tudnak is dol
gozni a beosztottak. Az alkotó légkör megteremtéséhez és folyamatos 
fenntartásához rendkívül fontos a szélsőséges megoldások elkerülése. A 
hadtáp törzsfőnöknek arra is ügyelnie kell, hogy a szolgálatiág-vezetök 
által előterjesztett javaslatokat al!kotóan bírálja felül. 

Szakmai tájékozottság 

Különösképpen nehéz az előbbit akkor bebizonyítani, ha a hadtáp 
törzsfőnök nem bír kellő felkészültséggel a szakmai alapvető kérdések 
ismeretéből. Ezért is, de elsősorban a műhibák elkövetésének megelőzése 
érdekében fontos, hogy a hadtáp törzsfőnök valamennyi szolgálati ág 
főkérdéseiról folyamatosan tájékozódjék, s állandóan informált legyen. 
Ehhez gyakran űj kérdéseket kell el:sajátitani, nem ritkán pedig reg:i. is
mereteket kell felűjítani, átismételni. 

Kapcsolat más törzsekkel 

A törzsmunka megköveteli a törzsek kölcsönös kapcsolatát. Enélkül 
komplex feladatokat eredményesen megoldani nem lehet. A törzsek kö
zötti kapcsolat fő láncszeme a hadtáptörzs részéről rendszerint a hadtáp 
törzsfőnök. 

A kontaktus kia1akitásánál elvi alapokból kell kiindulni. Legyen e 
kapcsolatok jellemroje egymás kölcsönös tisztelete. Ugyanakkor kezde
ményezést kell tanűsítani valamennyi fegyvernemi törz.s, de különösen 
az összfegyvernemi törzs irányába a jó együttműködés megteremtésére. 

A PK HTPH „helyzetbe" hozása 

A hadtáp törzsfőnöknek megkülönböztetett figyelmet kell fordítania 
arra, hogy a szükséges adatok kéz-alá adásával, a megfelelő mennyiségű 
információ áramoltatásával, állandóan kedvező helyzetben tartsák a PK 
HTPH-t. Ezáltal a PK HTPH, mint a parancsnok helyettese nemcsak kö
vetelóje, hanem l!'endkívül hasznos támasza, segítője is lesz a magasabb
egység hadtáptö:n:snek. 

A magasabbegység hadtáplörzs tervez6 munkája 

Az űjrendszerű kiképzés általános elterjedése kapcsán meghonoso
dott a kétéves tel!'Vezés rendszere. Eszerint a magasabbegység hadtáp
törzsek két éves „Programot" dolgoznak ki, amelynek alapvető részét az 
,,Elgondolás" képezi . 
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A hadtáp törzsfőnökre hárul az a feladat, hogy az „Elgondolás"-t a 
PK HTPH insrbruilwiói alapján kialakítsa. Ez rendkívüli s2iéleslátást és 
nagy ke2ldeményezőkés2lSéget követel a hadtáp törzsfőnöktől. Helyes 
módszer az, ha az „Elgondolás" --t a HTP TÖF a PK HTPH-se! még 
„nyers" váltomtában részletesen elemzi, megbeszéli. igy az instrukc:iókon 
túl a PK HTPH által kialakított újabb gondolatok is érvényre jutnak a 
hadtáptö= és az alárendelt hadtáptörzsek munkáját két éven át meg
határozó alapokmányban. 

A „Program" jóváhagyása után a hadtáp tö=főnöknek fő figyelmét 
annak a szolgálatiág-vezetőkkel, illetve az alárendeltekkel való megér
tetésére kell összpontosítania. E célból helyes egy-egy önálló munkaérte... 
kezletet tartani külön a hadtáptörzsbe tartozók, külön az alárendelrt PK 
HTPH-ek és hadtápalegység paoancsnokok rés2lére. 

Konstruktív munkát követel a •hadtáphelyettestől a többi alapvető 
terv - így a harckészültségbe helyezési, a kikép2lési, az időszakos mun
ka- és ellenőrzési, "alamint havi munka- és ellenőrresi tervek elő.készí
tése is. Nyilvánvaló, hogy e tervek manuális munkáit egyrés2lt a hadtáp 
tervező-szerve2lŐ tisztre, másrészt a szolgá1atiág-vezetőkre kell bími, mert 
személyesen e tervek elkészítése huzamosabb időn át teljes elfoglaltsá
got eredményezne a HTP TÖF számára. 

Véleményünk srerint például a kikép2lésnek a szolgálatiág-vezetók 
által megvalósítandó céljait, programját, táxgykör- és óraelos2ltását a 
szolgálatiág-vezetőkkel kell kidolgozl\atni. Követni kell azt az elvet, mely 
srerint a kikép2lést az tervezre, aki végrehajtja. Ilyen és hasonló mód
szerekkel mind a tervező, mind a szervező, rirányító és ellenőrző tevé
kenységet illetöen a szolgálatiág-vezetőket jól be lehet kapcsolni a köws 
munkába. 

Rendkívül fontos, hogy már az időszakos munka- és ellenőrzési terv 
összeállításánál, de méginkább a havi munka- és ellenőrzési tervek ki
dolgozásánál tisztázzuk azokat a kiemelt jelentőségű feladatokat, ame
lyekkel magának a PK HTPH-nek kell majd személyesen foglalkoznia. 
A hadtáp tör2lSfőnöknek a !kiemelt feladatokkal kapcsolatban a legfonto
sabb teendője jó előre tisztázni, hogy mit kell tenni azok teljesítéséért 
a hadtáptörZ1Snek. Ewke,t a terv tárgyalásakor egyeztesse a PK HTPH
sel és döntése alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket a feladatok 
maradéktalan teljesítésére. 

A jól megterverett feladatok végrehajtása során gyakori a tervtől 
eltérő teljesen új szituáció. Gyakorlati tapasztalatok szerint sok-sok új
szeTű javaslat kerül a hadtáptörzs elé, főleg a megoldási módszereket 
illetően. Kifinomult és józan itélöképességgel kell ezeket a javaslatokat 
felkarolni, s megvalósításukban példát mutatni, illetve megvalósításukat 
minden módon támogatni. Új helyzetek jelentkezése esetén a tervet bát
ran módosítani kell. 

Az ellenőrzések tervezése. szervezése a hadtáptörzsben 

A vezetés hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érde
kében a hadtáp törzsfőnöknek nagy figyelmet kell fordítania a célkitű
zések és feladatok megvalósításánaJk folyamatos figyelemmel kísérésére, 
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a beosztottaktól és alárendeltektől való rendszeres számonkérésre. Ter
mészetesen nem lehet elaprózottan és állandó jelleggel végezni ezt a 

; feladatot. Véleményünk szerint a hadtáptörz.sön belül havonta és kikép
zési időszakonként, az alárendelterknél pedig a munka- és ellenőrzési 
terv szerint végrett ellenőrzésekkel kell biztosítani a felmérés, a figye-. 
lemmel kísérést, a számonkérést. 

,, 

A hadtáptőrzs külső ellenőrző tevékenységének megtervezésénél ab
ból kell kiindulni, hogy az a vezető tevékenység szerves része, s bizto
sítani kell, hogy párhuzamosan haladjon a feladatok végrehajtásával, a 
,,Program''-ban rögzített célkitűzések megvalósításával. 

Éppen ezért már az „Elgondolás" kidolgozásával egyidejűleg ki kell 
alakítani az ellenőrzések kétéves tervét. Ennek elvi követelményeit az 
MNHF elvtá[-s 1968. évi 4. sz. Utasítása egyértelműen határozza meg, s 
normatívaként szabja valamennyi alárendelt évenként legalább 1 alka
lommal történő mélyreható vizsgálatát. Gyakorlati tapasztalatok szerint 
a leghelyesebb a távlati tervnek a .grafikus naptári tervben való rög
zitéS€. 

Kiképzési időszakonként egy ennél solokal részletesebb szintén gra
fikus komplex kiképzési tervet célszerű ös.szeállítani. Ennek kidolgozá
sánál abból kell kiindulni, hogy a hadtáptörzsek a „Naptári terv"-ben 
megtervezett ,,részletes hadtáp bizottsági" ellenőraések mellett egy sor 
harckészültségi, kiképzési, különböző téma-ellenőr7Jést és kontrolt is vég
re kell hajtania. Az adott időszak komplex ellenőrzési terve tehát vala
mennyi ellenőrzési fajtát tartalmazza. Formáját illetően helyes ezt a 
tervet úgy kidolgozni, hogy a tervezett ellenőrzések végrehajtottságát is 
bármikor le lehessen olvasni belőle. 

A havi munka- és ellenőrzési tervben már teljes pontossággal körül 
kell határolni a sorra kerülő ellenőrzések legfontoS01bb szervezési kérdé
seit. Gyakorlati tapasztalatok szerint ezt a havi munka- és ellenőrzési 
terv hátlapján táblázatos formában időrendi sorrendben a legcélszerűbb 
rögzíteni. 

Az egyes ellenőrzések végrehajtásának konkrét megszervezésénél 
egyértelműen az MNHF elvtárs 4. sz. Utasításában megsmbott elvi kö
vetelményeket kell érvényre juttatni. E követelmények közül szeretnénk 
kiemelni a jól összeállított „eJlenőrzés!i program" jelentőségét. úgy vél
jük, hogy s2erkezetét illetően valamennyi ellenőrzési programnak azo
nosnak kell lennie, tartalmát illetően azonban két azonos program nem 
készülhet. A, programoknak differenciáltaknak kell lenniök. Ez a diffe
renciálás csak az ellenőrzésre kerülő alárendeltek helyzetének alapos is
meretével rendelkező ellenőrző bizottság útján valósítható meg. 

Gyakorlati tapasztalataink szerint még előfordul a programok össze
állításánál a sablonosság, a „minta program" másolása. A hao;ltáp törzs
főnökre hárul a felelősség azért, hogy minden ellenőrzésre megfelelően 
differenciáltan és konkrétan határozza meg az ellenőrzés célját, mind 
a vizsgálatot, mind az adott egységnél dolgozó hadtáptisztek, tiszthelyet
tesek nevelését illetően. 

Az ellenőrzések megszervezésének kiemelkedő jelentőségű mozzanata 
a bizottság eligazítása. Az eligazítás során a bizottság elnökének - aki 
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rendszerint a hadtáp törzsfőnök - elsősorban az ellenőrzés során elé
rendő célokat kell jól megértetni a bizottság tagjaival. 

Az ellenőrre, részletes végrehajtási tervét is e célok maradéktalan 
teljesítését legjobban biztosító részletességgel, koordináltsággal, célirá
nyossággal kell összeállítani. A „részletes ellenőrnési terv" tartalmát ille
tően is azt tartjuk szükségesnek hangsúlyozni, hogy minden ellenőrzésre 
a helyi és egyéb körülményeknek, sajátosságoknak megfelelően diffe
renciált tervet kell készíteni. Egyazon terv alapján két különböző jel
legű, helyzetű, felkészültségű egységnél ocedményesen ellenőrizni nem 
lehet. 

Rendkívül nagy jelentőséget tulajdonítunk az ellenőrzés realizálásá
nak, amelynek az ellenőrzés következményeiben kell kifejeződnie. Eze
ket a következményeket rendszerint konkrét feladatok megszabásával, 
különböző rendszabályok bevezetésévei s a dicsérő, valamint fenyítő jog
kör alkalmazásával lehet a legjobban kifejezésre juttatni. 

Ez utóbbi gondolat kapcsán szeretnénk utalni arra, hogy gyakorlati 
tapasztalataink szerint a. magasabbegység hadtáptörzsekben dolgozók 
nem élnek megfelelően fegyelmi jogkörükkel. Valószínű, hogy ez azért 
van így, mert nem ismerik kellően jogaikat. A „Fegyelmi Szabályzat" 
egyértelműen meghatározza, hogy azok az elöljárók, akik nem tartoznak 
a raj - hadseTeg parancsnoki kategóriák valamelyikébe - az állomány
táblában beooztásukra meghatározott rendfokozat srerinti dicsérő és fe
nyítő jogkörrel rendelkeznek. Vagyis a magasabbegység szolgálatiág-ve
zetók - altik részére az állománytábla főtiszti rendfokozatot biztosít -
a valóságban viselt rendfokozatuk nagyságától függetlenül a zászlóalj
parancsnok számára bi2ltositott fegyelmi jogkörrel rendelkeznek. 

Kevés olyan esetről tudunk, hogy ezzel a jogkörrel az ellenörzéseket 
követően éltek volna a magasabbegység szolgálatiág-vezetök smkmai 
alárendeltjei,k i.rányába. Sokkal bátrabban kell élm a smbályzat bizto-. 
sította jogainkkal! 

A CSAPATHADTAP TÖRZSEK TEV2KENYS1!G8NEK MEGSZERVEZl!sE 
HARCI VISZONYOK KÖZÖTT 

Több éves gyakorlati tapasztalat azt mutartja, hogy a csapathadtáp 
törzsek évente gyakorlatok sorozatán keresztül készülnek fel háborús 
feladataik végrehajtására. E:aek jellegüket illetően igen különböwek, s 
lehetnek harckészültségi, mozgós!tá.sí, összekovácsolási, parancsnoki és 
tö=vezetési, valamint rum:ászati gyakorlatok. 

A gyakorlatokra való felké!lzülésról 

Jellegétől függetlenül valamennyi gyakorlatra alaposan fel kell ké
szülni. A felkészülést három alapvető területen kell végezni: 

Az első és legfontosabb az elméleti megalapozás. Nyilvánvaló, hogy 
ehhez ismerni kell a gyakorlat jellegét, célját, tárgyát és legfontosabb 
oktatási kérdéseit. Ennek megfelelően a gyakorlat méreteitől függően 
célszerű a néhány órától 1-2 napig terjedő ;dőtartamú egyéni tanulás-
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sal, konzultációval és konferenciával megszerezni vagy felújíbani a leg
fontosabb elméleti ismereteket. 

Másodszor ki kell alakítani azt a munkamódszert, amelyet az adott 
gyakorlaton a legcélszerűbb alkalmazni. Rendszerint több variációs vál
tozat kialakítása szükséges, s ez nem könnyű feladat. Meghatározó sze
repe van ebben a munkában a PK HTPH-nek, s nagy kezdeményező
késméget, variáló képességet, rugalma.sságot követel a HTP TÖF-töl. 

Harmadszor ki kell alakítani a követendő eljárásnak legjobban meg
felelő munkacsoportokat, s ki kell művelni azok munkarendjét, ki kell 
<lolgozni a gyakorlat során készítendő okmányok mintáit. Természetesen, 
a gyakorlatra való felkészüléshez rendkívül fontoo egy, a fenti hármas 
követelményt, s azok teljesítésének mikéntjét tükröző „felkészülési terv" 
kidolgozása. Enélkül a felkészülés ötletszerű, átgondolatlan lehet. 

A hadláplilrzs harckészilllsége, a harel<Hzilllsés hadlápblzlosilása 

Az érvényben levő utasítások a harckészül1"ég alapvető követelmé
nyeit és rendszabályait konkrétan szabályozzák. A feladat bonyolultsága 
abban áll, hogy külön kell foglalkozni a magasabbegység hadtáptörzsek
ben: 

- a hadtáptörzs harckészültségével; 
- a hadtáp vezetési pont harckészültségével; 
- az alárendelt egységek harckészültségének hadtápbizto.sításával és 

végül 
- a közvetlenül alárendelt hadtápalegységek harckészültségével 

:E;ppen ezért a harckészül,tségi és mozgósítási tervek készítését, á~ 
dolgozását a hadtáp törzsfőnöknek kell kézbentartania, összefognia. Igen 
fontos az egyes ki.képzési időszakok beindulását követő hónapban a visz
szabiztositást megoldani. Az érvényben levő utasításokban előírt kötelező 
egyeztetéseket a ki.képzési időszakok kezdetén mind a magasabbegység 
törzsének tervével, mind az alárendeltek terveivel célszerű valamennyi 
tétel összeolvasásával elvégezni. 

A harckészültségi ellenőrzések során rá kell szoktatni az alárendel
teket arra, hogy helyzetüket rendszeres időközönként, például 4, vagy 6 
óránként az elöljáróknak jelentsék. 

A magasabbegység hadtáptörzs és a hadtáp ve:retési pont munkájá
nak megszervezésével arra kell törekedni, hogy már a íkészenléti idő
szakban létrehozzunk állandó jellegű munkacsoportokat. 

Egy-egy munkacsoport foglalkozzon külön 

- az alárendeltekkel és elöljárókkal való ooszeköttetéssel; 
- a harcbiztosítással, az általános rend és fegyelem betartásával; 
- a haccérték megállapításával; 
- az érkező harcfeladat hadtápbiztosításának kidolgozásával. 

A jelzett munkacsoportok létszáma változó, s mindenkor azokat a 
beosztottakat kell ezen állandó jellegű feladatok megoldásával megbízni, 
akik a leggyakrabban, a leghatékonyabban képesek azokat elvégezni. 
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A hadtáp vezetési pont állományának összekovácsolása 

Gyakorlati tapasztalatok szerint az egy kiképzési időszakban sorra 
kerülő harckészültségi gyakorlatok nem bizrtosítják a hadtáp vezetési 
pontok állományának összekovácsolását, felkészítését arra, hogy az el
foglalt megindulási terepszakaszon vagy körletben harcfeladat végrehaj
tását gyors, operatív módszerekkel kellően koordinálva meg tudják s:rer
vezni. A tanteremben folytatott törzsfoglalkozások pedig többnyire csak 
elméleti alapot nyújtanak ehhez a munkához. Szükséges tehát más for-: 
mációk alkalmazása is az összekovácsoláshoz. Mint az utóbbi évek gya
korlatai mutatták, az egyik leghasznosabb formáció az 1-2 napos HVP 
összekovácsoló foglalkozás. Célszerű, ha ennek programját két főkérdés 
képezi: 

- egyrészt :foglalkozni kell a hadtápbiztosítás elvi kérdéseivel, a 
HVP-on települt szervek együttműködésének rendjével, s meg. kell be
szélni a hadtápbiztosítás Szervezésében közvetlenül részt vevő anyagi 
szervek által készítendő számvetések és egyéb okmányok kidolgozásának 
mechanizmusát, ki kell adni a kötelező formájú okmányok mintáit; 

- másrészt be kell gyakorolni a teljes állománnyal a HVP telepí
tését, áttelepítését, meg kell beszélni azokat a módszereket, amelyeket 
alkalmazni szükséges a menet fegyelmezett végrehajtása, a gyors telepü
lés biztosítása, az elfoglalt körlet szervezett elhagyása feltételeinek meg
teremtése érdekében. 

A HVP összekovácsoló foglalkozásnak nem szabad vizsgajelleget 
adni. Ha szükséges, a kevésbé begyakorlott mozzanatokat meg kell is
·mételni. Messzemenően biztosítani kell a foglalkozás oktató és nevelő jel
legét. Nagy jelentősége lehet egyes mozzanatok módszertani bemutató
jának, a szemléltetésnek és az elvi kérdésekben vialó konzultációnak. 

A hadtáptörzs tevékenysége a harc hadtápbiztosításának 
megszervezésében és végrehajtásában 

Több éves gyakorlati tapasztalat bizonyítja, hogy egy-egy harcfel
adat hadtápbiztosításának megszervezése és végrehajtásának irányítása 
sablonosan, mindig egyazon munkamódszerrel eredményesen nem old
ható meg. A követendő munkamódszer megválasztásának a meghatározó 
alap mindenkor a megoldásra váró harcfeladat jellege, azonban azt a 
törvényszerűséget sem lehet figyelmen kívül 'hagyni, hogy bármilyen 
jellegű is a harcfeladat, néhány munkaelem elkerülhetetlenül állandó 
jelleggel ismétlődően jelentkezni fog megoldásra. 

Ilyen elemeknek tekinthetők: 
- a tervező munkák; 
- a mozgások megszervezése és végrehajtása; 
- a harcbiztosítás megs:rervreése és végrehajtása, valamint 
- a szállítások szervezése, végrehajtásának: iirány:Ltása. 

Következésképpen ezen általános törvényszerűségnek megfelelően 
kell a hadtáptörzs munkacsoportjait kialakítani. A hadtáptörzs csoporto-
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sítását az ismétlődő elemek által támasztott követelményeit szerint a 
következőkben látjuk célsze,-ünek. 

Tervezés 

A hadtápbiztosítás operatívan történő megtervezését egy állandó 
jelleggel kialakított hadtáp operatív csoport végezze. A csoport vezetője 
a PK HTPH legyen. Célszerű állományába sorolni: 

- a hadtáp tervező-szervező tisztet, 
- az üzemanyag szolgálat vezetőt, 

az egészségügyi szolgálat vezetőt, 
- a fegyverzeti szolgálat vezetőt, 
- a gjmű. technikai :Szolgálat képviselőjét. 

Ez az operaitív csoport nyilvánvalóan nem tartózkodhat állandó jei
leggel a harcállásponton. Éppen ezért célszerű egy 3 fős HVP összekötő 
csoport kikülönítése a harcálláspontra a hadtáp, a technikai és a fegy
verzeti szolgálat állományából. A csoport tagjai egyenjogúak, 8 óránként 
egymást váltják, s a hadtápbiztosítás valamennyi kérdésében képviselik 
a hadtáp vezetési pontot a harcállásponton, illetve a harcálláspontot a 
hadtáp vezetési pont irányába. 

A részletes tervező munkát a hadtáp törzsfőnök koordinációs tevé
kenysége mellett a hadtáp tervez:Ö-szervező tiszt végezze. 

Az intézkedéseket személyesen a hadtáp törzsfőnök dolgozza ki. Le-
:. hetöleg biztosítani kell azt, hogy a hadtápparancs vagy intézm:edés az 

összfegyvernemi feladattal egyidöben, s az összfegyvernemi feladatot le
juttató csoport útján kerüljön az alárendeltekhez. A magasabbegység 
hadtápalegységei felé azonban szükségessé válhat önálló hadtáp feladat
lejuttató csoport létrehozása. Számolni kell azzal, hogy gyakran gyors, 
írásbeli intézkedések kiadása válik szükségessé. Erre megfelelően előké
szített bianco rendszerű perforált ürlaptömböket célszerű előkészíteni, s 
kézírással történő kitöltés után azonnal továbbítani a címzertthez. 

Mozgás 

Tapasztalatok szerint itt kettős feladat jelentkezik. 

Egyrészt a hadtáp vezetési pont, másrészt a hadtápalegységek át
telepítését, új körleteinek elfoglalását kell megtervemi, megsze,-yezni. 
Helyes, ha mindkét feladat megoldását a HTP TÖF irányítja. Mind a 
HVP, mind a hadtápalegységek mozgását illetően három fontos feladatot 
kell végrehajtani: 

- először: részletesen meg kell tervezni az áttelepülést, az új kör
letek elfoglalását. Ezt célszerű a szállitó szolgálat vezetővel elvégeztetni, 
s helyes, ha a tervben a HVP és a magasabbegy,ség első lépcső együttes, 
s tőlük külön a magasabbegység második lépcső áttelepülését rögzíti; 

- másodszorr: végr-e kell hajtani a menetvonalak és az új körletek. 
szemrevételezését, felderítését. Eredményesen képes ezt megoldani egy, 
a szállitó zászlóalj törzsfőnök által vezetett felderítő-előkészítő csoport; 

- harmad.szar: meg kell oMani az áttelepülés gyakDrlati végrehaj
tását. Helyes, ha ezt a HVP-nál a HTP TÖF, a hadtápegységeknél a 
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,;zállitó zászlóalj parancsnok irányítja. Minden körülmények között biz.. 
tosítani kell a HVP-nak a hadtápalegységektől térben és időben teljesen 
elválasztott mozgását. Nem vált be, s ezért nem fogadható el az a gya
korlat, mely szerint a magasabbegység egész hadtápjának áttelepítését 
közvetlenül a PK HTPH irányítja, figyelmét és erejét oszlopvezetéssel 
köti le. 

Harcbiztosítás 

A magasabbegység hadtápjának harobiztosítását a hadtáp törzsfő
nöknek kell megterveznie, megszerveznie. E munkába maximálisan be 
kell vonja a hadtápalegységek szakmai elöljáróit, !gy a szállító, az egész
ségügyi és élelmezési szolgálat vezetőt. 

A harcbiztosltási feladatok végrehajtásáért elsösorban az egyesített 
raktárak parancsnokát céls7.en'i felelőssé tenni, tehát annak közvetlen 
megszervezését, végrehajtásának irányítását és ellenőr7ksét őrá kell 
bízni. 

Szá!lltás 

A szállításokat a hadtáp törmfőnök koordinációs tevékenysége mel
lett teljes felelősséggel a szállító szolgálat vezetőnek kell kézbentartania. 
Tevékenységét két fóirányba, a szállítást igénylők és a szállltásokat vég-
rehajtók irányába kell folyamatosan kifejtenie. a 

Fentiekben kifejtett rendszeresen ismétlődő jellegű feladatok végre
hajtása, a harctevékenység eredményes hadtápbiztosítása csak folyamata.s 
vezetés mellett valósítható meg. Ennek pedig alapvető feltétele a háborús 
vezetés rendszerének már békében történő teljes kialakítása, s a magas 
fokű szervezettség biztosítása a hadtápszolgálat munkájának valameny
nyi területén. 

A badláp vezetési pont életének szabályozása 

A magasabbegység hadtáp vezetési pontja életének és rendjének 
alapvető szabályait, követelményeit a Tábori Törzsszolgálati Utasítás 24-
44. pontjai határozzák meg. Ezek néhány gyakorlati vetületét kívánjuk 
a továbbiakban elemezni. 

HVP ügyeletes tiszti szolgálat 

Alapelvként kell elfogadni, hogy erre a feladatra a legrátermettebb 
tiszteket kell vezényelni. A vezénylés a PK HTPH-nek, mint a HVP pa
rancsnokának joga. Biztosítani kell, hogy a szolgálatadás terhe arányo
san osztódjon el a HVP-on. Ezért függetlenül attól, hogy szakmai szem
pontból a HVP-on tartózkodó tisztek kinek az alárendeltségébe tartoz
nak, a szükségleteknek megfelelően szolgálatba vezényelhetők, ha a je
lentőségteljes feladatra rátermettek. A hadtáp törzsfőnöknek nagy gon
dot kell fordítania a szolgálatba lépők alapos eligazltására, s velük szem
ben határozott követelmények támasztására. 
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A hadtáp vezetési pont rendje 

A szabályzat szerinti élet és rend a hadtáp vezetési ponton csak 
akkor tartható fenn folyamatosan;' ha az azzal kapcsolatos konkrét nor
matívák úgynevezett komendáns parancsban szabályozva vannak. Ezt a 
komendáns parancsot már a készenléti időszakban ki kell dolgozni, s a 
harckészültségi okmányok között kell örizni. Tal'talmát az alábbi kérdé
sek képezhetik: 

- szolgálat a HVP-on; 
- a pihenés rendje; 
- mozgás a HVP-on; 
- tisztálkodás, étkeztetés, kantin swlgáltatá.s; 
- kulturális és pártrendezvények levezetésének rendje: 
- egyéb kérdések. 

Biztosítani kell a komendáns parancsnak a HVP teljes személyi ál
lománya előtt való ismertetését, differenciáltan az egyének beosztásának 
megfelelő mértékben. 

Nagy jelentősége van a 1nunkamegosztás szempontjából a megfelelő 

helyettesek kinevelésének. A PK HTPH-t általában minden kérdésben a 
HTP TÖF helyettesíti. Szükséges azonban a HTP TÖF helyettesének ki
jelölése is. Helyes, ha a hadtáp törzsfőnököt általában minden vonatko
zásban, de különösképpen a hadtáp vezetési pont szabályzat szerinti éle
tének és rendjének biztosítása kérdéseiben a ruházati szolgálat vezető 
helyettesíti. 

A HVP telepítése, áttelepítése 

Alapelvként kell megvalósítani azt, hogy a kijelölt és felderített te
lepülési körlet elfoglalásának megszervezésével egyidőben meg kell szer
vezni annak elhagyását is. Telepítésnél és áttelepítésnél előre meg kell 
határozni a fontossági sorrendet. Elsődlegesen a vezetés folyamatos3ágá
nak feltételeit képező elemeket kell elhelyezni, illetve áttelepíteni. Az 
áttelepítés idejét lehetőleg annak esedékessége előtt előre kell jelezni, de 
készen kell lenni a HVP állományának arra is, hogy vá!"atlanul, egyetlen 
fény- vagy hangjelre haladéktalanul m.eg tudja kezdeni az áttelepülést. 

A HVP tömegpusztító fegyverek elleni védelme, őrzése és védelme 

A harcbiztosításnak ezt a rendkívül jelentös elemét kiemelten keli 
minden esetben kezelni. A HVP tömegpusztító fegyverek elleni védelmé
nek, őrzésének és védelmének tervét vázlat formájában célszerű elkészí
teni, lesokszoro,sítani, s minden új helyzetben át kell dolgozni. Ügyelni 
kell azonban arra, hogy egy sor kérdés állandó jelleggel szabályozva le
gyen bármely helyzetre. Ily kérdések lehetnek a riasztás jelei, a betar
tandó rendszabályok az ellenség különböző behatásai esetén, az álcázás, 
a tűzvédelem; a járványvédelem stb. rendszabályai. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem következ1nényeinek .fel
számolására való felkészülést két irányba kell előkészíteni. Egyrészt in
tézkedé:::eket kidolgozni a HVP és alárendelt hadtápalegységek felé kör
leteik gyors elhagyására arra az esetre, ha a csapás bekövetkezik. Más-
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részt egy operatív csoportot ikell fel!késziteni a ikövetkezmények megálla
pítására, s felszámolásának irányítására. 

• 1 
• 

Jelen cikkben a teljesség igénye nélkül vázoltuk a csapathadtáp tör
zsek vezető tevékenységének legáltalánosabb gyakorlati kérdéseit. A le
írtak alkalmazásával már jó eredmények születtek, ezért javasolni tud
juk a gyakorlati munkában való követésüket. 
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