
HADTAPKIKÉPZÉS 

„Néhány szempont a hadtápalegységek sorállományának 
kiképzéséhez"* 

Sáfár Bálint őrnagy 

A hadtápegységek és -alegységek kiképzési színvonalának nagyobb 
ütemű emeléséhez és a kiképzés hatékonyságának fokozásához szükséges 
feltételek megteremtése napjainkban a hadtáptörzsek kiemelten fontos 
feladatát képezi. Véleményem szerint ezekhez a feltételekhez kell sorolni 
az elmúlt évek kiképzési tapasztalatainak széles körű elemzését és az 
előttünk álló kiképzési feladatok megoldásához elengedhetetlenül szüksé
ges következtetések levonását is. Ez a munka megköveteli, hogy a hadtáp
törzsek a kiképzés problémáiról, célszerű formáiról és módszereiről véle
ménycserét folytassanak. E gondolatok szellemében kívánok hozzászólni 
'1' ó t h László alezredes elvtárs cikkéhez. 

Tapasztalataim szerint a hadtáp soráUomány szakalapkiképzése. a 
hadtápalegységek szervezetébe beáramló korszerű hadtáptechnika üzemel
tetéséhez szükséges képzettséget egyre kevésbé biztosítja. Mi ennek az 
oka? Az újonc szállitó gépkocsivezetők alapkiképzését jelenleg egységes 
kiképzési° program alapján az egység gépkocsivezetői állományával együtt 
hajtják végre. Ebben az időszakban tehát nincs mód arra, hogy a töltő-, 
hűtő-, kenyér- és vízszállitó gépkocsikra kijelölt gépkocsivezetők saját 
szaktechnikájuk kezelését elsajátítsák. Van ugyan a szállitó gépkocsiveze
tők szállító szakkiképzésére 20 óra biztosítva, de ez az óraszám nem 
elegendő a speciális hadtáptechnika megismerésére is. 

Ezzel szemben az „Összkövetelménvi Program" szerint a szak
t.echnika kezelését az alapkiképzés időszakában kell elsajátítani. E köve
telmény azonban az említett ok miatt nehezen teljesíthető. 

Másik oldalról is érdemes megvizsgálni, hogy elegendő-e a szállító 
alegység állományát szakosítottan, csak az adott gépjármű kezelésére 
kiképezni. A gyakorlat azt bizonyítja, hogy békekörülmények között is 
számtalan esetben szükségessé válhat egy-egy gépkocsivezető időleges 

* Hozzászólás a „Hadtápbiztosít'ás" 1970. évi 3. számában megj8lent cír.1 
5.7.,,Tinti cikkhez. 
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vagy végleges lecserélése (betegség, szabadság, áthelyezés stb.). Ebben 
az esetben szükségszerűen, az adott szaktechnika kezelésére ki nem kép
zett gépkocsivezető részére kell átadni több százezer Ft értékű szakgép
kocsit. 

A megoldásra több lehetőség kínálkozik. Szerintem célszerű volna a 
szállító gépkocsivezetők szakalapkiképzése időszakára az óra- és tárgykör
elosztást úgy kialakítani, hogy az biztosítsa az alegységeknél rendszeresí
tett összes szakgépkocsi megismerését, kezelésének elsajátítását. 

A szaktechnikai ismeretek növelésén túlmenően, indokoltnak tartom 
az anyagismeret, valamint az anyagok málházása, szállítása, átadása, át
vétele rendszabályainak alaposabb oktatását is a szállító gépkocsivezetők 
részére. 

A hadtáp sorállomány kiképzéséért - így alapkiképzéséért is -
a hadtáp szolgálatiág-vezetők felelősségét egyértelműen meghatározza a 
Belszolgálati Szabályzat, amikor a szolgálati kötelmek első bekezdésében 
rögzíti ,, ... felelős a szolgálat személyi állományának harci, politikai és 
szakkiképzéséért, neveléséért''. 

Az alapkiképzés, esetlegesen bázisrendszerrel, összevontan történő 
végrehajtása ezt a felelősséget nem módosítja. Egyben elgondolkoztató, 
hogy mennyiben indokolt seregtesten belül a bázisrendszerú kiképzés. 
A hadtápalegységek úgy a HKSZ, mint a békeellátás feladatainak meg
oldása szempontjából nehezen nélkülözik az összevonásra elvezényelt ka
tonákat. Emellett minden feltétel és lehetőség megvan arra, hogy az 
adott egységnél a kiképzést színvonalasan és hatékonyan végrehajtsák. 
Ehhez azonban az szükséges, hogy a hadtáptiszti és tiszthelyettesi állomány 
oktató-módszertani jártassága fokozódjon. Tapasztalataink azt bizonyítják, 
hogy azok az egyedi beosztásban levő katonák, akik a beosztásukban vég
zett munka mellett közvetlen elöljárójuktól a szükséges magyarázatot, 
következetes irányítást és nevelést megkapták, rövid idö alatt kiemelkedő 
eredményeket értek el. Ezek az eredmények helyes kiképzési módsze
rek kialakítását, és a hadtáptisztek, tiszthelyettesek módszertani jártas
ságát tételezik fel. A foglalkozásvezetők egy része még nehezen szakít 
a hadtápkiképzésben évekkel ezelött eluralkodott formalizmussal. Ez 
abban nyilvánul meg, hogy nem a katonák megtanítását, hanem a fog
lalkozási naplók vezetését, a megtartott órával történő elszámolást és 
hosszú, előadásnak megfelelő gépelt foglalkozási jegyek elkészítését tartja 
elsődlegesnek. E káros gyakorlat egyre inkább megszűnik, helyette ki
alakul a gyakorlatias, lényegretörő oktatás, ami azt jelenti, hogy a fog
lalkozásvezető a konkrét munkahelyen, a konkrét szaktechnika mellett, 
esetleg éppen munka közben 10-15 perc magyarázat után begyakorol
tatja a feladat végrehajtását. Ezt követően figyelemmel kíséri az újonc
katona munkáját, kijavítja az elkövetett hibákat és elismeri a jó végre
hajtást. A bázisrendszerü kiképzést tehát nem tartom egyértelműen 
indokoltnak, azonban célszerű volna megvizsgálni a bevonulást meg
előző szakmai előképzés lehetőségeit, például a szakácsok, egészségügyi 
katonák stb. esetében. A hadtápalegységek kötelékkiképzése során fon
tosnak tartom a szakharcászati alaki foglalkozások jól megszervezett, 
következetes végrehajtását. Ezek a foglalkozások lehetőséget nyújtanak 
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a munkarend begyakorlására, a katonák jártasságának, kész
ségeinek kialakítására, és egyben feltételét képezik a komplex foglalkozás 
eredményes végrehajtásának is. Ameddig a szakharcászati alaki foglal
kozások nincsenek végrehajtva, vagy nem érik el céljukat, komplex 
foglalkozást nem szabad levezetni, mert ott már nagyon kevés lehetőség 
van az egyes katonák által elkövetett hibák kijavítására, és így a hibás 
végrehajtás rögződhet az állománynál. 

A komplex foglalkozások tervezésével és végrehajtásával kapcsola
tosan nem tartom célszerűnek a komplex kiképzés tárgyköreinek jelen
legi szétaprózottságát. Helyes volna a tárgykörök logikus összekapcsolá
sával és az ismétlődések kiszűrésével a zászlóalj és ezred tagozatban 
kiképzési időszakonként egy-egy komplex foglalkozást végrehajtani 2 
nap időtartamban. A komplex foglalkozáson kötelezően a hadtápalegy
ségek és tagozatok közötti együttműködést is gyakoroltatni kellene, al
egységek feltöltésével összekapcsolva. 

Magasabbegységnél elképzelhető egy olyan változat, hogy az egye
sített raktárak és a száll. z. kiképzési időszakonként 2 nap időtartamban 
hajtana végre komplex foglalkozást összekapcsolva egy ezred komplex 
foglalkozással. (Békeszervezetéből adódóan a többi hadtápalegység álta
lában nem képes a komplex foglalkozás követelményeinek megfelelő 

szintű kiképzést folytatni.) 
A ho. hadtápegységek és -alegységek teljes állománya kétévenként 

2 nap időtartamban a behívott tartalékos állománnyal együtt hajtana 
végre összekovácsolás jellegű komplex foglalkozást. A komplex foglal
kozások előkészítésével kapcsolatosan indokoltnak tartom megjegyezni, 
hogy következetesen biztosítani kell a fegyvernemi raktárvezetők és rak
tárkezelők részvételét is a foglalkozáson. Tapasztalataink szerint, már 
az előkészítő és tervező munkával biztosítani kell a különböző szintű 
módszertani bemutató foglalkozások követelményeinek realizálódását. 

Ennek során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az MNHF 
elvtárs által 1970 szeptemberében vezetett módszertani bemutató foglal
kozás eredményeinek hasznosítására, illetve az ott támasztott magas ki
képzési követelmények teljesítésére. A módszertani bemutató szellemé
ben biztosítani kell a hadtápalegységek megóvásával és munkájával kap
csolatos feladatok egymással összefüggésben történő gyakoroltatását. 
Kiemelten kell gyakoroltatni a csapás következményeinek felszámolását, 
illetve a szakmai feladatok szennyezett terepszakaszon történő végrehaj
tását. Nagy figyelmet kell fordítani a külső hatások valószerű Imitálására, 
és a hatásokra történő gyors reagálóképesség kialakítására. 

A foglalkozás gördülékeny, elméletileg megalapozott és eredményes 
végrehajtása érdekében feltétlenül szükséges a foglalkozást megelőzően 
a hadtáptisztek és tiszthelyettesek felkészültségének ellenőrzése, elsősor
ban azokból a tárgykörökből, amelyeket mint részfoglalkozásvezetők ok
tatni, illetve ellenőrizni fognak. 

Az Összkövetelményi Program előírja ugyan, de azért célszerű ki
emelni az elöljáró hadtáptörzsek szerepét a komplex foglalkozások ellen
őrzésének területén. Ez az ellenőrző tevékenység az alárendelt hadtáptörzs 
által kidolgozott és felterjesztett levezetési terv szakmai felülblrálásában, 
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majd a komplex foglalkozásra való felkészültség, és az egyes fontosabb 
mozzanatok ellenőrzésében nyilvánulhat meg . 

Az ellenőrzés célja, hogy a központi elképzelések megvalósulását a 
tervezésben és a végrehajtásban is biztosítsa, továbbá megakadályozza, 
hogy a komplex foglalkozást kellő felkészültséggel nem rendelkező had
tápalegységek végrehajtsák. 

Nagyon lényeges, hogy az ellenőrzés útján az elöljáró hadtáptörzs 
megfelelő kiképzési tapasztalatokat szerezzen és következtetéseket von
jon le az alárendelt hadtáptörzs, valamint a saját kiképzést szervező, 
vezető tevékenységére vonatkozóan. 

Célszerű néhány szót ejteni arról, hogy napjainkban a ~apatok meg
bízható hadtápbiztositásának egyik kulcskérdése a zászlóalj hadtáptagozat 
szerepének, önállóságának erősítése. E területen új feladatként jelentke
zik a PSZH szervezés során kialakult, illetve átszervezésre került zászlóalj 
hadtápalegységek állományának kiképzése. 

E hadtápegységek kötelékkiképzését szd.-gyakorlattal, illetve egy-egy 
esetben az e. hadtáp komplex foglalkozásával összehangolva indokolt 
végrehajtani. Az egység hadtáptörzsek fontos feladata lesz, a PSZH z . 
hadtáp és az egységhadtáp alegységek közötti együttműködés legcél
szerűbb formáinak, módszereinek kialakítása, a komplex foglalkozások 
során. 

A hadtáp sorállomány kiképzési színvonalának emelése rendkívül 
összetett feladat. 

E területen a nagyobb ütemű és intenzív fejlődés feltételeit a követ
kezőkben Iá tom: 

1. Fokozni kell a kiképzés hatékonyságát: 
- a hadtáptisztek és tiszthelyettesek oktató módszertani jártasságá

nak növelésével; 
- a kiképzés rendszeres ellenőrzése során az „eredmény" megkövete

lésével; 
- a gyakorlati oktatást elősegítő kiképzési bázisok kialakításával, il

letve a meglevő hadtáp és összfegyvernemi kiképzési bázisok céltudatos 
felhasználásával. 

2. A hadtápkiképzés feltételeit javítani kell: 

- az összkövetelményi Program átdolgozásával; 
- olyan segédletek kialakításával, amelyek rögzítenék az egyes szak-

feladatok megoldásához szűkséges tevékenységek sorrendjét, vezénysza
vait és a végrehajtás időnormáit. 

Meggyőződésem, hogy a hadtápkiképzés színvonalát jelenlegi lehető
ségeink birtokában, a csapat hadtáptörzsek együttes és céltudatos erő
feszítésével emelni lehet. 

Célszerűnek tartom azonban, hogy a kiképzést tervező, szervező 
hadtáptisztek véleménycsere űtján feltárják a fejlődés következtében 
kialakult ellentmondásokat és javaslataikkal segítsék elő a legkedvezőbb 
kiképzési feltételek kialakítását. 
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