
Néhány gondolat a csapathadtáp alegységek 
tábori kiképzéséről 

Fekete György alezredes 

Természetes, hogy egy cikk terjedelme nem engedi meg egy téma 
teljes értékű és minden oldalú kifejtését, ezér'I: néhány megfontolandó 
,-- a hadtápkiképzésben jelenleg fennálló - problémára szeretném a fi
gyelmet ráirányítani. 

Emellett az elmondottakat vitaindító, bevezető eszmefuttaJtásnak is 
szánom, feltételezve, hogy érdeklődést vált ki az olvasó hadtáptfsztek, 
tiszthelyettesek körében, mely érdeklődés hozzászólások, vitaci'l<kek for
májában nyilvánul meg. A témakörben folytlatott vita, az egyes kérdé
sek több oldalú megvilágítása, a tapasztalatok közreadás igénye annál 
is inkább reális igény, mivel a tábori kiképzéssel a hadtáp tfszJti, tiszthe
lyettesi állományunk· nagy része aktívan foglálkozrk, több éves értékes 
tapasztalattal rendelkezik, melynek közreadása e területen végzett mun
kánkat nagymértékben elősegítheti, a levezE!tett kiképzési foglalkozások 
eredményességét fokozhatja. 

Különösen fontos lenne széles körben tudatosítani a levezetett csa
patgyakorlatokon szerzett tapasztalatokat, melynek fóruma lehet a „HAD
TAPBIZTOS1TAS", melyet úgy érzem a hadtáp tiszti, tiszthelyettesi állo
mány egyre inkább saját sajtóorgánumának tekint. 

A csapathadtáp alegységek kiképzésében alapvető szerepet tölt be a 
tábori kiképzés. Ezt, úgy vélem, ma már egyetlen hadtáptiszt, tiszthe
lyettes sem vitatja. Csak tábori körülmények között lehetséges megtaní
tani, begyakoroltatni a hadtápalegységeket, a hadtápkatonákat azon fel
adatok végrehajtására, amelyeket háborúban meg kell oldanitrk. 

Ebból viszont következlk a tábori kiképzés megszervezésének egyik 
alapvető feltétele, az, hogy a beállított helyzetnek a valóságot kell a le
hetőséghez mérten közelítenie, a várható összes nehézségi fokokkal együtt. 

Mi is tulajdonképpen az úgynevezett „tábori" kiképzés? Milyen kri
térumai vannak? úgy vélem, tartalmi és módszerbeli ismérvek határoz
zák meg. Vagyis azt kell tanítani, begyakoroltatni a hadtápalegységek
kel, katonákkal, amit addtt esetben, harcban, hadműveleti körülmények 
között ismerniük kell a csapatok hadtápbiztosítása érdekében. A tanítást, 
begyakorlást pedig a valóságot, vagyis a harci, hadműveleti helyzetet, vi-
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szonyokat megközelítő körülmények, feltételek között kell végre
hajtani olyan igények, követelmények támasztása mellett, melyeket a vár
ható helyzet is megkövetelhet adott esetben. 

A „tábori" kiképzés éppen abban különbözik a tantermi és a külön
böző típusú laktanyai foglalkozásoktól, hogy munka közben, a valóságot 
feltételező körülmények között tanítunk, gyakoroltatunk komplexen, több 
hadtápalegység, esetenként hadtáp és csapat együttes tevékenységet, 
azon belül feladatok egész sorát, azok lehetséges előfordulásának sor
rendjében. 

A harc, hadművelet során végzett hadtápmunka azonban nemcsak 
tudást, begyakorlottságot követel a hadtápalegységektől, katonáktól, ha
nem egyéni és kollektív magatartást, képességet, tulajdonságokat is, me
lyeket~zintén csak a „tábori" kiképzés során lehet elsajátítani. 

Aitlibori kiképzés fogalmának, tartalmának feltárása után vizsgál
juk meg, milyen 'kiképzés módszertani elveket kell a tábori kiképzés so
rán érvényesíteni. 

- Mindenek előtt a foglalkozásnak az adott tárgykör ÖSSzkövetel
ményi Programban meghatározott követelményeire épített „irányultsá
got" kell adni. Vagyis a foglalkozás megtervezése, kidolgozása során ki 
kell alakitani azdkat a fő kérdéseket, témákat, amit meg akiarunk taní
tani, ugyanakkor ezzel párhuzamosan azt is meg kell határozni, hogy 
a tanítás, gyakorlás milyen feltételek között, milyen „szituációban" ke
rül · lefolytatásra, és ebben a szituációban milyen magatartá!Jt követelhe
,tünk meg, milyen tulajdonságok kialakitásáro, erősítésére van lehet6sé
.günk. 

- A másik alapvető módszertani elv, amit érvényesiteni kell a tá
bori kiképzés során, hogy a kiképzés a katona egyedi munkájától, a cso
port, kis alegység munkáján keresztül haladjon a csoportos munka felé. 
Ugyanez vonatkozik a magatartásra is, a hadtápalegység katonáinak cso
portos magatartását is alakítani szükséges. A hadtápkiképzés általános 
rendszere is ezen az elven épül fel, mivel az alapkiképzéstől, ami lénye
gében egyedi kiképzést jelent, a szakharcászati alaki, a kiscsoportos fog
lalkozáson keresztül eljut a komplex tábori, hadtápalegység (ellátósza
kasz, -század stb.) viszonylatban levezetett, csoportban végrehajtott ki
képzési formáig. 

- Ha a fentieket az egyes személyek, az egyedi hadtápk,atonák szem
szögéből vizsgáljuk, az állapítható meg, hogy a feladatok tekintetében is 
egyenes vonalú a haladás, mivel az egyes katona a részfeladatok végre
hajtásán kezdi tevékenységét a kiképzés során, majd fokozatosan eljut 
a komplex tevékenységi és magatartási formákig, mestere, szakembere 
lesz munkájának, technikai eszközének. 

- Alapvető kiképzés módszertani elv az egyszerűtől a bonyolult felé 
haladás. Ezt nemcsak a tevékenységi és magatartási formákra kell értel
meznünk, hanem a körülmények, a szituációk egyre bonyolultabb beállí
tására is. Nyilvánvalóan a kiképzést egyszerű körülmények között kezd
jük, a katona által már többé-kevésbé ismert terepen, a gyakorlótéren, 
nappal stb. Az ilyen viszonyok között begyakorlott tevékenységet a kö
vetkező alkalommal ismeretlen terepen, majd sötétben, télen stb. is gya-
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koroltatni kell, emellett ellenséges behatások, szennyezett terepszakaszok 
stb. beállitásával egyre bonyolultabbá kell tenni a körülményeket. 

- A fokozatosság elvének betartása, tervszerű végrehajtása a fog
lalkozások résztvevőinek tekintetében is kifejezésre 'kell hogy jusson. Az 
alapkiképzés végrehajtása után első ütemben a szűk, szakmailag egy
nemű hadtápalegység kötelékben gyakorol, tanul a hadtápkatona, majd 
következő lépésként a hadtápalegységek együttes gyakorlása következik, 
ahol raktárosok, szállítók, rakodók stb. együttes munkájára van szük
ség, végül H gyakorlaton, az összfegyvernemi, vagy fegyvernemi alegy
ségekkel végrehajtott komplex foglalkozásokon ebbe ,az együttesbe be
lépnek az ellátandók is, így a résztvevők köre tovább bővül. 

- Pszichológiai fogalom a „tanulás tudatossága", amely alatt értjük 
az elsajátítás szükségességének és a kiképzési eljárások, pl. a fokozatos
ság elvének megértését az oktatott részéről. Az viszont már kiképzés 
módszertani kérdés, hogy a kiképzés végrehajtása előtt tudatosítjuk a ka
tonával, az egész hadtápalegységgel, hogy miért szűkséges részükre a fog
lalkozás során tanított, gyakoroltatott ismeretanyag, miért szükséges a fel
tételek, körülmények egyre bonyolultabbá tétele. Ha a hadtápkatonákban 
tudatosodtak ezek a kérdések, eredményesebbé válik az oktatás, a gya
korlás, megváltozik „hozzáállásuk" a feladatokhoz, Javul magatartásuk 
színvonala. 

Való igaz, a foglalkozások terepen történő levezetésének 1:énye már 
bizonyos mértékig közelíti a „valóságos" helyzetet. Azonban a fentiekből 
kitűnik, hogy nem a „terepfoglalkozás" a tábori kiképzés fő kritériuma, 
hanem a kiképzési foglalkozás célja, irányultsága. Fő kritériumát abban 
lehetne összefoglalni, hogy a hadtápkatona, hadtápalegység 'kiválasztott 
harci és egyéb feltételek között abban a szituációban szükséges cselek
vési és magatartási formákat ismeri meg, azokat gyakorolja. 

A tábori kiképzés már a laktanyában kezdődik, a különböző harcké
szültségi fdkozatok feladatainak végrehajtásával, mikor fel1:ételezzük az 
ellenség támadó szándékát az ország, a Magyar Népköztársaság ellen. 
Ennél fogva kell a harckészültségbe helyezést gyorsan, álcázási rendsza
bályok mellett végrehajtani és a laktanyát minél előbb elhagyni. A lak
tanya elhagyása után a menetvonalon, terepen már figyelembe lehet 
venni a háború esetén fennálló különböző ellenséges behatások lehet~ 
ségeit. 1gy például a közlekedési utak romboltság következtében közle
kedésre nem alkalmasak, szennyezett terepszalkaszokon kell áthaladni, az 
ellenség légi- és földi támadásával bármely pillanatban számolni lehet. 

Milyen következtetések vonhatók le mindezekből már első megíté
lésre is? Mindenek előtt az, hogy a foglalkozások megszervezésénél, leve
zetésénél ezeket a tényezőket az összes várható következményeivel és 
azok elhárítása érdekében foganatosított rendszabályokkal együtt maxi
málisan figyelembe kell venni. Mindannyian ismerjük ezeket a rendsza
bályokat, számtalan esetben találkoztunk velük, a hadtáp kiképzés so
rán alkalmaztuk is, azonban csak nagyon ritkán komplexen, azaz vala
mennyit egyidőben és legtöbbször csak késve, azaz nem a maga idejében. 

A könnyebb megértés céljából vegyünk példának egy hadtápalegység 
egy gyakorlaton történő áttelepülését új elhelyezkedési, települési kör
letbe. Az áttelepülés végrehajtásához a menet megindulása előtt az osz-
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lop besorol. A besorolást nem úgy hajtják végre, ahogyan az tanul
ták és ahogyan a szabályzatok azt előírják, hanem a régi települési 
körleten belül, a gépkocsik esetleg 2-3 oszlopban is egymástól 1-2 
méter távolságra úgy összezsúfolódnak ahogyan azt külön ilyen irányú 
intézkedésre is nehéz lenne végrehajtani. Évek hosszú során nem tudtuk 
n1egtanítani a gépkocsivezetőket a szabályzatokban megállás esetén előírt 
gépkocsik közötti 10 méteres távolság betartására. 

A besorolás elrendelésekor természetesen az őröket bevontuk, a hír
adórendszert lebontottuk, a légi és földi figyelés megszűnt, vagyis „való
ságos" helyzetben ki vagyunk téve az ellenség bármilyen behatásának és 
úgyszólván a teljes megsemmisítésnek. Ehhez még hozzájárul az a gya
korlat is, hogy rendszerint a besorolást 1-2, esetleg több órával az in
dulás előtt végrehajtjuk, vagyis a vázolt állapotot huzamosabb időn ke
resztül fenntartjuk. 

Az oszlop megindulása utáni szituációt vizsgálva ugyancsak keres
hetjük a szabályzatokban előírt felderítést, él-, oldal- és végbiztosítást, 
figyelést. Ilyen rendszabályokkal úgy vélem nemigen lehet találkozni 
még „az ellenség mélységében" végrehajtott áttelepülések, menetek vég
rehajtás-a során sem. 

Tegyük fel, az oszlopnak menet közben meg kell állnia valamilyen 
oknál fogva. A gépkocsik magától érthetően azonnal felzárkóznak egy
másra a már említett 1-2 méteres távolságra, és ha eszébe jut valaki
nek, kiküldenek 1-2 őrt, azt is lehetőleg az oszloptól néhány méterre. 
Tehát a besorolásnál fennállt állapot lényegét tekintve megismétlődött. 

A jobbra, balra levő dombtetőkön felállított 1-1 ellenséges gép
puska vagy néhány repülő úgyszólván az egész hadtáposzlopot, -alegysé
get képes megsemmisíteni. 

Hasonló helyzetet találunk az új körletbe való beérkezés után is, 
a beérkezéstől számítva néhány órán keresztül, amíg nem i,rendeződnek 
a sorok". 

Néhány szót szeretnék szólni a műszaki munkákról is. Az új Össz
követelményi Program előírja minden hadtápkatona részére a műszaki 
munkák megismerésének követelményét. Már az I. világháború előtt is 
arra tanították a katonát, hogy a föld a legbiztosabb védelmezője, ha a 
katona megáll, azonnal ássa be magát. A Csapathadtáp Utasítás 60. pont 
2. bekezdés is ezt a követelményt támasztja a hadtápkatonákkal szemben: 
„A személyi állomány minden esetben az első lehetséges alkalommal 
ásson óvóárkot." 

Tehát van egy követelmény, ennek feltételeit már az alapkiképzés 
során biztosítjuk, továbbiakban azonban nem gyakoroltatjuk. Nem ne
veljük - mert ezek után az már nevelés kérdése - a katonát arra, hogy 
ha egy körletbe beérkezett, egyéb feladatot nem kapott, azonnal kezdje 
meg fedezékének kiásását. 

Felmerül az ellenvetés, nem lehet mindenütt ásni. Természetesen. 
Azonban ott van a hiba, hogy ahol lehet, ott Sem csináljuk, sőt fel sem 
vetődik a katonában a beásás gondolata, másrészt a kiásott gödröket igen 
rövid idő alatt be lehet temetni. 

A „valóságos" helyzetben a harccselekmények éjjel-nappal folynak. 
A hadtápalegységek rendszerint az éjszakai órákban képesek végrehaj-
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tani anyag utánszállitási, átadási és feltöltési feladataikat. A hadtápal
egységeket, a hadtápkatonák,at be kell gyakoroltatni az éjszaka végzett 
munkára, feladataik sötétben történő végrehajtására. Az Össz'követel
ményi Programban ezzel kapcsolatosan konkrét követelményt találunk. 

Az éjszakai tevékenységgel kapcsolatosan csak egy kérdést említe
nék meg, ,a fényálcázást. Korábban, 'különösen az ötvenes években az 
MN-ben ezzel kapcsolatosan szigorú rendszabályok voltak érvényben. 
A gépkocsikra különlegesen tompított fényszórók voltak felszerelve, az 
országúti fényszórókra elsötétítő burok került, vagy azokat egy esik ki
vételével befestették. Olvastunk •arról, hogy Vietnamban a gépkocsik 
aljára szereltek világítást, melynek fényénél az oszlopban a következő 
gépkocsi vezetője látott. 

Ezzel szemben mi a helyzet ma? Mondhatjuk a fényálcázás „kiment 
a divatból". A besötétedés után a gyakorlatok sávjában az erdók úgy
szólván ,kivilágosodnak. Még annyi fáradtságot sem vesznek a gépkocsi
vezetők, hogy legalább a fényszórót, vagy „tompított fényt" leoltsák, vagy 
a parancsnokok, hogy a települési, elhelyezkedési körleteket a műúttól 
viszonylag távolabb helyezzék el, vagy a fényálcázási rendszabályok be
tartását megköveteljék. A gyakorlat körletében minden hadtápalegységet 
- persze nem csak ,a had tápalegységeket - meg lehet találni műúton 
közlekedve, a fények alapján. 

Itt vetődik fel a jelek-jelzések alkalmazása, az eligazitók felálli
tása és a titoktartás kérdése is. A műútról jól látható, az erdőben tele
pülő hadtápalegységről általában csak a helyszínen állapítható meg an
nak hovatartozása, mivel a múút és a bekötőút találkozásánál rendszerint 
nincs útbaigazító, jellel ellátott tábla, nincs őr, vagy eligazító l<atona. 

Amennyiben eligazító vagy őr van, esetleg a közelben meghibásodott 
gépkocsi található, annak vezetője, parancsnoka az első kérdésre általá
ban pontos felvilágosítást ad a körletben levő egység, alegység hadrendi 
megnevezéséről, nagybani létszámáról, parancsnokáról és egyéb, általa is
mert kérdésről az érdeklődő (természetesen egyenruhás személy) minden 
különösebb személyi igazoltatása nélkül. 

Néhány szóra visszatérve az erdőkben történő településre. Ez a kér
dés ma már nem olyan egyértelmű, mint az a korábbi háborúk idején 
volt. Való igaz, hogy a közvetlen vizuális felderítéssel szemben álcázást 
nyújt, másrészt pedig annyira megszoktuk, hogy szinte elképzelhetetlen
nek tartunk nyílt területen való települést, elhelyezkedést. 

Milyen tényezők szólnak az erdőben "aló település ellen? A kor
szerű, pl. a lokátoros felderítéssel szemben, bátran kijelenthetjük, sem
mit nem ér. A földön, a váratlanság tényezőjét kihasználva témadó ellen
séges csoportot is álcázza az erdő, vagyis a hadtápalegység viszonylag 
későn veszi észre támadóit. Legsúlyosabb ellenérv azonban a tűzveszély. 
Gondoljunk a lőszerrel, üzemanyaggal megrakott járművekre és az erdő
tűz veszélyére ,a hadtápalegységek viszonylatában. A kiképzési foglalko
zások során nem ártana ilyen problémákr,a is felhívni a személyi állo
mány figyelmét, megszervezni, létrehozni és begyakoroltatni a tűzoltó
részleget, illetve nagyobb tüzet feltételezve a körlet gyors elhagyására 
felkészíteni a hadtápalegységet. Emellett az ellenség vegyifegyvereinek 
allm.lmazása esetén, a mérgező harcanyagok erdőben huzamosabb ideig 
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megmamdnak, amely tény további meggondolás tárgyává teszi az erdő
ben történő települést. 

Még néhány szót a tűzvédelem megszervezésével kapcsolatosan. Az 
atomháború veszélye, vialamint a korszerű gyűjtóesiközök, pl. a napalm 
tömeges megjelenése a hadseregek fegyvertárában a tűzveszély elleni vé
dekezés magas színvonalát követeli meg, különösen az egyébként is tűz
veszélyes anyagokat tároló, szállító hadtápalegységektől. 

Ezzel szemben mit tapasztalunk gyakorlatainkon és a kiképzési fog
lalkozásokon. A tűzvédelem ,alapvető rendszabályait az őrzés-védelmi ter
veken „szabályzait szerint" feltüntetjük. Azok végrehajtásának megszer
vezése, a személyi állománnyal történő begyakoroltatása azonban az ese
tek többségében elmarad. Tűzoltó eszközélkkel úgyszólván csak a gép
járművek rendelkeznek többé-kevésbé használható állapotban. Pedig -
véleményem szerint - minden hadtáptiszt és -tiszthelyettes ismeri a tűz
védelem megszervezésének, begyakoroltatásának módszereit, csak egysze.. 
rűen nem gondolunk ezekre a problémákra az egyéb feladatok mellett. 

Az Összkövetelményi Program előírja a téli időszakban végrehaj
tandó tábori !dképzési feladatokat is. Igaz, hogy az elműlt télen kevés 
,,téli időszaknak" megfelelő terep- és időjárási viszonyt találtunk, de vár
hatóan a következő teleken már más lesz a helyzet. Melyek azok a sajá
tosságok, melyekre a téli tábori kiképzés megszervezésénél és levezetésé
nél gondolnunk kell? Néhányat szeretnék kiemelni. 

Mindenekelőtt kell megemlíteni a havas terepen történő mozgás, te
lepülés, álcázás komplex kérdését. Jeges, havas műúton a gépkocsik 
csúsznak, földutakon a magas hóban elakadhatnak. Megváltoznak az osz
lopok vezetésének, azok előrehaladásának módszerei. A gépjárműveze.. 
tóket ezen feladatokra ki kell képezni, el kell igazítani és a járműveket 
sáncszerszámokkal ellátni. 

A települési körletek felderítése fokozottabb figyelmet igényel. A 
közlekedési viszonyok felmérése külön problémát jelent. A felderítésre 
legalább 2 gépkocsit kell küldeni, hogy azok egymást szűkség esetén ki
segíthessék. A települési körlet elfoglalását is sajátos módszerekkel hajt
juk végre, melyre a személyi állományt be kell gyakoroltatni. 

A téli álcázás módszerei közül a gépkocsik fehérre való festéséről 
mindannyian hallottunk, de még gyakorlatban sehol sem próbálták ki, 
hogy azt milyen eszközökkel, mennyi idő alatt, hány fő képes végrehaj
tani. A szükségmegoldásokkal sem próbálkoiotunk ez ideig. Nem ártana 
ezekről a kérdésekről elgondolkozni ,a ki1képzési foglialkozásokat szervező, 
vezető hadtáptiszti, tiszthelyettesi állománynak. 

S'ajátosságként jelentkezik téli időszakban az alegységek, hadtáp tech
nikai eszközilk megóvása. A fagyveszély okozhat károkat, illetve az ol
vadó hótól keletkező nedvesség. Ezek ellen való védekezés külön oktatás 
tárgyát kell hogy képezze a személyi állomány, elsősorban a gépkocsi-
vezetők részére. · 

Különösen fontos feladat a személyi állományról való fokozottabb 
gondoskodás téli terepviszonyok között. Ez vonatkozik a saját személyi 
állományra, valamint az alegység gyakorlattal egybekötött komplex fog
lalkazáson az ellátandó alegység személyi állományára is. Nevelni kell a 
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hadtápkatonákat a harcoló állományról való gondoskodásra, másokért 
való felelősségérzetre. 

Egyre inkább rendszerré válik, gyakorlatainkon előszeretettel alkal
mazzuk az anyagátadó pontokat, mint az anyagi eszközök átadásának, az 
anyagkészletek eljuttatásának egyik bevált módszerét. Az anyagátadó 
pontokon - az eddigi gyakorlatok tapasztalatai alapján megállapítható -
a normaidőkön belül végrehajtják az anyagok átrakását, kihagyva egy, 
esetleg két-három közbeeső tagozatot is. Pl. a „BAKONY-73" gyakorla
ton a seregtest járműveit a hadosztály a kijelölt találkozási ponton át
vette, azokat a hadosztály anyagátadó pontra vitte, ahol az egység, egyes 
egységeknél közvetlenül 'a zászlóaljjárművekre rakták át az anyag!kész
leteket. 

Több gyakorlat tapasztalatai alapján állíthatom, hogy rendszerint 
két alapvető hiányosság merül fel az anyagátadópontak szervezésénél. Az 
egyik: nincs az anyagátadópontnak parancsnoka, vagyis nincs olyan egy
személyi vezető, aki a szükséges irányítást megoldaná, az intézkedéseket 
kiadná, illetve több parancsnok is van, sok intézkedés kerül kiadásra, 
mely intézkedések sok esetben keresztezik egymást. 

A másik hiányosság az anyagátadópont őrzés-védelme, forgalomsza
bályozása megszervezésének hiánya, ami részben 1a járművek mozgásának 
rendszertelenségét okozza, másrészt védtelenné tesz nagytömegű anyagot, 
gépjárművet, személyi állományt az ellenség lehetséges behatásaival 
szemben. 

Itt térek ki egy, a gyakorlatainkon, a kiképzések során nem gya
korolt, ugyanakkor fontos problémára, nevezetesen a körletek gyors el
hagyásának: megszervezésére. A Csapathadtáp Utasításban erre a tényre 
konkrét utalás van, ilyen 'követelményt támaszt az utasítás, ennek elle
nére megszervezése általában elmarad. 

Miért fontos a körlet gyors elhagyását megszervezni és begyakorol
tatni? Korábban már említésre· került a tűzveszély, ami atomcsapás után, 
erdőben való település esetén az egész erdő úgyszólván egyidejű kigyulla
dása formájában jelentkezhet és igen nagy veszteségeket okozhat. 

A másik igen veszélyes eset a vegyicsapás, ami különböző mérgező 
harcanyag alkalmazásakor a települési körletből történő gyors kivonást 
teszi szükségessé. Számadatokkal bizonyítható, hogy a vegyiszennyezett 
területen való tartózkodás idejével arányosan, sok esetben hatványo
zottan nő a végleges veszteség, illetve a vegyisérültek száma. 

Egyik, nemrég lefolytatott gyakorlatunkra hivatkozok, amelyiken a 
hadosztályhadtápot a vegyicsapás közlése után csak mintegy másfél óra 
múlva sikerült a települési körletből kivonni, akkor is csak a sütöde nél
kül. Az akkor készített számvetés mintegy 50-600/o végleges, 30-40% 
egészségügyi veszteséget állapított meg, és csak kb. a személyi állomány 
100/o-a maradt harcképes. 

Mik volt11k az alapvető hibák? Mindenek előtt felületes volt az érte
sítés megszervezése, beleértve az egyes objektumok, valamint a teljes 
személyi állomány értesítését. Az egyes objektumok értesítését híradó 
eszközőkkel a HVP-ról kell végrehajtani. A gyors értesítésnek a jól meg
szervezett és jól működő, amennyiben lehetséges többcsatornás híradás 
a feltétele, azonban egy település megkezdésekor vagy csak néhány órá-
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val utána rendszerint híradás, összeköttetés a HVP és az objektumok kö
zött még nincs. Ez esetben nem alkalmazzuk az értesítés más eszközeit, 
pl. a motorkerékpáros hírvivőket. 

A személyi állomány értesítését külön kell tárgyalni. Az a - véle
ményem szerint - helytelen gyakorlat alakult ki csapatainknál, hogy a 
katonával is megtaníttatjuk az egyes veszély jeleket, jelzéseket. Tíz-tizenöt 
jelzés (rakétajelzés, kongatás, szójelzés stb.) állandó fejben tartása egy
szeri hallás után mindenkinek, még a tisztnek és tiszthelyettesnek is ne
hézséget okoz, különösen akkor, ha minden gyakorlaton, kiképzésen eze
ket változtatjuk. 

A jelek, jelaések a tiszt, a parancsnok részére szólnak, az táblázatból 
állapítja meg annak jelentését. Felvetődik a 1kérdés, mit mondjon a tiszt, 
a parancsnok a katonának, azaz milyen parancsot adjon ki a különböző 
veszély- vagy riadójelek vétele után. ,,Atomriadó", ,,Légiveszély'', ,,Tűz
riadó" jelzéseket, vagyis a v•alóságos veszélyt kell közölni és az annak 
során végrehajtandó konkrét feladatokat. Pl. a járműveket fedezékbe ál
lítani, az anyagkészleteket letakarni, a munkát beszüntetni stb. Például 
atomvesz-ély esetén a vaktár területén a parancs így szólhat: ,,Atom ve
szély ! Munkát befejezni, gépkocsikat fedezékbe, anyagokat letakarni, fe
dezékbe!" 

Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor a katona részére a pa
rancsot közvetlenül kiadni nem lehet különböző okok miatt (pl. távolság), 
tehát amikor szüks~gesek 1a jelek-jelzések és azok ismerete a teljes sze. 
mélyi állomány részéről. Például ilyen eset a gépkocsioszlopok mozgása, 
amikor az egyes veszélyjelzéseket, utasításdkat különböző előre megha
tározott, esetleg a gépkocsiparancsnokokkal, -vezetőkkel leíratott jelekkel,, 
jelzésekkel hozzuk ,a szem-élyi állomány tudomására. 

* 
A felsorolt példákból és gyakorlati tapasztalatokból az vonható le kö

vetkeztetésként, hogy általában nem ismertek a tábori kiképzés módszer
tani elvei, az ilyen típusú foglalkozások szervezésének és levezetésének 
különböző eljárásai. Ezeket kell a jövőben a kiképzést szervező, vezető 
hadtápállomány részéről elsajátítani. 

Tanulmányozva az Összkövetelményi Programot, az abban megha
tározott követelményeket, az oktatás, kiképzés mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt kap az oktatás-nevelés egysége. Az eddig elmondottak nagy 
része elsősorban nevelési feladatot jelent a hadtáptiszti, -tiszthelyettesi 
állomány részére, amit természetesen a kiképzés, az egyes foglalkozások, 
a terepen levezetett gyakorlatok során kell a személyi állomány egésze 
vonatkozásában megvalósítani. Pl. a katona önmaga beásása figyelmez
tetés nélkül, a gépkocsik egymásra zárkózásának elkerülése, a harcszerű
ség betartása, a fényálcázás, titoktartás, és lehetne továbbsorolni, úgy vé
lem mind-mind a kiképzés mellett nevelés útján érhető el. 

Az elmondottakon keresztül szerettem volna a nevelési kérdésekre 
is irányítani a figyelmet, a kiképzési foglalkozások megszervezésének és 
levezetésének módszertani, beállítási problémái mellett. 
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