
Gyakorló csapatszolgálat szerepe a hadtáp tisztképzés 
rendszerében 

ZMKMF Hadtáp Tanszék 

Jelen cilú célja, hogy néhány gondolatban tájékoztatást adjon a had
táptisztek számára a hadtáp tisztképzés gyakorló csapatszolgálatának je-
lentőségérül és problémáiról. 

Célja továbbá, hogy a csapatok megismerjék a hallgatók gyakorló 
csapatszolgálatával kapcsolatos teendőiket, ily módon hatékonyabban és 
még nagyobb felelősséggel segítsék a hailgatók gyakorló csapatszolgálatát. 

Nagy jelentőségűnek tartjuk és nagyra értékeljűk a csapatoktól ed
dig kapott ezirányú segítséget. A Hadtáp Tanszék tanári állománya az 
utóbbi évek ezirányú. tapasztalatait, a jelen cikkben általánosítja és az ér
dekeltek számára tájékoztatást nyújt az e téren elért eredményeinkről és 
gondjainkról is. 

A hallgatók gyakorló csapatszolgálat.a mindig nagy szerepet jétszott 
és játszik a képzés teljes rendszerében. Az a véleményünk, hogy a csapat
gyakorlat, a hadtáp gazdálkodást és felkészítést végző végrehajtó egysé
geknél szerzett ismeretek és tapasztalatok, úgyszólván az egyetlen lehető
séget jelentik, hogy a hallgatók elméleti ismereteiket - legyenek azok 
bármennyire is gyakorlatiasak - összekapcsolják a mindennapi élet gya
korlatával, illetve magukat az ismereteket is növeljék. 

A hallgatók csapatgyakorlatának első formája, a tananyagba beépí
tett és a csapatbázison lefolytatott gyakorlati foglalkozás. A képzésnek e 
formáj:i folyamatosan, úgyszólván azonnal követi az elméletben ismerte
ket, a kérdés gyakorlati oldaláról is megközelített anyagrészeket és tulaj
donképpen a bemutató foglalkozás szerepét tölti be. 

Ilyenek a különböző központi intézetekben tartott bemutató foglal
kozások, a korszerű csapatkonyhák bemutatása, az egyes szolgálati ágak
ban folyó munka keresztmetszetének gyakorlatban való felvázolása, gya
korlása stb. 

E foglalkozások színhelyéül tanszékünk a Budapest közelében levő, 
legkorszerűbb, technikailag jól felszerelt objektumokat veszi igénybe. 

A képzés későbbi szakaszában a csapatgyakorlat második formája 
már a konkrét szakismeretek elmélyítésére, azok gyakorlatban való al
kalmazására irányul. 
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Ezek a foglaikozások is még az egyes tantárgyak programjaiba van
nak beépítve, azonban nagyobb óraszámban a tantárgy vagy a tárgykör 
zárófoglalkozásaiként kerül végrehajtásra, melyek a csapatbázison, sza
kasz- vagy tanulócsoport kötelékben tanár irányításával kerülnek leveze
tésre. 

Ilyen foglalkozások már az első évben is adódnak, mint például az 
egyes szaktechnikai eszközök kezelése. Később kiterjed gyakorló ellenőr
zésekre - melyek keretében például 1972 őszén a 4. éves hallgatók fel
ügyeleti szemlebizottságba kerültek beosztásba, kisegítő munkakörökbe -
foglalkozások Yezetésére, gyakorlat szervezésére, tervező munkára stb. 

A csapatgyakorlat legjelentősebb, legnagyobb eiőkészítést igénylő. 
harmadik formája az úgynevezett gyakorló csapatszolgálat. Jelenleg ér
vényben levő programjainkban a hallgatók gyakorló csapatszolgálata kü
lön, önálló tantárgy, sajátos értékeléssel. Nagy súlyt fektettünk az egyes 
időszakok tartalmának meghatározására és a többi ismerethez való kap
csulására. 

Egyhónapos gyakorló csapatszolgálatra a hallgatók az elmúlt idő
szakban először a 2. év befejezése után, a 3. év elején, illetve első felében 
mentek. 

E csapatgyakorlat célja, hogy az összes alapismeret, valamint az egyes 
szolgálati ágakban folyó tevékenység legalapvetőbb kérdéseinek ismere
tében a hallgatók tiszthelyettesi szintű beosztásokban konkrét ismerete
ket és kezdeti tapasztalatokat szerezzenek, nem a jövendő tiszti szolgálat, 
hanem elsősorban a 3-4. évi szaktárgyi képzés konkrét előkészítése cél
jáboi. A hallgatók ekkor szerzik az első benyomást a szervezett katona
életről, a hadtápbiztosít.ás mindennapi gondjairól, körülményeiről, felté
teleiről. Itt alak„11 ki szemük előtt az egységszintű hadtáp teljes szerve
zete, erő és eszköz állománya, konkrét tevékenysége. Az volt a tapaszta
latunk, hogy a csapatgyakorlat befejezése után egyes tanároknak jelentő
sen megkönnyebült a munkája, megrövidült a magyarázatokra fordított 
idő. mert az előadások és a gyakorlati foglalkozások során már volt olyan 
élményanyag, melyre hivatkozni lehetett. 

Például uz üzemanyag szolgálatban a raktározás és tűzvédelem, üzem
anyagtakarékosság kérdéseivel foglalkozó tárgykörök a csapatgyakorlat 
után kerültek oktatásra. Az illetékes főtanár lényegében a hallgatókban 
a csapatgyakorlat során kialakított konkrét ismeretek általánosítását haj
totta végre a foglalkozáson résztvevők széles körű bevonásával. Összfegy
vernemi harcúszatból és hadtápbiztositásból egység hadtáp komplex fog
lalkozás levezetésére közvetlenül a csapatgyakorlat végrehajtása után ke
rült sor a főiskola kiépített gyakorló terén. Ennek következtében a foglal
kozások előkész~tésére rendkívül kevés időre volt szükség. A hallgatók 
egyrésze már egy sor készségig menő tulajdonsággal rendelkezett a gya
korlatra val,j íelkCszülésben, a terepen való mozgás, az őrzés-védelem 
megszervezésében, a vezényszavak használatában. Eleven példaként em
lítjük meg, hogy azok a hallgatók, akik egy dunántúli helyőrségben ma
guk is részt vettek egy komplex gyakorlat levezetésében, részletkérdé
sekben olyan kezdeményezést tanúsítottak, amelyek a foglalkozások ere
deti tervében nem is szerepeltek. 
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Rendkívül fontos, hogy a csapatgyakorlat alatt a hallgatókat olyan 
munkakörökben foglakoztassák, amelyek az addig megszerzett ismerete
iknek megfelelnek. Ez nem jelenti azt, hogy olyan feladatot nem lehet 
számukra adni, amelyet előtte a főiskolán nem tanultak még, hiszen ez 
esetben tagadnánk az önálló ismeret- és tapasztalatszerzés rendkívül nagy 
jelentőségét. Ha azonban olyan munkával bízzuk meg a hallgatót, mely 
felülmúlja erejét, melynek nem képes felismerni összefüggéseit, a helyét 
és rendeltetését a vezetés rendszerében, kudarcot okozunk neki, problé
ma elé állítjuk. Ennek következtében kedvezőtlen benyomás alakul ki 
róla és - mint az a gyakorlatban is előfordult - egy lényegében két évet 
végzett hallgatóról - a főiskolai képzési rendszer ismeretének hiányában 
- rendkívül elhamarkodott és felületes következtetéseket vontak le. 

Az volt a tapasztalatunk, hogy a 3. év elején végrehajtott csapatgya
korlat során valóban a középkáderi, tiszthelyettesi munka területein kell 
foglalkoztatni a hallgatókat. Azokban a munkakörökben, amelyekben az 
adott alakulatnál a legtöbb munka van, lehetőleg olyan vezető, irányító 
személy mellett, aki tanítani is tudja a hallgatókat, akitől sokoldalú isme
reteket sajátítanak el. 

Ezzel kapcsolatban felvetnénk a gyakorló csapatszolgálat egy általá
nos tapasztalatát, tanulságát. A csapatgyakorlat a kiképzési folyamat ré
sze, annak szerves tartalmát képezi és nem számonkérés vagy vizsga. 
Természetes, hogy .felhasználjuk a hallgatók minősítésére is, de alapvető 
rendeltetése a tanítás, oktatás és gyakorlás. Amikor a hallgatók csapat
gyakorlaton vesznek részt, kiképzésük még nincs befejezve, csak közelí
tünk a befejezéshez. Ezért számunkra mindennél fontosabb, hogy a csa
patgyakorlat tanítás jellege erőteljesebben érvényesüljön. Egyértelmű, 

hogy a legjobb tanítómester az élet. Ezt a tanulságot értelmezzük úgyr 
hogy a csapatgyakorlat az oktatásra, a tapasztalatszerzésre alkalmas szitu
áció, mely csak abban az esetben eredményes, ha ott olyan személy van, 
aki a tanulót irányítja, segíti, tőle követel és az ismereteket számonkéri. 

Néhány évvel ezelőtt hallgatóink részt vettek egyik magasabbegysé
günk téli harcászati gyakorlatán a felkészüléstől az értékelésig. Ez nagy
szer1 alkalom volt a sokoldalú tapasztalatszerzésre, a csapatszolgálatra 
való fizikai felkészülésre és a hivatástudat erősítésére egyaránt. Miután 
azonban az egyik egységnél a munkát irányító, felkészültségénél és hozzá
állásánál fogva nem volt alkalmas a „tanár" szerepének betöltésére, az itt 
gyakorlo hallgatók negatív tapasztalatokkal érkeztek haza. Az egység tör
zsénél a hallgatókkal nem törődtek, nem szabtak nekik konkrét feladato
kat, kapkodva, l'endszertelenül használták fel munkaerejüket, általában 
sorkatonai feladatok megoldására alkalmazták őket. A nagy felkészült
ségű hadtáphelyettes nem biztosított időt a maga és beosztottai számára, 
hogy a hallgatókkal foglalkozzon, így a tapasztalatszerzési lehetőség nem 
került kihasználásra. 

Ezért 1972-73. évben a hallgatók csapatgyakorlatra való elosztását 
elsősorban olyan csapatoknál terveztük meg, ahol a hadtáptisztek szemé
lyeiben láttunk biztosítékot arra, hogy a gyakorlat során a hallgatók 
eredményesen tanulhatnak. A fegyvernem, az ellátó tevékenység bonyo
lultsága, a helyőrség másodlagos tényezőként szerepelt. Ezzel az elosz-
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tási elvvel a felettes seregtest PK HTPH elvtársak teljes egézsében egyet
értettek, így a hallgatók vezénylése ennek megfelelően történt. 

A 3. évesek csapatgyakorlatán tehát tiszthelyettesi, alegység parancs
noki munkakörben dolgoznak hallgatóink. E munkakörök közül a legje
lentősebb a hadtápkiképzés. A hallgatók a 3. évben sorra kerülő csapat
gyakorlaton sok foglakozást vezetnek, ezzel az alábbi célokat érjük el: 

- fejlődnek parancsnoki tulajdonságaik, tapasztalatokat szereznek a 
hadtápkatonákkal való foglalkozásban, fejlődik a gyakorlati készségük, 
megszokják a katonai terminológia és parancsnoki nyelvezet helyes al
kalmazását; 

- a felkészGlés során az oktatandó anyagok tartalmával kapcsolat
ban új szakmai ismeretekre tesznek szert, melyek gyakorlati oldala, hogy 
az adott egységnél folyó munka konkrét követelményeihez alkalmaz
kodik; 

- fejlődik oktató-módszertani készségük. Tapasztalataink szerint ál
talában a foglalkozások vezetésében sikeresen tevékenykednek. Ered
ményt mutatnak fel, a munkájukkal általában meg vannak elégedve és ez 
a sikerélmény erősíti hivatástudatukat, hozzájárul a csapatélet megsze
rettetéséhez; 

- további gyakorlottságra tesznek szert a hadtáp technikai eszközök 
kezelésében, a váratlanul jelentkező meghibásodások elhárításában; 

- nagymértékben elősegíti a hallgatóknál a politikai, nevelői és 
mozgalmi munkát, vezetői, szervezői készséget azáltal, hogy az alakula
toknál lehetőség nyílik politikai foglalkozások önálló vezetésére. Bekap
csolódhatnak a KISZ-szervezet munkájába, részt vehetnek a pártrendez
vényeken, sport- és kulturális tevékenységek szervezésében. 

A 3. éves csapatgyakorlat tehát az intenzív gyakorlati képzés indító 
eseménye a hallgató képzésében. Éppen ezért van nagy jelentősége a gya
korlat szervezettségének. Miután e csapatgyakorlaton a hallgatók még 
nem tudnak és nem is tudhatnak kellően eligazodni, sem a körülménye
ket, sem a rájuk háruló feladatokat, a konkrét, aprólékosságig menő te
vékenységüket és élebnódjukat illetően, ezért ezeket megfelelően szabá
lyozni keli. Ez meg is történt. A seregtestparancsnok hadtáphelyettese 
rendeletben szabályozta az egységek ezzel kapcsolatos munkáját, a tan
szék útmutatót készített és időben értesítéseket küldött a csapatokhoz. 
Mégis előfordult néhány rendkívül sajnálatos eset. Például egyes helye
ken a hallgatókat nem fogadták, részükre nem biztosítottak szállást, nem 
követelték meg tőlük a munkatervek elkészítését és a feljegyzések folya
matos vezetését stb., vagyis a gondos, körültekintő munkábaállításukat, 
annak rendszerét nem dolgozták ki. 

A 4. éves hallgatók gyakorló csapatszolgálata két részletben, összesen 
két hónap időtartamban kerül lefolytatásra. Az összidő kb. 400/o-a az 1. 
tanulmányi félév végén, a fennmaradó 60°/o az utolsó tanulmányi félév 
2. felében kerül sorra. Természetes, hogy ez a csapatgyakorlat, melyet a 
hallgatók már a zászlósi rendfokozat birtokában hajtanak végre, céljá
ban, tartalmában és formájában egyaránt más, mint az előző volt. 

Ezért a 4. éves csapatgyakorlat célja, hogy a megszerzett ismeretek 
birtokában bővítse és elsősorban a gyakorlat tapasztalataival gazdagítsa 

149 



a hallgatók képességét, készségét. A 4. éves csapatgyakorlat során meg 
kell ismerjék • hallgatók mindazon kérdések gyakorlatban való megvaló
sulásának formáját és módszereit, melyeket elméletben megtanultak. 
Ez is bizonyítja e két hónap rendkívül nagy jelentőségét, úgyszólván pó
tolhatatlanságát. 

E rendeltetésből eredően a zászlósi rendfokozattal rendelkező hallga
tókat első pillanattól kezdve tiszti jellegű beosztásokban, vezető munka
körökben célszeríi gyakoroltatni. A küldöncként vagy írnokként való fel
h~5ználás a képzési feladat és nevelés szempontjából egyaránt visszaveti 
a hallgatókat. Ez szinte pótolhatatlan rombolást okoz a hallgatókban. 
Ezért a csapatok a zászlósokat várható első beosztásuknak megfelelően, 
a téli csapatgyakorlaton, a szolgálatiág-vezetök mellé vezényelték mun
kára. 

A tananyag 1. félévi természetéből kifolyólag úgy véltük, hogy a ja
nuári három hét során a fiatal leendő tisztek elsősorban a szolgálati ágak 
tervező 1nunkájában, a számvitel ellenőrzésében és felügyeletében vegye
nek részt. Véleményünk szerint ez az időszak erre a munkára alkalma
sabb és így • csapatoknak is nagyobb segítséget tudnak nyújtani. Ők is 
egy koncentráltabb munkaintenzitás alatt szereztek ismereteket. 

A csapatgyakorlat májusi öt hetében a hallgatókat már az egyes szol
gálati ágak, illetve a csapathadtáp szervezési területein jelentkező irányí
tási feladatokr"l célszerű igénybe venni, mindinkább fokozva önállóságu
kat. A nyári időszakban célszerű a zászlósokat kikülönített alegységek 
önálló ellátásának vezetésével is megbízni. 

A 4. év során a hallgatók a csapatgyakorlat mindkét ütemét (a télit 
és nyárit) általában egy alakulatnál hajtják végre. fgy elérjük, hogy a 
második szakasz az elsőnek szerves folytatása, azonban annál lényegesen 
gazdagabb. Ez abból ered, hogy a fiatal, leendő hadtáptisztek az első 
csapatgyakorlat időszakából magukkal hoznak számos nyitott kérdést, 
konkrét problémái, melynek megválaszolására - az általánosítás szintjén 
való összefoglalására - a .főiskolán a tanteremben kerül sor. Az itt fel
merült problémáknak a széles körű megvitatása egyben elő is készíti őkeC 
arra, hogy a következő csapatgyakorlaton előállt problémás helyzetekben 
már aránylag (,uállóan kialakult véleményük alapján el tudjanak igazod
m. A két csapatgyakorlat közé iktatott főiskolai képzési időszak - mely
nek tartalma rendkívül gyakorlatias, hasznos és a csapatgyakorlat haté
konyságát is fokozza - vélemény kialakításukat sokoldalúan csiszolja. 

A hallgatók hivatástudatának alakítása szempontjából nagy jelentő
sége volt az 1973. év januárjában lefolytatott csapatgyakorlatnak. A zász
lósok csaknem mindenütt érezték a megbecsülést, ami természetesen a 
tanárc-knak is jó! esett. A jelentések alapján arra következtettünk, hogy 
gondolkodás módjuk komoly, politikailag egységesek és magabiztosak, 
fegyelmi. erkölcsi felfogásuk szilárd. Szakmai felkészültségükkel és szor
galmukkal a PK HTPH-ek meg voltak elégedve, több helyen betegség, 
vagy elmúlt évi szabadság miatt távollevő tiszt helyettesítését látták el, 
munkájukkll jdentős eredményeket értek el. 

A zászlósok (il fő) a hadtáp katonák részére 293 óra foglalkozást tar
tottak, 392 órában vettek részt gyakorlaton és 70 órában vezettek és el
lenőriztek karbantartást, parknapot. 
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A politikai és mozgalmi munkába már kevesebben tudtak bekapcsoc 
lódni, ennek egyik oka az idő rövidsége, a másik viszont az, hogy ilyen 
igényt sok helyen nem támasztottak velük szemben. 

A gyakorlat befejezése során a csapatoktól a tanszéknek megküldött 
írásbeli tájékoztatók igen elismerőek voltak, melyek a hallgatók egyéni
ségéről és munkájáról szóltak. Ez természetesen valamennyiünknek jól 
esett, de meg kellett állapítanunk, hogy a csapatok által beküldött jel
lemzések egy része sok esetben túlzott, nem eléggé mélyreható, elsósor- -
ban a hallgatókról szerzett általános tulajdonságokra és produktumokra 
támaszkodik. 

A csapatgyakorlatokon ez évben ismét - bár kisebb mértékben -
szereztünk negatív tapasztalatokat is. Ezek főleg a hallgatók munkafelté
teleinek megteremtésében mutatkozó lazaságok terén jelentkeztek. Egyet
értünk azzal, hogy ezeket a fiatalokat az önálló életre kell nevelni és nem 
kell tálcán eléjük hordozni mindent. Azonban az a tény, hogy az első na
pokban a zászlósok egy sebtében berendezett irodában töltsék el az éj
szakájukat, másnap ne kapjanak étkezést stb., a. szervezetlenség, a pa
rancs felületes végrehajtásának benyomását kelti a hallgatókban, nagy
mértékben csökkenti a csapatgyakorlat hatékonyságát, lejáratja a hadtáp 
vezető állomány általános tekintélyét. E problémák elkerülése érdekében 
a tanszékvezető külön levélben fordult valamennyi egység PK HTPH
hoz, mégis előfordult, hogy a hallgatók érkezésére nem is számítottak. 

A másik hiba az volt, hogy a csapatgyakodatot ugyan szervezési 
szempontból előkészítették és a hallgatókat fogadták, ellátták, a csapatra 
háruló elvi kötelmeket azonban a vezetőállomány nem tisztázta, nem ala
kítottás: ki előre, hogy a hallgatókat milyen feladatokkal bízzák meg, 
ezért gyakoroltatásuk alkalomszerű és ötletszerű volt, néhány esetben 
esak hiányosan foglalkoztatták őket. Ennek ellenére viszont örvendetes 
volt, hogy részükre adott feladatok ebben az esztendőben már méltóak 
voltak a rendfokozatukhoz, negyedéves mivoltukhoz, ez egyértelműen 
pozitívurrlként hatott rájuk. 

Az előkészítés során kerültünk minden formális és adminisztratív 
szabályozást, szándékosan elhagytuk a csapatgyakorlat alatt tanulmányo
zandó kérdések mechanizmusát, annak több oldalról való felsorolását és 
igen tömören úgy határoztuk meg feladataikat, hogy haladéktalanul be
kapcsolódva a· hadtáptörzs mindennapos tevékenységébe, életébe: ku
tassák fel és szerezzék meg azokat a tapasztalatokat, amelyek a főiskolán 
oktatott anyaghoz kapcsolódnak, azokat erősítik vagy az ismereteket sa
játosan konkretizálják. 

A feladatok ilyen tágan értelmezett, nagy szabadságot biztosító meg
határozása bevii.lt, azzal a hallgatók nem éltek vissza. Azt viszont meg
kőveteltük. hogy már az első napon az egység hadtáptisztjei az elrendelt 
formában és rendszer szerint készítsék el munkaterveiket. 

Az 1972. és 1973. években ezidáig lefolytatott csapatgyakorlatok ösz
szességében igen hatékonyak voltak. A csapatgyakorlatokkal a fogadó 
alakulatok, a hallgatók és tanáraik egyaránt meg voltak elégedve. Szá
munkra olyan tapasztalatokat nyújtottak, melyeket a következő időszak 
szervezésénél megfelelően fel is fogunk használni. Valószínű, hogy az 
MSZMP 1972. év nyarán az oktatáspolitika témakörében hozott határo-
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zatának végrehajtása során bizonyos változások lesznek a gyakorló csa
patszolgálat rendszerében. Egy azonban biztos: a csapatgyakorlat a fiatal 
hadtáptisztek képzésének, nevelésének szerves, alapvető része és nélkü
lözhetetlen az önálló harcvezetói, a kiképzői, politikai vezetői formálás
ban, nevelésben. 

Eredményességét a csapattisztek, tanárok és hallgatók együttes mun
kája, jó hozzáállása biztosítja. 
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