
HARCKl:SZULTSÉG ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

Javítsuk a tartalékos hadtáp tiszti és tiszthelyettesi 
hallgatók csapatgyakorlati képzésének színvonalát 

T ó t h L á sz l ó alezredes 

A tartalékos tisztek és tiszthelyettesek folyamatos és rendszeres ki
képzésére minden állam komoly gondot fordít abból a célból, hogy a ká
derfejlesztési terveinek megfelelő létszámú, a vezetésben, irányításban és 
végrehajtásban m·egfelelő ismereteikkel és j1ártassággal rendelkező, jól 
képzett fiatal vezető állomány álljon a hadserege rendelkezésére. 

A kiképzett tartalékos tiszti és tiszthelyettesi állományból biztosítják 
a hadsereg fejlesztéséből adódó háborús szükségleteket, a háború során 
harcképtelenné váló tisztek, tiszthelyettesek pótlását. A békeidőszakban 
a ki1képzett állományból pótolják az egészségileg alkalmatlan minősítéssel 
rendelkezőket, továbbá az előírt korhatárt elért tartalékos tiszteket és 
tiszthelyetteseket. 

A harceljárások'ban végbemenő változá,sok, az egyre bonyolultabb 
technikai es~közak. rendszerbe kerülése folytán mind problémásabb a 
képzés helyes rendszerénelk kialakítása, valamint a kiképzés követelmé
nyeinek meghatározása. Mindenütt keresik azt a kiképzési formát, amely
nek alloalmazásá\'al aránylag rövid idő alatt felkészíthetők a tartalélkos 
tiszti és tiszthelyettesi hallgatók a beosztásukból adódó feladatdk mara
déktalan végrehajtására bonyolultabb viszonyok között is. 

A Magyar Néphadseregben folyó tartalékos hadtáp tiszti és tiszthe
lyettesi •kiképzés folyamatában a hallgatók képzése tanintézeti képzésből 
és csapatgyakorlati képzésből tevődik össze. A tanintézeti képzésükre 
fordítandó idő nagyobb, mint ,a csapatgyakorlati képzés ideje. A hallga
tók a tanintézeti képzés során megismerik és elsajátítják - általában a 
polgári végzettségükhöz közel álló hadtáp szakon - az adott hadtáp 
szolgálati ág háborús tevékenységének alapelveit. A levezetésre kerülő 
foglalkozások során a hallgatók módszereket kapnak a várható beosztá
suk ellátásához. Az egyes tárgykörök feldolgozása során kialakított hely
zetek önálló gondolkodásra és tevékenységre késztetik a résztvevőket. A 
tanintézeti kiképzés tárgyi feltételei a tanintézet korszerűen berendezett 
tantermeiben1 kabinetjeiben, különböző szabadtéri foglalkozási helyein 
biztosított. 

34 



Jelen cikkem keretében a tanintézeti képzést csak ,a legszükségesebb 
mértékben érintem, néhány gondolattal a csapatgy<akorlati képzés fontos
ságávsal kívándk foglalkozni. 

Az dkbatás, nevelés terén megfelelő ·tapasztalatdldrnl rendel!kező ta
nári (ol<tatói) állomány által alkalmazott módszereik lehetővé teszik a tan
intézeti képzéssel szemben tám1asztott !követelmények maximális telj'esí
té3ét. 

A többéves tapasztalatok 'alapján megállapítható, hogy a képzésbe 
kiválasztott csapathadtáp törzsek eddig is rendszeresen bevonták a ve
zényelt hallgatókat a hadtáp előtt álló feladatok végrehajtásába, tervsze
rűen foglalkoztak felkészítési.ikkel, minden elkövettek azért, hogy a tar
talékos állomány minél többet megismerjen és elsajátítson a hadtápszol
gálat előtt álló sokrétű feladatokból. Elszigetelten talán előfordult, hogy 
a hallgatót a polgári szakképzettségének megfelelő munkakörben is fog
lalkoztatták (pl. csapatépítkezéselk irányítása, ,a kisegítő gazdaság átszer
ve2iése, korszerűsítése stb.), vagy a !képzésüket nem tekintették elsődleges 
feladatuknak. Ez utóbbi jelenségek károsan befolyásolhatják az adott 
alakulatnál levő hallgató teljes értékű felkészítését. A polgári szakképzett
ségben történt fogl,alkoztatás jóllehet hasznos az alakulat részére, mert 
a „szakember" által irányított ,n;iunka időre és jó minőségben elkészül, 
vagy a •kisegítő gazdaság terméshozama növekedést eredményez. Mindez 
nem mentesít a felelősség alól, mert a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi 

,· hallgatók a más irányú foglalkoztatás miatt nem sajátítják el, gyakorolják 
be azokat az oktatási kérdés<"ket, melyek - adott esetben - a háborús 
feladataik ellátásához, illetve egy magasabb képzettséget biztosító néhány 
hónapos tanfolyam eredményes élvégzéséhez ·feUétlenül szükségesek, to
vábbá •a1mit elvárnaik a csapatkiképzés, avagy 1a tarbalékos tiszti tovább
képzés lefolytatása során. Következtetésként megállapítható, hogy a ki
képzés· komplexitása csak úgy biztosított, ha a csapatgya'koriiati képzésre 
rendelkezésre álló rövid idő az ,előírt követelrriénye:k.nelk megfelelően ke
rül felhasználásra. 

Amint már az előző bekezdésben lkitért<"m rá, a csapatgyakorlati kép
zést végző alakulatok hadtáptisztjei és tiszthelyettesei alapvetően eddig 
is megoldották a feladataikat, mégis azzal kívánok foglalkozni, hogy to~ 
vább kell javítani a képzés eredményességét. Joggal felmerül a kérdés, 
hogyan lehet tovább fdkozni a hallgatók csapatgyakorlati képzésének je
lenlegi színvonalát? 

Megítélés<"m szerint e kérdéskomplexum megoldása nemcsalk a kép
zést végrehajtó csapat hivatásos tiszti és tiszthelyettesi állományára há
rul, ebben jelentős szerepet kell vállalni a felső- és középirányító hadtáP
szerveknelk, ,a magasabbegység hadtáptörzseknek és a tanintézeti ,képzést 
folytató tanári állománynak is. 

a) A felső vezető szervek a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi klkéP
zési programok .. kidolgozása során .meghatározták a képzés 1követelJ:né„ 
nyeit szakonként. E követelmények~t a programok tartalffiazz'ák .. Mivel 
ezen programdkkal a seregtestek, magasabbegységek, egységek nem _ren"" 
delkeznek, . ezért részükre külön intézkedés írja elő a hallgatók csapat'."!' 
gyakorlati képzésével szemben támasztott követelményeket, melyek az 
alábbiakban foglalhatók össze: 
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- a hallgató ismerje meg és a lehetőségek szePint gyakorliatok lkere
'tében gyakorolja az adott egység hadtápszo]gálata (szolgálati ág) felada
tait a háborús követelmények között; 

- a gya'korlati 'képzés során a hallgató kapjon áttekintést ia csapat 
.szervezetéről. a hadtáp tevékenységéről és munkáj-ána1k általános rend
jéről; 

- biztosítsa a hallgató részére a tanintézeti képzés során elsajátított 
elvi kérdéseik gyakorlati al!kalmazását, az ,adott hadtáp szolgálati ághoz 
tartozó szaktechni1kai eszközOk igénybevételének, üzemeltetés1ének (•al'kal
mazásának), 'karbantaPtásána1k tanu1m,ányozá'Sát; 

- a hallgató ismerje meg az adott szolgálati ág (beosztás) gazdálko
dásának rendjét, a békek>képzés idősziJkában végrehajtandó ellátási és 
hadtáp kiképzési feladatokat, 'különös tekintettel a különböző helyeken 
levő alegységek mindennemű anyaggal ,naló ellátására. 

A hallgatók csapatgya•korlati kéPzésre ,naló vezénylését ugyancsak 
a felső vezető szervek végzrk. Nem !közömbös, hogy a hallgatók melyik 
alakulathoz kerülnek csapatgy,a'korlati képzésre. E kérdés helyes eldöntése 
előtt több tényező meglétét 'kell vizsgálat tárgyává tenni. A döntés kiala
kításában minden esetben bevonásra kerülnek a közéPirányító hadtáp
szervek is. Megalapozott javaslataik al'apján történik a csapatgyal<orlati 
képzés ,bázisainak •kijelölése. A felmérés során az aMJbblakat !kell figye
lembe venn1: 

- a csapatgy,akorlati képzés folytiatásá,:,a csak azok az egységek jö
hetnek számításba, ahol a hadtáp önálló gazdálkodást folytat és megvan
nak mindazdk a !hadtáp sz,!Jotechnikai esikö2itlk, anyagdk, amelyek szilk
ségeselk .a tanintézeti képzés során biztosított (megszerzett) elméleti isme
retek gyakorlatban való realizálásához, a jártasságok kiala!kít'ásához; 

- a csapatgya'korlati 'kéPzés ideje alatt lehetőleg legyenek harcászarti 
(sza'kharcászati) gy,alkorlatok, különböző lkikéPzési foglalkozások; 

- az adott egységek hadtáp tiszti és tiszthelyettesi állománya rendel
kezzen •a legalapvetőbb pedagógiai 1alapismeretelillrel, •a hadtáp szolgálati 
ágak ·'tevekenységét legalál,b a ,,megfelelő", illetve „jó" színvonalon vé
gezzék. 

Ez utóbbi szempont alapvető fontossággal blr a csapatgyakorlati kép
zést folytató alakulat kiválasztása során, ami egy,ben raz adott csapat had
tápjána'k értékelését is tükrözi. Mindezelk ismeretében a 'képzés lefolyta
tására való 'kijelölés egyben az érintett egység hadtápja tevékenységének 
elismerése. Mindez nem jelenti azt, hogy ahol nem folyik tartalélkos had
táp tiszti és tiszthelyettesi ·csapiatgyakorlati 1képzés, ott a hadtáp „rosszul" 
dolgozik Ezen egységeknél valószínű, hogy nincsenek meg együttesen a 
szükséges feltételek (pl. tec'hnfil<ai eszközök, önálló gazdálkodás stt>.). 

A képzés színvonalának javítását szolgálja, ha a •képzés lefolytatására 
kijelölt egységek hadtáp tiszti állomán:y,a részére esetenként módszertiani 
foglalkozás 1kerül levezetésre az egységes ·értelmezés 'kialakítása és a l<'ü
lönbözö helyőrségekiben kialakult módszerek MN szinten történő alkal
mazása érdekében. A csapatgyiJkorlati kéPzés hatélkonyságát emeli a kü
lönböző vezető és irányító szinte'k részéről a segítő jellegű ellenőrzések 
rendszeres végrehajtása, a tapasztalatdk gyűjtése a vélemények és javas-
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Jatok alapján - a szükséghez mérten - a képzést szabályozó intézkedé
sek kiadása. 

b) A seregtest hadtáptörzsek általában a kiképzési év kezdetén meg
közelítő ponttossággal értesülnek a csapatgyák:orlati iképzés idejéről és a 
hozzávetőleges hallg,atói létszámról. Tehát ,azt sem lehet mondani, hogy 
az "utolsó percben" nem volt idő a szá•mítáSba vehető ,ala'kulatdk lehető
ségeinek minden oldalú felméréséhez. 

Véleményem szerint a seregtest és ·magaS"abbegyg,ég hradtáptörzseknél 
a ·képzés színvonalának emelése érdekében reálisan !kell az alárendelt csa
pathad~ápok helyzetét felmérni. A feltételek hiánya esetén előfordulhat 
olyan eset is, hogy egyidőben egyazon egységhez, ugyanazon szakra 2-3 
fő vezénylésére tesznek javaslatot. Ez esetben a hallgatók sok kérdésben 
a feladat megoldásánalk helyes módját - egymással történő megbeszélé
sek során - 'képesek 'kialakítani. Foglalkoztatásuk a PK HTPH, valamint 
a hadtáp tervező-szervező 'tiszt mellett végrehajtható. J avul,ást eredmé
nyezne ,a seregtest- és magasabbegység-törzsek rendszeres segítő ellenőr
zése is. Az ilyen irányú ellenór21és kapcsolható az elöljáró által végrehaj
tandó lkülöniféle ellenőrzési formákihoz, azok egy.iik szempontját képezné. 
Az általuk m·egoldható feladatok helyszíni realizálása, észrevételeik és ja
vasla'taik felterjeszJtése, intézkedés ki'adásáwll, vagy módszert·ani foglal
kozáson a jó tapasztalatO'k 'általánosítása a színvonal toviá'blbi eme1'és'éne'k 
egyi'k formája. A tartall'kos tiszti és tiszthelyettesi hallgatók csapatgya
korliati ·képzése napirendi pontj,át képezheti az éven:te levezetendő szak
mai továbbképzéseknek és az elöljáró által megszabott beszámoltatás-. 
na'k is. 

e) Fel,merül a ikérdés, hogy mit tehet a tanintézet tanári állománya 
a hallgatók csapatgyakorlati képzésének eredményes végrehajtása érde
k~n. Elöljáróban leszögezhetjúlk, hogy nagyon is sdk függ a tanári ál
lománytól. Elsőnek ·említem a csapatgyaikorlati rképZés programjána1k el
készítését. Az adott s2>akágalk tanári állománya ismeri legjol:lban a tartac 
lékos tiszti és tiszthelyettesi állomány kiképzésével szemben támasztott 
követelményeket, a képzés tematikáját, a hallgatók egyén; képességeit és 
a tanintézeti képzés során dktatdtt tananyag elsajátíttatása érdekében al
kalmazott módszerek 'összességét. Nem túlzás, ha ,azt mondom, hogy a 
hallgató képességeinek ismeretében színte egyénenként meghatárol!ható 
a csapatgy,a:korlati 'képzés tematikája. Nyilvlánvalóan minden turnusban 
vannak olyan hallgatfflc, akik rátermettségűk, vezetői készségük folytán 
alkalmasak lehetnek - egy újabb néhány hónapos tanfolyam elvégzése 
után - magasabb képzettséget lkövetelö beosztások ellátására, másdik vi
szont a hadtáptörzsekben a beosztott tiszti feladatdk végrehajtására al
kalmasak. Nyilván más irányű csapatgyakorl'ati 1képzés szükséges a külön
böző adottságokkal rendelikező személyek részére. A'míg az előbbieknél 
a vezetéssel kapcsolatos kérdéseket célszerű előtérfl>e helyezni, addig az 
utóbbi"knál a végrehajtói feladatdkva kell a hangsúlyt helyezni. 

Példaként említem a tartalékos hadtáp tiszthelyetteseket is. A jó fel
készültséggel és vezetői készségekkel rendelkezőknél a csapatgyakorlati 
képzés követelményeit a szolgálatiág-vezetői szintre kell emelni, míg má
soknál a raktárvezetői feladatok gyakorlását kell előtérbe helyezni. A 
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vég,következtetésként megállapítható, hogy - bár a programokban egy
séges követelmények szerepelnek - ,a csapatgyakorlati képzés programját 
célszerű személyekre vonatkozóan elkészíteni, legalább olyan sűlyozással, 
hogy vezetői és törzsbe beosztott, illetve végrehajtói fel,adatkörben fog
)a1koztassák a csapatgyakor!ati képzésre vezényelt hallgatót. Ezen tago
zatnál is fontosnak tartom az ellenőrzések véghajtását, mégpedig kettős 
céllal. Egyrészt ,a ,tanári állomány meggyőződik a hallgató fogJaj,koztatá
sáról és a hallgató gyakorlati tevékenységéről, másrészt maga is tapasz
talato'kat szerez. a csapatoknál folyó ,mindennapi tevékenységről, amit 
eredményesen gyümölcsöztethet 1a következő turnusok tanintézeti kép
zése során. 

A továbbiak!ban néhány vonatkozásban vizsgáljuk ··meg azt, hogy a 
csapatgyakorlati képzés lefolytatásáfla kijelölt csapat'hadtáp hivatásos tiszti 
és tiszthelyettesi állománya mit tehet a hallgató mindenoldalű fellkészíc 
tés 1e érdekében, mennyiben képesek javítani a képzés jelenlegi helyzetét. 

Megítélésem szerint a esapatgya1korlati kiképzést folytató hadtáptör
zseknek ismerni kell néhány olyan általános jellegű kérdést, melynek bir
tokában reálisan tervezhetik és folytathatják a hallgatók felkészítését. 

Az első ilyen kérdés a csapatgyaik:orlati képzés időtartama. Fontos 
ismerni azért, hogy a rendelkezésre álló idő ;felhasználását - a hallgató 
által átadott programot ~ a csapat előtt álló feladatokkal egyeztetve, 
helyesen tervezhessék meg. A jelenleg kiaJ,a,kitott kiképzési rendszerlben 
a csapatgyakorlati •képzés ideje 3-4 hét, ezt 'követi ,a hallgat&: vizsgáz
tatása, a tartalekos tiszti, illetve tiszthelyettesi kinevezés (előléptetés), 
majd a leszereléS. 

A másik kérdés az, hogy milyen felkészültséggel rendelkezzenek a 
csapatgyakorl-ati 'képzésre érkező hallgatók, mennyiben ismerik az adott 
hadtáp szolgála'ti ág tevékenységét. E .problémakör tisztázása azért fon
tos, mert ettől függ, hogy ,milyen alapokon lE!het megkezdeni a hallgatók 
gyaikorlati felkészítését. E vonatkozásrban a kérdés vizsgálata összetettebb; 
amíg a tartalekos hadtáp tiszti hal!gatök előtt az adott munkaterület tel
jesen űjszerű, .addig a tiszthelyettesi hallgatók között már többen van
nak, akik számos kérdésben ,a jártasság szintjén u~a!ják a tevékenységük
kel összefüggő feladatok végrehajtásának módjait. 

A 'tartalekos tiszti hallgatók egy része már teljesített 11 hónapos sor
katonai szolgálatot az egyetemi felvételt követően, mint „egyetemi · elő-,: 
felvéteit' nyert személy". Erek ism,eriik az összfegyvernemi, illetve fegy
vernemi csapatok .alegység-eivel m,egoldható feladatokat, azonban a had
tápszolgálat tevékenységéről, ,,létezéséről" csak a mindennapi ellátásuk 
során szereztek tudomást. A tartalékos tiszti hallgatók másik csoportja 
pedig még sorWatonai szolgálatot sem teljesített, illetve tanfolyamok első 
hónapjában részesültek alapkiképzésben. Részükre újszerűen hat a lak
tanya, ,a laktanyában folyó élet. 

A tartalekos hadtáp tiszthelyettesi hallgatók általában már teljesí
tették az előírt sorkatonai szolgálatot, sőt jelentős részűk a csapathadt-áp 
különböző szolgálati ágainál (pl.: b.adtápírnok, raktárkezelő, egészségügyi 
katona, szállító, gépjárműVezető, illetve rajparancsndk, szakács stb.). 

összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a tartalékos hadtáp tiszti hall
gatóknál a csapatgyakorlati 1képzés valamennyi dktatási kérdését alap-
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f<1kon kell kezdeni, az egyszerűtől ,a bonyolult felé haladv,a. A 'képzés 
differenciált végrehajtása csak a képzés folyamatában valósítható meg. 
A tartalékos hadtáp tiszthelyettesi hallgatóknál a követelmények diffe
renciált teljesítése már a csapatgya'korlati képzés kezdetén megkövétel
hető. Világosan kell látni, hogy a csapatgyakorlati képzésre vezényelt 
hallgatók jelentős része csak elméletileg 'képzett. 

A csapatgya'korlati lk:épzés a tartalékos hadtáp tiszti és tiszthelyettesi 
hallgatók „alapképzése" a tisztté, tiszthelyettessé képzés első fázisa. 
Az itt megszerzett gyaikorlati jártasságokat ,a későbbiekben sorra kerülő 
„csapatképzés" és a „magasabb !kvalifikációt igénylő beosztásdk ellátására 
előkészítő tanfolyam", valamint az MHSZ-nél szervezett továbbképzések 
keretében, mint kinevezett (előléptetett) tartalékos hadtáp tisztek és tiszt
helyettesek továbbfejlesztik. 

A képzés időpontjána'k, a hallgatók várható felkészűltségének, vala
mint a csapatgyakorlati képzés programjának ismeretében a magasabb 
szintű kéPzés érdekében a csapathadtáp hivatásos és továbbszolgáló tiszti 
és tiszthelyettesi állománya feladatait az alábbiakban foglalom össze: 

a) A programban meghatározott feladat<1k végrehajtását - egyeztet
ve az egység előtt álló feladatokkal - meg 'kell tervezni, hogy a hailga
tók elfoglaltsága rendszeres legyen. A tervet a képzésben érintett állo
mánnyal ismertetni 'kell, hogy időben megismerjék a hallgatók képzésé
ből rájuk háruló feladat<lkat és megfelelő idő •álljon rendelkezésükre a 
végrehajtás feltételeiné'k mindenoldalú előkészítésére. Egyidejűleg célsz"""1 
a tervet ismertetni a hallgatóval fa, hogy összefüggésében előre lássa a 
képzés folyamatában végrehajtandó feladatait. 

A hallgató ismeretszintje és gy·alkorlati jártassága alapján sor kerűlhet 
a terv módosítására !különös tekintettel a vezetői készségek fejlesztésére. 

lb) A csapathadtáp személyi állományát minden tevékenységében, 
megnyilvánulásában a példamutatás, a fokoaatos követelménytámasztás 
jellemezze. Rendszeresen foglalkozmnak a hallgatók által felvetett szak
mai kérdések tisztázásával, az egyéni problémálk megoldásával, hogy a 
hallgató a figyelmét •a feladatok végrehajtására összpontosítsa. Biztosít
sák mindazon feltételeket, melyek a tervben szereplő oktatási kérdések 
eredményes elsajátítását elősegítik. A gyakorlati ténykedés megkezdése 
előtt célszerű röviden összefogl,alni az adott témával kapcsolatban a sza
bály~atok és az utasítások előírásait és nem a helyi „szokásokat". A vég
rehajtás során a hallgató :figyelmét fel kell hívni a szabályzatok, utasitá
sdk előírásainak megfelelő, és az adott legcélravezetöbb fogások és mód
szerek alkalmazására, teljes mértékben biztosítva a hallgató önállóságát. 

c) A hallgató által végrehajtott feladatot rendszeresen értékeljék, ki
hangsúlyozva az eredményeket és a hiányosságokat. A foglalkozások leve
zetésére kijelölt ht. tiszti és tiszthelyettesi állomány ismerje meg a hall
gató pozitív tulajdonságait és a negatív oldalát is. A képzés során szer
zett tapasztalatokat rendszeresen értékeljék és a további képzési munká
jukban hasznosítsák 

d) A 'képzés folyamatában a kűlönböző módszereket - a követelmé
nyeknek megfelelően - helyesen -alkalmazzák. Véleményem szerint he
lyes eljárás, ha - a szakharcászati, alaki foglalkozásokhoz hasonlóan -

39 



rendelkezésre álló idő kisebb részében foglalkoznak az egyes rés:<fulada
tdk begycikorlásával, és az idő jelentősebb részében egy-egy folyaDl<ltban 
ismételten elvégzi<k a részfe1'adat megoldását, de más-más szituációban és 
más módszerekkel. 

e) A gyakorlati képzés során a hallgatók részére ,biztosítani kell az 
önállóságot, felelősségteljes munkák elvégéitetése útján. Ez aZ'ért is fon
tos, hogy szabad teret kapjon a hallgató az önálló cselekvési készség 
kifejlesz'téséhez. Tevékenységébe csak amk.or ava1:kozzunk be, ha a sza
bályzatokkal, utasításokkal ellentétes ,iránylban halad. 

• Az eddig ismertetett néhány gondolat/ból, úgy vélem kitűnik, hogy 
a tartalékos tiszti és tiszthelyettesi 1hallgatéJk csapatgyakodati képzése te
rén a jo'l>b eredmények elérése nemcsak egyoldalúan a csapat!hadtáp hi
vatásos tiszti és tiszthelyettesi állományon múlik. E téren lkomoly teendőik 
vannak a képzés't folytató csapat elöljáróinak, valamint a tanintézeti kép
zést folytató tanári állománynak egyaránt. Az eredményesség attól függ, 
hogy az elöljárók által kiadott követelmények megfelelm!k-e a tarbalélkos 
tiszt- és tiszthelyettesképzés követelményeinek, a szükséges .feltételekikel 
a képzést folytató csapat rendelkezik-e és a képzésbe bevont állomány 
hozzáállása, felkészültsége biztosítja-e a követelmények maradélktalan 
teljesítését. 

40 




