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A hadtápkiképzés új normotívái 

T ó t h J ó z s e f alezredes 

A hadtápkiképzés új követelményeinek megfelelően összeállított és az 
elmúlt évben kiadott Osszkövetelményi Program előírásai szükségessé tet
ték az érvényben levő normák átdolgozását is. A kiképzési normák a 
hadtápalegységek és azok sorállományának, tiszthelyetteseinek és tisztjei
nek normáit tartalmazza kiképzési áganként, azzal a céllal, hogy elősegít
sék a jártasság, készség kialakítását az érintett kiképzési területeken. 

E cikk keretében a hadtápkiképzési normák szerepével, alkalmazásá
nak eddigi tapasztalataival és az új normák kialakításával kapcsolatos 
központi elgondolásokkal kívánok foglalkozni. Felvetéseimmel szeretnék 
segítséget nyújtani a meglevő normafeladatok felülvizsgálási módszerei
nek kialakításához, az újonnan rendszerbe állításra kerülő normatívák 
mérési feladatainak végrehajtásához és az ezekkel kapcsolatos szemlélet 
egységesítéséhez. 

A kiképzési normák szerepe és jelentősége igen nagy a békekiképzés 
időszakában, mivel a normázott tevékenységek képezik elemeit a kikép
zési munka egészének. Ismeretes, hogy az egyes feladatok begyakorlásá
nak színvonala határozza meg adott időszakban a kiképzettség helyzetét, 
a katonák, alegységek hadrafoghatóságát. Az érvényben levő és a kiképzés 
valamennyi formájában alkalmazott normák ösztönzik a katonákat a mér
hető eredmények, feladatok magasabb szintű elsajátítására. Nagy jelentő
sége van az alkalmazott normáknak abban is, hogy lehetővé teszik az 
önkontrollt, hogy segítséget nyújt a parancsnoki állománynak a kikép
zés hatékonyságának megállapításához. Az alkalmazott normáknak érdemi 
fis pszichikai hatása is van. A normák segítségével pontosan megismer
heti mindenki, hogy az adott időszakban a kiképzési feladatokból mit 
tud végrehajtani, milyen területen van elmaradása, mit kell még tennie 
az esetleges felzárkózás érdekében. A parancsnoki állomány világosan 
látja kis alegységenként, de személy szerint is, hogy hol állnak a felada
tok végrehajtásában. hol kell feszíteni az egyes foglalkozások követelmé
nyein, esetleg hol lehet könnyíteni csoportonként, vagy egyénenként. 
Tehát a kiképzési normák következetes alkalmazásával fel lehet kelteni 
a személyek érdeklődését a soron következő feladatok mind jobb végre
hajtására, a versenyszellem fokozására és ugyanakkor ez érdemben pozi
tív hatással van az eredményességre is. 
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A hadtápkiképzés területén 1968-ban bevezetett normafeladatok al
kalmazása jelentős eredményt hozott. Elősegítette a hadtápszolgálat vala
mennyi területén az általános katonai és szakmai kiképzés minőségének 
javítását, a szocialista versenymozgalom szélesebb körű kibontakozását, 
eredményesebb szervezését, végrehajtását, ezzel együtt a kiváló, élenjáró 
katonák, alegységek, valamint az osztályba sorolt személyek számának 
növekedését. Lehetővé tette a személyi állomány kiképzettségi fokának 
~ többé-kevésbé objektív módon történő, mérésekkel való - egységes 
megállapítását. 

A jelenleg még érvényben levő kiképzési normák hosszabb ideig 
helytállóak voltak. Egyes területeken a normaidők lazább, néhány terüle
ten feszítettebb követelményeket írnak elő. Több normafeladat végrehaj
tása nem minden esetben követel komoly fizikai igénybevételt, viszont 
jó néhány pedig igen szűken szabott időnormákat tartalmaz. A kiképzési 
normatívák akkor reálisak, ha azokat fáradtan, leterhelt állapotban is 
végre tudják hajtani az egyes személyek, csoportok vagy teljes állományú 
alegységek. 

Tapasztalataink szerint kiképzési normáink jelentős része reális, 
végrehajtható időadatokat tartalmaz, ezért azokat nem is tervezzük mó
dosításra. 

Az MN Hadtápfőnökség a kiképzési normakövetelmények felülvizs
gálata során a meglevő normákat a szükséges mértékben átdolgozta és 
az új Összkövetelményi Program előírásainak megfelelően szakszolgálati, 
valamint á)talános hadtápbiztosítási kérdésekben is új normafeladatokat 
alakított ki,· ezzel együtt új normatívákat kíván meghatárózni. 

Az új „Kiképzési Normák" tervezete az összkövetelményi Program 
felépítésének megfelelően került összeállításra. Azaz két nagy fejezetre 
van osztva; első részében az egyénekre és csoportokra vonatkozó norma
feladatokat tárgyalja általános katonai és szakszolgálati á:gánként, máso
dik része a hadtápalegységekre vonatkozó normafeladatokat tartalmazza 
hasonló bontásban. Mindkét fejezeten belül a programban tárgyalt sor
rendben foglalkozik a különböző kiképzési ágak időkövetelményeivel, a 
végrehajtás körülményeivel és feltételéivel. 

Jelentős számban növelésre kerültek az egyedi normafeladatok, mind 
az általános katonai, mind a szakkiképzés területén. Például az -egyéni 
(hadtáp katonákra, kisebb csoportokra vonatkozó) normafeladatok közül, 
az általános katonai kiképzés keretén belül a „lőkiképzés"-nél beállításra 
kerültek a PA-63-as pisztollyal kapcsolatos követelmények, ,,a tömeg
pusztító és gyújtófegyverek elleni védelem" tantárgynál a sugárzásmérő 
műszerek méréshez való előkészítése és működőképességük ellenőrzése, 
az egyéni fegyverzet teljes vegyi-, sugármentesítése (fertőtlenítése), a 
gépjárművek és motorkerékpár részleges, vagy teljes vegyi-, sugármente
sítése. ,,Tereptani kiképzés" tantárgynál a gépkocsival való mozgás azi..: 
mut és térképvázlat alapján. ,,Híradó kiképzés'' tantárgyaknál URH rádió
állomás telepítése, üzemeltetése és bontása, a TBK-67 bekapcsolása két 
vezetékes vonalba. 

A legjelentősebb mennyiségi és minőségi normafeladat növelés azon
ban a szakkiképzési tantárgyakon belül történik. Néhányat kiemelve, pél
dául: a szállító szolgálaton belül új normatívaként kerülnek meghatáro-
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zásra olyan. a békekiképzés időszakában rendszeresen ismétlődő felada
tok, mint a gépjárművek menet utáni karbantartása, 1. és II. számű 

technikai szemlére és rövid tárolásra való előkészítésük, rakodó álláshoz 
(rakodógéphez) való beállításuk feladatai. Vagy az „egészségügyi kikép
zés" keretében beállításra került, mint legűjabb egészségügyi technikai 
eszköz, a tábori desztilláló és sterilizáló berendezés (AKV A) telepítésével, 
áttelepítésével kapcsolaos feladatok, továbbá az élelmezési szolgálat 
normafeladatainál a 69. M mozgókonyha telepítésének, üzemeltetésének 
normatívái. 

A kollektív (hadtápalegységekre vonatkozó) normafeladatok képezik 
az új normatívák egy részét. Ezeken belül a lehetőségekhez képest fel
dolgozásra kerülnek mindazon legfontosabb rész- és komplex feladatok, 
amelyek alapját képezik a hadtápalegységek béke-, de elsősorban tábori 
kiképzésének. Például az új normatívákban szerepel valamennyi legfon
tosabb hadtáp technikai eszköz és alegység részleges vegyi-, sugármente
sítésének időigénye a rendelkezésre álló rendszeresített és szükség men
tesítő eszközök, anyagok felhasználásával. Vagy a különböző hadtáp 
anyagi és technikai eszközök csoportos telepítésével, műszaki munkálatai
val, álcázásával kapcsolatos normafeladatok. 

Alapvetően új normaként jelennek meg a hadtápalegységek személyi 
állományának tevékenységét kifejező harcászati kik~pzéssel kapcsolatos 

~- és az ellenséges csoportok támadásának elhárítására irányuló feladatok 
(szétbontakozás .és előremozgás ellenséges tűzhatás alatt, menetből tör
u~nő tüzelés gyalogosan és gépkÜcsiról, hadtápalegységek tevékenysége 
védelemben, a személyi állomány összevonása munkahelyekről, szétbonta
kozás munkahelyzetből harcalakzatba stb.). 

A normakönyv-tervezet második fejezetét képezö „ha,dtápalegysége~ 
komplex tevékenysége harcban" témákon belül találkozhatunk a legtqbb 
új fogalommal. Itt egy-egy normafeladat komplex végrehajtása kerül 
felmérésre alegység, egység, magasabbegység kis alegységeinek bontásá
ban. Például „a hadtápalegységek szétbontakozásának végrehajtása a szétC 
bontakozási pontról" nonnafeladaton belül részletezésre kerül az alegySég
nél, egységnél és magasabbegységnél található összes hadtápalegység 
(lőszer-, élelmezési, egyéb anyagellátó rajok, zászlóalj segélyhely, 
törzs ellátó szakasz, szállító szakasz, különböző egység és magasabbegySég 
raktárak stb.) adott feladattal kapcsolatos és a követelményeknek meg" 
felelően igényelt időtényezői. 

A többi kollektív normafeladat is hasonlóan komplex módon került 
összeállításra. 

A hadtápkiképzési normafeladatok többségénél meghatározásra ke
rülnek a normaidők, a végrehajtás feltételei (mely egységes helyzetbe 
állítást követel meg), tartalmazza az értékelési mutatókat csökkentő je
lentősebb hibák felsorolását és a nem megfelelő értékelést kiváltó hiá
nyosságok megjelölését. Ezzel azt a célt kívánjuk elérni, hogy mindenütt 
(csapatoknál, intézeteknél) azonos követelmények szerint lehessen elbí
rálni adott helyzetben a hadtáp- katonák és alegységek ugyanazon tevé
kenységét. 

Nem minden notmafeladatnál található a fenti részletezés, részben 
azért, mert űgy láttuk, azoknál nem célszerű, vagy nem is lehet teljesen 
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behatárolni a feladatokat, részben pedig nem lehet (a gyakorlati kisérle
tek előtt) még előre látni a helyzetbe állítás követelményeit. igényeit. Több 
normafeladatnál viszont talán nem is szükséges az értékelési mutatók 
csökkentését meghatározó feltételeket feltüntetni, mivel azoknál csak azt 
kell eldönteni. hogy meg tudják oldani vagy nem a hadtáp katonák, 
il]etve hadtápalegységek. 

A magasabb igényeknek megfelelő, a kiképzési feladatokat segítő és 
azokhoz jobban konkretizált, reális normatívák kialakítása csak gyakor
lati felmérések útján lehetséges. Ehhez a csapathadtáp alegységek, 
egységek és hadtáp anyagi-technikai eszközökkel rendelkező tanintézetek 
széles körű kísérleti tevékenységére van szükség. Ezt rendelte el a Magyar 
Néphadsereg hadtáptörzsfönök, MNHF h. elvtárs 33/1973. számú utasítá
sában, amelyet a seregtest hadtáp törzsek által - normafelmérési fel
adattal - kijelölt magasabbegység hadtáptörzsek és -csapatok, valamint 
hadtáp oktatással foglalkozó tanintézetek kaptak meg az új ,.Kiképzési 
Normák" című tervezetekkel együtt. 

Az intézkedés értelmében az új hadtáp kiképzési normák időadatai
nak megállapítása egyének, csoportok és hadtápalegységek különböző 
feladataira vonatkozóan egyaránt a csapatok és a tanintézetek feladata, 
tehát azok végzik a felmérést, akik napi kiképzési tevékenységük során 
azokat majd fel is kell használják. Éppen ezért e kérdésben felelősségük 
i8 igen nagy. Nagy azért, mert a normatívákban megjelölt kiképzési fel
adatokat igen reálisan, becsületesen, az elvárt követelmények teljesítése 
érdekében kell időtényezők alapján megállapítaniuk és felelősségük nagy 
azért is, mivel ezek alapján lesz a jövőben hosszabb időn keresztül a 
Magyar Néphadsereg valamennyi katonájának, alegységének kiképzési 
tevékenysége elbírálva. fgy a véglegesen rögzített kiképzési időnormák
nak a jelent és a jövőt egyaránt ki kell fejezniök. 

A továbbiakban szeretnék néhány gondolatot felvetni, amely segít
séget nyújthat a normafeladat tervezetben szereplő feladatok idöadatai 
gyakorlati felmérésének megszervezéséhez és végrehajtásához. 

Megítélésem szerint az adott normafeladatokat mindenekelőtt elméleti 
foglalkozások keretében célszerű megismertetni a katonákkal és hadtáp-
alegységekkel. Ez politikai előkésztiő munkát is igényel; meg kell győzni 
őket a feladat jelentőségéről, lelkiismeretes teljesítésének szükségességé
röl. El kell mondani nekik az egyes normafeladtok · leírását, a feltétele
ket és a várható normaidöket is. 

Meg kell ismerjék részleteiben is az adott normafeladat teljes munka
folyamatát, az előkészítésbe tartozó teendőket és a konkrét időmérés 
alatti feladataikat mozzanatról-mozzanatra. Mindezen elméleti előkészítés 
után lehet csak a gyakorlati végrehajtáshoz kezdeni. A gyakorlati tevé
kenység többségénél sem lehet azonnal az időadatokat mérni. Az össze
tettebb feladatokat kezdetben célszerű a helyzetbe állitás után is csak 
ni.érés nélkül lefuttatni, ugyanúgy mint, amikor egy szakharcászati alaki 
foglalkozást kezdünk gyakoroltatni a katonákkal, mivel akkor sem lehet 
első nekifutásra a normakövetelmény teljesítését elvárni. Ezután a már 
egyszer gyakorlatban végrehajtott feladatot, feladatsort meg lehet pró
bálni időre mérni. 
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A méréseket véleményem szerint csak az alegységparancsnokok (tiszti, 
tiszthelyettesi állomány) végezhetik. Részben azért, mert ők ismerik leg
jobban a feladat végrehajtásának gyakorlatát, részben azért. mert a 
végrehajtás Összkövetelményi Program előírásának megfelelő követelmé
nyekkel is ők vannak legjobban tisztában és nem utolsósorban azért, 
n1ert leginkább az ő érdekük az, hogy a béke, a tábori kiképzési feladato
kat szabályszerűen és megfelelő gyorsasággal hajtsák végre katonáik, 
illetve alegységük. Így tehát elsősorban az alegységparancsnokok követel
ménytámasztásán múlik az, hogy az egyes általános katonai vagy szakmai 
kiképzés keretébe tartozó normafeladat milyen időtényezővel kerül be a 
véglegesen összeállított normakönyvbe. 

Feltételezem, hogy a kijelölt hadtápalegység-parancsnok, tiszt, tiszt
helyettes elvtársak lelkiismereti kérdésnek tekintik a reális normaidők 
meghatározását és kerülik annak lehetőségét, hogy lazán állapítsák meg 
egy-egy feladat időnormáját. Hiszen tisztában kell lenniök azzal, hogy a 
laza norma csökkenti a kiképzettség színvonalát, akadályozza egy követ
kező komplexebb feladat végrehajtásának feltételeit, a háborús felkészí
tés eredményességének egészét. 

Kihangsúlyoznám azt is, hogy a normaidók mérését a realitás érde
kében bizonyos terhelés alatt álló személyi állománnyal célszerű végre
hajtani. Ehhez elég az, ha a gyakorlati kiképzési foglalkozások második 
felében kezdik a normagyakorlatok időmérését, vagy elég az is, ha egy-

•. egy összetettebb feladat folyamatos végrehajtását megelőzi annak ismételt 
begyakorlása is. Azt azonban mindenképpen kerülni kell, hogy éjszakai 
pihenő után reggel azonnal időmérésekkel kezdjék a kiképzési foglalkozá
sokat, mivel pihenten gyorsabban és pontosabban képesek katonáink 
tevékenykedni. 1gy az ekkor mért és rögzített normaidők sújtani fogják 
a fáradtabb állapotban levő katonák, hadtápalegységek későbbiek során 
végrehajtott ellenőrzéseken időre mért tevékenységét. 

A normafeladat tervezetben levő feladatok normatíváinak felméré
sére elsősorban a kiképzési foglalkozásokat kell felhasználni, mégpedig 
az adott kiképzési terv által előírt program szerint, mivel erre az fel
építésénél fogva lehetőséget biztosít. Tehát mindig a programban előírt 
és végrehajtásra kerülő feladatokat kell normázni, nem pedig attól el
térően a „normatívák kialakítása" érdekében más-más kérdésekkel foglal
kozni. Esetenként szükségessé válhat a kiképzési időn túl is foglalkozni 
normafelmérésekk:el. Ez minden esetben az alaklllat (szerv) parancsnoki 
állományától függ, mivel nekik kell megtalálni a módját, a helyi sajá
tosságoknak legjobban megfelelő körülményeket a norma gyakorlások, 
idömérések végrehajtásához. 

Az érvényben levő hadtáp Osszkövetelményi Program előírja néhány 
kiképzési feladat éjszakai végrehajtását is. Ezeket nappal is teljesíteni 
kell, természetesen éjszaka, vagy rossz látási körülmények között a fel
adatok megoldása nehezebb, lassabb, esetleg körülményesebb, így az idő
tényezőknek ezt is kifejezésre kell juttatniuk. 

A nonnatervezetben szép számmal szerepelnek - a jelenlegi norma
füzetünkben is rögzített - időnormázott feladatok. Vannak közöttük 
-0lyanok is, melyek a korábbi tapasztalatok alapján már pontosításra 
kerültek, de többségük változatlanul maradt. Ezért szükséges, hogy ezeket 

4, 



a normafeladatokat újból mérjék fel mindenütt, ha szükséges saját 
tapasztalataik alapján helyzetbe állításuk körülményeit, feltételeit is mó
dosítsák, az időpontokat pontosítsák. 

Az új normafeladatokat célszerű a végrehajtás folyamatában több 
esetben is mérni és véglegesen az átlagidőt rögzíteni. Ebben az esetben 
nagy szerepe lesz a korábbi tapasztalatoknak, akár a megkívánt helyzetbe 
állítások, akár a mérési eljárások rutinszerű végrehajtása tekintetében. 

A kiképzési feladatok helyes időnormáinak kialakítása akkor lesz 
eredményes, ha az adott helyen a véglegesen rögzített időadatok alsó 
határát legalább megfelelő szinten teljesíteni tudják a hadtáp katonák 
és alegységek. 

Néhány példán keresztül szeretném bemutatni elgondolásomat egy
egy konkrét normafeladat mérésének gyakorlati végrehajtására vonatko
zóan. 

Vegyük például a jelenleg még érvényben levő normafüzetből átvett 
,,Gázálarc és összfegyvernemi védőkészlet felvétele" megnevezésű norma
feladat végrehajtása feltételeinek és időnormája felülvizsgálásának, .ismé""' 
telt felmérésének feladatát. Mindenekelőtt meg kell vizsgálni a végre
hajtás körülmépyeinek (feltételeinek}; helytállóságát. Véleményem szerint 
ez a helyzetbe állítás megfelel jelenlegi követelményeinknek is. A végre
hajtásra kötelezettek is változatlanok m.aradnak, hiszen a hadtápszol
gálat személyi állományának valamennyi kategóriájára vonatkozik. Az 
időnormákon már lehetne szorítani. Ugyanis ma már a régi programokat 
túlhaladva, általános követelmény a fent részletezett feladat végrehajtása 
és szinte minden. más, szakmai kiképzési feladathoz is szorosan kapcso ... 
lódik, így teljesítése - a nagyobb készség, jártasság elérése következté-. 
ben - kevesebb idő alatt is végrehajtható megfelelő, jó és kiváló szinten 
egyaránt, úgy az egyénre, mint az alegységekre vonatkozóan is. Tehát 
itt az időnormákat kell gondosan felülvizsgálniuk a kijelölt csapatoknak, 
szerveknek. 

Más a helyzet az újonnan beállításra kerülő normafeladatok esétében. 
Ezek többsége teljesen új módon került összeállításra, a feladatok moz
zanatonként és komplexen is jelentkeznek, szintenként elkülönijlve. 

Vegyük például a korábban már megemlített „A hadtápalegységek 
szétbontakozásának végrehajtása a szétbontakozási pontról" című norma„ 
feladatot. 

A végrehajtásának feltételei azonosak kell legyenek valamennyi érin
tett hadtápalegységnél. Tehát technikai eszközeik málházott állapotban 
és az adott települési körlet (hely) bejárata előtt menefüelyzetben legye
nek. A korábban kijelölt előkészítő részleg (személy), végrehajtotta a kü
lönhöző funkcionális részlegek helyének és az egyes konkrét munkahelyek 
kitűzését és felkészült a járművek bevezetésének végrehajtására. 

Az oszlopparancsnok szétbontakozásra vonatkozó parancsának el„ 
hangzása után kell az időmérést megkezdeni és a feladat végrehajtásának 
jelentése után befejezni. 

A normáfeladatba beletartozik a járművek munkahelyekre történő 
beállítása, a funkcioná1is részlegek (eszközök) munkahelyeinek előkészi ... _ 
tése, a technikai eszközök működőképességéhez szükséges telepítése, a 
múnkahelyek álcázása, a szaktechnikai .eszközök üzembe helyezése, tehát 
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tábori körülmények között a teljes működőképesség elérése és annak 
jelentése. 

Amennyiben az egységes feladatmegfogalmazás szükségessé teszi, 
véleményem szerint méterben megállapítható lehet az az ideális távolság 
is az oszlop első járművétől a települési körlet bejáratáig, amelyet min
den helyzetben és bármilyen terepviszonyok között is fel lehet venni. 
Ebben az esetben célszerű ezt a távolságot - akár javaslatként is -
rögzíteni a végrehajtás feltételei között. 

A normatervezet 223. oldalán a „megjegyzés"-ben is utalt műszaki 
munkanormákra nem kell kitérni a felmérések során, mivel azok külön 
normázásra kerülnek és az azokra fordítandó időnormákat pluszként 
veszik figyelembe az ellenőrzések során. 

A normatívák kialakításához szükséges időméréseket külön-külön 
kell végrehajtani a következő módszerekkel. 

Alegység viszonylatában 

- A zászlóalj lőszerellátó rajnál: 
a szétbontakozás végrehajtására adott parancs után az állománytáb

lának megfelelő .állománnyal elfoglalják a munkahelyeket (gépkocsi állá
sokat), a környező terepet szükség szerint megtisztítják az esetleges fe,.. 
lesleges aljnövényzettöl, végrehajtják a járművek álcázását, felkészülnek: 
anyag átadási-átvételi feladatokra, kiállítják az őrkatonát (őröket), majd 
o lőszerellátó raj parancsnoka elöljárójának jelenti a készenlét elérését. 

A norma ebben az esetben a szétbontakozási parancs elhangzásától 
a készenlét jelentés megtörténtének befejezéséig eltelt idő lesz. 

- A zászlóalj élelmezési ellátó rajnál: 
a szétbontakozásra vonatkozó parancs után, az élelmezési ellátó raj 

teljes állománya, funkcionális részlegei szerint elfoglalja a kijelölt munka
helyeket. Részleteiben: a szállító járművekről lekapcsolják a vontatmá
nyokat (mozgókonyhákat és a vízszállító utánfutót), elh~lyezik azokat a 
n1unkahelyeken, a jár_műveket a térep adta lehetőségeknek és az el~ 
írásokna_k megfelelően beállítják. kijelölt helyeikre, szükség szerint le
máiliázzák azokat és a járműveken maradt · anyagokat hozzáférhetővé 
teszik. 

A mozgókonyhákat telepítik (a 69. M mozgókonyha esetében, végre
hajtják a kitámasztást, leveszik a tetőzetet, felállítják fölé a sátrat stb,, 
előkészítik a mozgókonyha felszereléseket a használathoz, begyújtják a 
gázégőfejeket). A vízszállító utánfutót központi helyre állítják be, kitá
masztják, alkalmassá teszik a vízbiztosításra. Ezek után végrehajtják az. 
előírt álcázásokat, a környező terep megtisztítását, megszervezik az őrzés
védelmet az egész alegységre vonatkozóan, majd az élelmezési ellátó raj 
parancs°:oka jelenti a működő.készség elérését.; 

A normaidőt _ a lősZerellátó rajhoz hasonló módon kell mérni. · Itt 
megjegyezném azt,. hogy a korábban már mért normaidőket egyes rész-. 
feladatok végrehajtásánál következetesen alkalmazni kell. Például a 
mozgókonyha telepítésének ideje most sem lehet magasabb, mint amikor 
csak egy mozgókonyha telepítése· a feladat. Természetesen ebben az eset-
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ben nem kell külön kifejezésre juttatni ezt a normát, hanem be kell szá
n1ítani az alegység komplex feladatának végrehajtásába. 

- A zászlóalj egyéb anyagellá tó rajnál : 
a kiindulási alap hasonló, mint az első két raj esetében volt. Az 

üzemanyagot és egyéb fegyvernemi anyagot szállító tehergépkocsi elfog
lalja kijelölt helyét, lekapcsolják róla az üzemanyag utánfutót, a szüksé
ges anyagokat, üzemanyag mérő- és technikai eszközöket lemálházzák 
róla, majd a rajta maradó anyagokat hozzáférhetővé teszik. Az üzem
anyag utánfutót előírásszerűen telepítik (kitámasztják, földelik), a kézi
szivattyút működőképes helyzetbe hozzák. Ezután végrehajtják a szük
séges álcázást, gondoskodnak az őrzésről és az egész raj munkahelyeinek 
működőképességéről. Ezt követően jelent a rajparancsnok elöljárójának. 

A norma itt is a parancs elhangzásától a működőképesség jelenté
.sének befejezéséig eltelt idő lesz. 

A2 ellátó szakasznál: 
a szakasz értékelését a három szervezettszerű raja működőképességé

nek elérése és az összefüggő őrzés-védelmi rendszer kialakításának meg
történte alapján lehet időnormában meghatározni. Tehát a normáját a 
szakaszra vonatkozó szétbontakozási parancs elhangzásától számítva az 
egész szakasz működőképességét igazoló jelentés befejezéséig eltelt idő 
képezi. 

Hasonló módon kell eljárni az egység és magasabbegység viszonyla
tában is a normafelmérések során. Például az egység ellátó százada ak
kor éri el működőképességét, ha valamennyi funkcionális részlege (al
egysége) jelentette már a feladat végrehajtását. Természetesen a reális 
időfelméréshez az szükséges, hogy valamennyi részleg (alegység) egyidő
ben kapja meg a feladat végrehajtására vonatkozó parancsot. 

A többi normafeladat felmérését is ilyen és hasonló módszerrel 
javaslom megoldani. 

A normatervezetben megkülönböztetésre kerül - elsősorban a szál
lltó alegységekre vonatkozóan - a különböző számú járműállomány is. Ez 
lehetővé teszi a hasonló rendeltetésű, de más feltöltöttségű alegységek 
normafeladatának reálisabb megítélését. Tehát, ha például egy szállító 
szakasz kisebb létszámú jármüállománnyal rendelkezik, akkor viszony
lag rövidebb idő alatt kell megoldani hasonló feladatát, mint a nagyobb 
állományú szakasznak. Az időkülönbség elsősorban a komplex tevékeny
ség során végrehajtásra kerülő őrzés- és körkörös védelem megszerve
zésével eltöltött időben, valamint a személyi állomány közötti létszám
eltérésben mutatkozik meg, hiszen a többi feladatot egyénenként kb. 
ugyanannyi idő alatt kell tudni megoldania mindenkinek. 

Nem tér külön ki a normatervezet a különböző fegyvernemek had
tápegységeire. Ezek beállitása egyrészt nagyon megnövelte volna az 
-egyébként is terjedelmes normakönyvet, másrészt igen sok ismétlódéshez 
vezetne. Mert például a különböző tüzétaleg~k, műszaki-utász zászló
alj élelmezési ellátó raja állományának szervezése hasonló a gépkocsizó 
lövészegység törzs ellátó szakaszának élelmezési ellátó rajához. Így a 
vonatkozó normafeladatokat mindenkor a hasonló szervezésű, állományú 

és a normatervezetben szereplő - hadtápalegységekre megállapított 
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normatívákhoz kell igazítani. Természetesen előfordulhat. hogy egyes 
speciálisan szervezett fegyvernemi hadtápalegységeket, azok feladatát nem 
lehet sehová sem viszonyítani. Ebben az esetben szükség van a normater
vezetet a szükséges mérvben kiegészíteni. Ezért szívesen fogadjuk az ilyen 
irányú javaslatokat, sőt kérjük az ilyen és hasonló problémák feltétlen 
felvetését, jelzését. 

E cikk keretében igyekeztem bemutatni a hadtáp kiképzési norma
tívák átdolgozásának, kibővítésének és szerkezetében történő alapvető 
változások bevezetésének jelentőségét, szükségességét, valamint a norma
felmérések végrehajtásának célszerű módszereit. A cikkben alkalmazott 
példák elsősorban a normafelméréssel megbízott csapatoknak, törzseknek 
(szerveknek) jelent tájékoztatást, ezért is hivatkoztam a normatervezet 
előírásaira, melyekkel csak azok rendelkeznek. Feltételezem, hogy azért 
esetenként mások is hasznosíthatják e gyakorlatokat a hadtáp katonák és 
alegységek kiképzésének szervezése és végrehajtása során. 

A normafeladatok időtényezöinek kialakítását feltétlenül a tervezet
ben szereplő követelményeknek megfelelően, vagy ahhoz - a helyi körül
mények figyelembevételével - hasonlóan szükséges végrehajtani. De 
ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy csak komplett raktárak, rész
legek, alegységek stb. tevékenységének felmérése vezethet reális normatí
vák kialakitásához, mert csak így lehet egységes helyzetbeállítás, időadat 
igényével fellépni a Magyar Néphadsereg különböző seregtesteinek alá
rendelt csapatok, valamint a tanintézetek normázó tevékenységével 
szemben; továbbá csak így lehet egységes, mindenütt egyaránt helyesen 
alkalmazható normatívákat kialakitani. 

Előfordulhat, hogy a tervezetben leírt normafeladatok közül néme
lyek megfogalmazásukban, helyzetbeállitásukban nem eléggé egyértelműek 
vagy a végrehajtásuk körülményes, nehézkes, esetleg egyáltalán meg
valósíthatatlannak tűnik. Ez esetben feltétlenül szükséges az alapgondolat
nak megfelelő szövegezésben is módosítást, változtatást végrehajtani. Ez 
nagy segítséget jelenthet a tökéletesebb normafeladatok megoldásának. 

A 3311973. számú utasítás feladatul szabja, hogy a csapatok által 
megállapított normaidőket a magasabbegységek hadtáptörzsei ellenőríz
tessék, pontosítsák. Ez az általánosított időnormák kialakítása érdekében 
szükséges, mert ezzel lehetővé válik azonos magasabbebységen belül több 
helyen mért és javasolt normatívák egy időtartamban történő meghatáro
zása. Ugyanez vonatkozik az érintett seregtest hadtáp törzsekre és az l\i1N 
Hadtápfőnökség illetékes szerveire is. 

Ezzel a metodikával összeállított kiképzési normatívák el kell érjék 
azt a célkitűzést, hogy a véglegesen összeállított kiadvány több év pers
pektívájában reálisan és megalapozottan tartalmazza a hadtáp katonák, 
hadtápalegységek, egységek alapvető és legfontosabb gyakorlati-kiképzési 
feladatait, így alkalmas legyen mindenkor és mindenütt a kiképzettség 
színvonalának megállapítására alakulaton belül és kívül egyaránt. 
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