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A kérdés megértéséhez érintenem kell azokat a képzési területeket 
is, melyek közvetlenül, vagy közvetve szerepet játszanak a hallgatók tá
bori kiképzésénél, megalapozzák azt, vagy éppen az itt szerzett ismerete
'ket gyümölcsöztetve más képzési területek eredményességét segítik. 

A leendő hadtáp tisztek képzésénél alapvető célkitűzésünk, hogy 
olyan szakembereket adjunk a csapatoknak, akik a helyi viszonyok meg
ismerése után - az egység szintjén - szolgálatiág-vezetői beosztásban 
képesek a hadtápalegységek harcászati és szakharcászati kiképzését ve
zetni, a hadtáp katonákat megtanítani azokra a szakalaki ismeretekre és 
fogásokra, melyek a csapatok ellátását tábori körülmények között bizto
sítják, továbbá mint a törzsek szaktisztjei rendelkezzenek azo~kal az el
méleti és törzstechnikai ismeretekkel, ·melyek szükségesek a harc hadtáp
biztosításának megszervezéséhez és végrehajtásához. 

E célkitűzés maximális biztosítása érdekében a tanszék kialakította 
a maga kilképzési rendszerét, módszerét - természetesen a főiskola kép
zési rendszeréhez igazodva -, melynek lényegét az alábbiakban lehet 
összegezni. 

A főiskolai képzés 8 félév, melyből az első kettőben zömmel az úgy
nevezett alapozó tárgyakból kapnak többet a hallgatók. Tábori képzésük 
már itt megkezdődik - a képzés rendszeréhez igazodva -. alapozó szin
ten. Ez azt jelenti, hogy a hallgató a sorkatona szintjén megismeri a had
táp technikát, megtanulja üzembehelyezését, kezelését. E képzésnek a 
tantárgyprogramban itt ugyan ·még kevés hely van biztosítva, de a tan
szék a szombati napokra tervezett szakalaki foglalkozásokon ad lehetősé
get az ismeretek alaposabb elsajátítására. 

A képzés további menetében a hallgatók tematikájában a tábori 
képzés alapvetően az összfegyvernemi és szak.harcászat keretében - a 
töl:Jibi tantárgyakhoz kívánlkozó, illetve kapcsolódó arányban és szinten -
szerepel. 

A képzés tábori jellegű végrehajtását a tematikán túlmenően még 
biztosítani tudjuk a kiképzési módszerek megválasztásával. Például az 
összfegyvernemi és szakharcászati csoportos foglalkozásokat végre lehet 
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hajtani tanteremben, terepen. Terepen végrehajthatjuk úgy, hogy reggel 
kimegyünk és délután bejövünk, de végrehajthatjuk úgy is, hogy több 
napos foglalkozást egymásután a terepen tábori körülményeik között haj
tunk végre. Ha a módszer oldaláról vizsgáljuk a kérdést, a1kkor a tábori 
képzés az első évtől a 4. év végéig egyenlő arányban szerepel a hallgatók 
kiképzésében. A tanszék a kiképzési módszerek m,egválasztásánál a nehe
zebbet, de a célravezetőbbet alkalmazza. Ennek alátámasztására néhány 
konlkrét adatot említek. 

A négy év alatt az összfegyvernemi és szakharcászati ismereteket a 
hallgatók 600 órában sajátítják el. A 600 órából 244 óra - az összes 
óraszám 'mintegy 40°/o-a - terepfogl,alkozás, ezen belül 150 óra kihelye
zés keretében, tábori körülmények között kerül megtartásra. Vagyis az 
összfegyvernemi és szakharcászati ismeretek 25°/o-át tábori körülmények 
között sajátítják el a hallgatélk. 

Az összfegyvernemi és szakharcászati tárgyon kívül tábori kiképzés
ben részesülnek a hallgatók a „Kiképzés módszertan" című tantárgy ke
retében. Ennél a tantárgynál azt az elvet követjük, hogy a hallgató a 
tanteremben tervezze meg a kiképzést, a terepen vezesse le tancsapat 
bevonásával és gondoskodjon a kintlevő állomány ellátásáról. Egy ilyen 
zsúfolt célú kihelyezés mindig használható tapasztalatokat nyújt hallga
tónak és tanárnak egyaránt. 

A tábori körülmények között végzett munka megismerését és elsa
játítását célozza az a törekvésünk is, mely szerint a magasabb évfolyamú 
hallgatók törzsvezetési gya'korlatának kiszolgáló állományát az alsóbb 
évfolyamok hallgatóiból biztosítjuk. Itt egyrészt a hallgató elsajátítja a 
tábori körülmények !között folyó munka .feltételeinek megteremtését - és 
ehhez a magasabb évfolyam a tapasztalatait átadja, másrészt amit a 
törzsmunkából elsajátít, későbbi tanulmányai során hasznosítani tudja. 

Megemlíteném ·még azokat - a tárgyra vonatkozó - ismereteket, 
melyeket a más fegyvernemi hallgatókkal közös tervezési gyakorlatokon 
szereznek a hallgatók. Ugyanis a főiskola más tanszékei zárógyakorlatai
nak hadtápbiztosítását a hadtáp tanszék hallgatói végzik. Ezek a gya
korlatok színesebbé és konkrétabbá teszik ilyen irányú képzésüket egy
részt azért, ·mert megismerik más fegyvernemek tevélkenységét, másrészt 
szívesen vállalnak a hallgatók olyan feladatokat, ahol önállóan tényked
hetnek és bizonyítani tudják e munkakörök betöltésére alkalmasságukat. 
Ez a tevékenységük már nagyban hasonlít ahhoz, amit a csapatokhoz 
ki·kerülve a különböző gyakorlatokon fognak végezni. 

Ide kapcsolnám a tábori képzésnek azt a formáját, illetve lehetőségét, 
melyet a hallgatók a csapatgyakorlatok keretében kapnak. 

A 2. évtől a hallgatók - kisebb-nagyobb időre - csapatokhoz ke
rülnek, ahol mint az egység állományába tartozók részt vesznek az adott 
csapat lkiképzési feladatainak megvalósításában. 

Természetesen a csapatgyakorlatok elsődleges célja nem az, hogy jár
tasságot szerezzenek a csapatok tábori körülmények közötti ellátásában, 
de az ilyen irányú tapasztalatszerzést is a leghasznosabbaknak tartjuk 

A tárgynál maradva ez évben ,a legtöbb helyen a hallgatókat bevon
ták a szakharcászati foglalkozások és komplex gyakorlatok kidolgozásába, 
levezetésébe. Gyakorlatokon vettek részt, ahol - a hadtáphelyettesek tá-
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j,ékoztatása, valamint ellenőrzéseink tapasztalatai alapján - komolyan 
bekapcsolódtak az egység hadtáptörzsek munkájába. Mind a gyakorlaton, 
mind a főiskolára visszakerülve a csoportos foglalkozásokon nyújtott pro
duktumaik alapján megállapítható, hogy a hallgatók a 4. év végére felnő
nek leendő beosztásuk betöltéséhez. Ezek az eredmények annál meggyő
zőbbek és egyértelműbbek, :minél nagyobb arányban vonjálk be őket a 
hadtáptörzseknél folyó munkába és minél többször állítják olyan hely
zetbe, ahol önállóan kell munkájukat végezniük. E megállapítás hiteles
ségét azok a konkrét esetek támasztják alá, ahol a hallgatók betegség 
vagy más objektív okolk miatt szolgálatiág-vezetőket helyettesítettek és 
a körülmények folytán munkájukat ,önállóan kellett végezniük. 

Következésképpen a hadtáphelyettesek, ,rkrk hallgatókat kapnak csa
patgyakorlatra, maximális elfoglaltságot biztosítsanak rés21ükre és bát
ran hasznosítsák őket a :kiképzés igényesebb területein is. 

Mint ahogyan már fentebb is említettem, a "főiskola képzési rend
szerében számos olyan tárgy van, amely közvetve1 vagy közvetlenül kap
csolódik a hallgatók tábori kiképzéséhez. 

Csak néhányat említve: 
- a katonai tereptan keretében elsajátítjálk azokat az ismereteket, 

melyek nélkül nem tudnának a terepen tájékozódni, mozogni, álláspontot 
meghatározni; 

- a hír. technikai ismeretek keretében megtanulják a csapathadtáp
nál rendszeresített híradóeszközök fontosabb adatait, üzembehelyezésüket 
és a velük való forgalmazás menetét, szabályait; 

tömegpusztító fegyverek elleni védelem keretében elsajátítják a 
sugárszennyezettség fdkának megállapítását, a sugárfelderítő és sugár
szintmérő készülékek kezelését, a szennyezett terepszakasz leküzdésének 
és a következmények felszámolásának munkálatait; 

- a gépjármű ismeretek keretében megtanulnak gépjárművet vezetni, 
gépjárművel egyenként és oszlopban mozogni. 

A felsoroltakon kívül ,még számos olyan lképzési terület van, mely 
elősegíti a hallgatók ilyen irányú kiképzését. 

A felsorolt képzési területek együttesen biztosítják a fentebb meg
határozott alapvető kiképzési cél megvalósítását, mely szerint a leendő 

hadtáptisztet 4 év alatt kiképezzük mindazon ismeretekre, mely szüksé
ges a hadtápkatonák és az egység szolgálatiág-vezetőnek egyaránt ahhoz, 
hogy feladatát tábori !körülmények között el tudja látni. Vagyis: - is
merje meg a gl. ezrednél rendszeresített hadtáp technikai eszközök üzem
behelyezésének, kezelésének, működtet.ésének, telepítésének fogásait, -
sajátítsa el a munkafeltételek megteremtésének irányítását és végrehaj
tását tábori körülmények között; - tanulja meg ,a vezetési eszközök, rejt
jelző eszköz·ölk kezelését, használatát, - tanuljon meg oszlopot vezetni, 
mozgatni, megfordítani, szennyezett terepszakaszon átvezetni, alegységek 
és anyagok mentesítését irányítani és végrehajtani, hadtápalegységeket, 
illetve objektumokat elhelyezni (telepíteni). azok őrzését-védelmét meg
szervezni és végrehajtani, tömcgpus::tító fegyverek elleni védelmét meg
szervezni, - elsajátítják a különböző harctevékenységek hadtápbiztosí-
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tásának megszervezéséhez, vezetéséhez, végrehajtásához szükséges ismere
teket, a törzsmunka alapvető fogásait. 

A hallgatók tábori képzéséhez rendelkezésünkre álló eszközök és bá
zisok 

A legalapvetőbb technikai és anyagi eszközök biztosítása a főiskola 
szervezetszerű állományából, illetve készleteiből történik, ami eléggé be
határolt mind a mennyiség, mind a korszerűség tekintetében. 

Nagyon hasznos segítséget kapunk a seregtestek hadtáptörzsétől. 
Ugyanis a jelentősebb és nagyobb gyakorlatainkhoz szükséges eszközöket 
ezen az úton tudjulk biztosítani. E segítség értékét növeli, hogy a rendel
kezésre bocsátott eszközök korszerűek, így a hallgatók megismerhetik azo
kat a hadtáp technikai eszközöket, melyekkel avatás után dolgozni fog
nak. Az említett két alapvető forrás mellett természetesen igénybe vesz
szü:k az MNHF intézeteinek, köztük a Hadtáp Kiképző Központ, a Köz
ponti Élemezési Anyagraktár, az ócsai üzemanyagraktár technikai újdon
ságait, de a régebbi anyagi és technikai eszközeit is. Ilyen széles terület
ről igénybe vett anyagi, technikai eszközök felhasználása és alkalmazása 
elég sok nehézséget, pro'blémát vet fol, aminek részletezésére később még 
visszatérek. 

Kiképzési objektumaink a főiskola Ócsán kiépített kiképzési bázisá
nak szerves része. Jelenlegi formájában még nem teljesen kialakult, fej
lesztésre szorul, de a jelenlegi állapotában is kiválóan alkalmas a legtöbb 
összfegyvernemi és szakharcászati foglalkozás levezetésére. Alkalmas egy
részt a jó fedettsége, viszonylagos közelsége és nem utolsó sorban a ki
épített települési helyek színvonala miatt. 

Ezen a kiképzési bázison hajtjuk végre a terepre tervezett szakalaki 
foglalkozások, szakharcászati foglalkozások és a sz,akharcászati komplex 
gyakorlatok, az alegység szintű harcászati foglalkozások - a zászlóalj 
harcászati ·foglalkozások kivételével - jelentős részét. A zászlóalj szintű 

harcászati foglalkozások levezetésére kevésbé alkalmas. 
A bázison kiépítettünk egy gépkocsizó lövészzászlóalj ellátó szakasz, 

zászlóaljsegélyhely, ezred ellátó század, ezredsegélyhely, ezred sérült gép
kocsigyűjtőhely és ezred hadtáp vezetési pont elhelyezésére, telepítésére 
alkalmas objektumrendszert, mindazokkal a fedezékekkel, óvóhelyekkel, 
őrzés-védelmi létesítményekkel, ·melyek tömegpusztító fegyverek alkal
mazásának viszonyai között is alkalmasak a felsorolt hadtápalegységek 
elhelyezésére. E kiképzési bázisok értékét csak növeli, hogy a jelenleg 
bentlevő évfolyamok a KISZ-szervezet által szervezett társadalmi mun
kában építették. 

A kiképzési bázisok felhasználása nagyon előnyös mind a hallgató, 
mind a tanár szempontjából. A tanár szempontjából előnyös, mert sokkal 
jobban fel tud készülni a foglalkozás vagy a gyakorlat levezetésére egy 
olyan terepen, amelyet már részletesen ismer, s minden foglalkozás után 
tökéletesíteni tudja addigi ismereteit. A hallgató szempontjából előnyös, 
mert egy jól előkészített foglalkozáson nyilván több marad meg az anyag
ból, mint egy olyan terepen, ahol még a foglalkozásvezető is bizonyta
lanul mozog. Elönyös olyan szempontból is, hogy a hallgató az adott kö
rülményekhez képest a legjobb megoldások élményével gazdagodik és ki-
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kerülve a csapatokhoz az általa vezetett kiképzéseknél törekszik majd 
azokhoz hasonlót megvalósítani. 

T,ermészetesen a kiképzési bázisok íelhasználásána!k lehet egy olyan 
hátránya - különösen a főriskola viszonylatában, ahol 4 éves kiképzést 
folytatunk -, hogy a hallgató egyrészt megúnja az örökös ugyanazon te
repen folytatott tevékenységét, másrészt ,már annyira ismertté válik a 
terep, hogy ·már a főiskolán tudja, ·mit, hová fog elhelyezni. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek a veszélye fennáll, de ha a ki
képzési bázist helyesen és célszerűen használjuk, ezt a veszélyt megelőz
hetjük. Mi ezen a problémán úgy segítünk, hogy két foglalkozást egy
más után nem tervezünk ÓCsára. Mint ahogy fentebb említettem, Ocsa 
nem is ideális minden foglalkozás levezetésére. Például, ha raj foglal
kozást levezettünk ÓCSán, a szakaszfoglalkozást már Pilisborosjenőn ve
zetjük, a század harcászati fogla1'kozást ismét Ócsán, a zászlóaljfoglalko
zást Sóskúton, de a zászlóalj ellátó szakasz szakharcászati foglalkozást már 
ismét Ócsára tervezzük. 

Ugyanilyen meggondolásból állítjuk be az ezred szintű foglalkozáso
kat, illetve gyakorlatokat is, amit egyébként az összfegyvernemi és szak
harcászat keretében oktatott tárgykörök lehetővé is tesznek, ugyanis 
az ezred tárgykörön belül több különleges harctevékenység és annak had
tápbiztosítása szerepel, ami igényli a változatos terepet. 

A kiképzési bázis felhasználásának részletezésével nemcsak azt sze
rettem volna 'megismertetni, hogy a tanszék a hallgatók tábori képzésénél 
milyen eszközök és módszereket alkalmaz, hanem azt is, hogy a kikerülő 
hadtáptiszteknek van elképzelésük és bizonyos fokú jártasságuk egy ki
képzési bázis kialakításáról, berendezéséről és nem utolsósorban a felépí
téséről. A kikerülő fiatal tisztekkel ilyen szempontból is lehet és kell is 
számolni, a szükséges segítség megadása és feltételeik megteremtése mel
lett. 

Milyen problémák, nehézségek merülnek fel a hallgatók tábori kikép
zésének során, mi lenne az előrelépés iránya? 

Már fentebb említettem, hogy ,a főiskola ellátottsága hadtáp techni
kai eszközök tekintetében sem mennyiségileg, sem minőségileg nem áll 
azon a fokon, amely ilyen irányú kiképzésünket technikai es~köz tekin
tetében egyedül biztosítaná. Ha egy gépkocsizó lövészzászlóalj ellátó sza
kasz szakharcászati foglalkozását olyan célkitűzéssel és igénnyel akarjuk 
levezetni, 'hogy itt a hallgató azt a technikát ismerj-e meg, mellyel a csa
patokhoz kikerülve dolgozni fog, akkor a helyörségen 'belül és ildvül min
den lehetsőéget fel kell kutatnunk, hogy a szükséges technikát össze
gyűjtsük. 

!gy pl. ü~emanyag-utánfutót Ócsáról, vízszállító-utánfutót a Hadtáp 
Kiképző Központból, gázolajüzemű mozgókonyhát a Központi Élm. Rak
tártól, vagy esetleg más forrásokból kell biztosítanunk. Egy ilyen foglal
kozás előkészítése nagyon sok időt, fáradtságot és türelmet igényel, amit 
nem mindenki és nem mindig tud végigcsinálni. 

A megoldás útja több lehet. A legkényelmesebb az lenne, ha a tan
szék állományába lennének rendszeresítve a szükséges eszközök, termé
szetesen állománnyal együtt. Ha a gazdaságosság oldaláról vizsgáljuk a 
problémát a megoldás ilyen útja túl költséges lenne. Annyi azonban mégis 
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szükséges, hogy a helyőrség három kiképzési intézetének - a ZMKA, a 
ZMKMF-nek, a Hadtáp Kiképző Központnak - legalább közösen legyen 
egy jól felszerelt hadtáp technikai bázisa. 

A probléma ilyen irányú megoldása túlhaladja e cikk kereteit, ezért 
a részletekben nem bonyolódom bele. 

A képzés korszerűsége és színvonala igényelné a szorosabb együttmű
ködést. Együttműködést a csapatokkal, együttműködést a már említett 
kiképzési intézményekkel. A csapatokkal való együttműködésre, azonos 
tárgyú gya<korlat levezetésére több kísérletet kezdtünk, de objektív és 
szubjektív akadályok mindig kö:Z'bejöttek. Ettől függetlenül ezt az utat 
nem lehet elvetni, mert a 4 év alatt egy-két alkalommal össze lehet han
golni •az azonos tárgyú gyakorlatok idejét. A kiképzési intézményekkel az 
együttműködés elér1Ietőbb lenne és hasznos is. Pl. mennyivel eredménye
sebb lenne egy olyan közös gyakorlat, ahol a ZMKA adná a magasabb
egység hadtáptörzse, az ezred hadtáphelyetteseket, a ZMKMF az ezred 
szolgálatiág-vezetőket, a Hadtáp Kiképző Központ a hadtáp tiszthelyettesi 
állományt. Ez az együttműködés - különösen a végzős hallgatóknál -
elősegíthetné egy később alakuló hadtáptörzs összekovácsolását. Minden
képpen előnyös lenne a kiképzési cél, a gazdaságosság, a megszervezés és 
levezetés tekintetében egyaránt. 

Ugyancsak hasznos lenne az együttműködés az említett három okta
tási intézménnyel a kiképzési bázisok fejlesztésének és igénybevételének 
összehangolását ·illetően. A kiképzési bázisok kölcsönös használatával, a 
fejlesztés ·összehangolásával tartalmasabbá és változatosabbá tehetjük a 
hallgatók tábori kiképzését. 

Jelen cikk megírásával azt az alapvető célkitűzést követtem, hogy 
végzős hallgatóink leendő parancsnokai ismerjék meg a kiképzési folya
matot, módszerbeni szemléletet és követelményt, melyen keresztül a hall
gató ·megszerzi azokat az ismereteket és fogásokat, melyek szükségesek a 
csapatok ellátásához tábori körülmények között. Tudják azt, hogy mit 
várhatnak a fiatal hadtáptisztektől és hol kell segítséget nyújtani. Szeret
tem volna azt is lközre adni, hogy a hadtáp tisztképzés ezen területe nem 
éppen problémamentes és a felsorolt nehézségek ,a gyakorlati munkában 
jelentkeznek, továbbá talán segítséget nyújthatok a hiányosságok felszá
molásához. 

E cikk keretében csak a kérdés egyik felére, mégpedig a kisebbik 
felére adtam meg a választ. A kérdés nagyobbik felét, konlkrétan azt, 
hogy a főiskolán a hallgatók tábori képzése mennyire eredményes és ha
tásos, a válasz± azoknak a csapatoknál dolgozó parancsnokoknak kell 
megválaszolni, akik együtt dolgoznak fiatal hadtáptisztjeinkkel. 
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