
HARCKÉSZULTSÉG - HADTÁPKIKÉPZES 

Az 1. kiképzési időszak eredményei és tapasztalatai 
magasabbegységünk hadtópszolgálatában 

K o dák M i hál y alezredes és B á n J á n o s őrnagy 

Az 1. kiképzési időszak hadtáp feladatait alapvetően meghatározták azok 
a sajátos körülmények, melyek néphadseregünk - és részben a népgazdaság -
fejlődési-, tevékenységi irányát is jellemezték, meghatározták. 

Népgazdaság vonatkozásában meghatározó tényezőként vettük figyelembe 
az időszak tervezésénél és a feladatok szervezésénél pl., hogy az 1. kiképzési 
időszakra esett egy ötéves tervidőszak zárása és egy új ötéves tervperiódus indí
tása; ezen időszakban tartotta pártunk nagyjelentőségű XI. kongresszusát, mely
nek állásfoglalásai és a kongresszusi anyag feldogozása befolyásolták a hadtáp
szolgálat személyi állományának tevékenységét; ebben az időszakban bontako
zott ki intenzíven a takarékosságra való törekvés a népgazdaság minden terü~ 
letén. {.'i 

A néphadseregen belül végrehajtott fejlesztések, a szaktevékenységi terüle
tek kibővülése és az intenzív fejlesztési tendencia előtérbe kerülése alapvetően 
befolyásolták és meghatározták a hadtápszolgálat feladatainak terjedelmét, mi
nőségi fejlesztésének irányát. 

E körülmények közül néhány - a teljesség igénye nélkül: VELENCE-Hl 
feladat végrehajtása és az enneksorán bekövetkezett változások; év végi lel
tározások végrehajtása, az ezzel kapcsolatos jelentkezések elkészítése, az ered
mények elemzése; az ellátás minőségi fejlesztése, ehhez a szükséges feltételek 
kialakítása; helyi csapatépítkezések szervezése és kivitelezése; népgazdaság 
megsegítésében való részvétel; ESZR-k rendszerbeállítása, a nyilvántartás új 
rendjére történő áttérés végrehajtása stb. 

A fentieken kívül befolyásolta - elsősorban a feladattervezést -, hogy a 
vizsgált időszak a kétéves kiképzési ciklus első harmada, következésképpen; meg
alapozó, döntő időszak, amelyben biztosítani kellett a HM felügyeleti szemlére 
történő felkészülést, illetve ehhez a feltételek kialakítását. Ebben az időszak
ban jelentek meg - az alapszabályzatokkal összhangban - a különböző részlet 
(szak) - szabályozásokat tartalmazó utasítások, intézkedések, rendelkezések. 

Az időszak konkrét feladatait parancs és utasítás jelleggel a seregtest PK 
és PK HTPH a magasabbegység-parancsnok parancsa, illetve intézkedéssei 
szabták meg. A feladatok tervezésénél, szervezésénél és végrehajtásánál fentieken 
kívül figyelembe vettük az ellátásra a lét-; és (munka-) körülményekre vonat-
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kozó megnövekedett követelményeket, a kiképzési feladatok szervezésénél, az 
Osszkövetelményi Programok - mindenekelőtt az alapkiképzés módosult rend
jét szabályozó - előírásait. 

Eredmények és tapasztalatok 

a) HKSZ és „M" hadtápbiztosítása terén 

A HKSZ és „M" feladatok szervezését és begyakorlását alapvetően befo
lyásolták azok a szervezeti változások, azok a körülmények, amelyek biztosít
ják teljes harckészültségünk elérését, változott a felkészülési feladatok terje
delme, üteme és körülményei. 

A fenti változások alapvetően befolyásolták a maeg. hadtápszolgálat 
HKSZ és „M" feladatai megtervezését, szervezését. 

A hadtáptörzsek és -alegységek feladatainak döntő részét képezte a módo
sult helyzetnek megfelelő hadtápbiztosítási rend kialakítása, a HKSZ és „M" 
végrehajtása hadtápfeltételeinek létrehozása, összehangolása az AHKSZ felada
taival. 

A megnőtt „M" feladatokkal összhangban átcsoportosításokat hajtottunk 
végre a személyi állomány feladatokra történő elosztása, az anyagi-technikai 
készletek csoportosítása, az elvonuló „lépcső" -k megoszlása és összetétele terén. 

A feladatokkal összhangban megalakításra, kikülönítésre és lépcsőzésre ke
rültek az „M" anyagi készletek. A készletek cseréjénél és frissítésénél külön 
figyelmet fordítottunk azon helyzetből következő sajátosságra, hogy a folyama· 
tot frissítést - a „B" létszám csökkenése miatt - csökkent szintű és mennyiségű 
béke készletekből kell biztosítani. 

Az új helyzet, hogy a hadtápalegységekhez „M" -kor megnövekedett számú 
tartalékos állomány vonul be, módosította az AHKSZ időszakában és „M" -kor 
végrehajtandó kiképzési feladatok módszerét, terjedelmét és jellegét. Ennek 
megfelelően készítették el a hadtáptörzsek és hadtápegységek a tartalékos állo
mány 2 éves kiképzési tervét, dolgozták át - a seregtestparancsnok vonatkozó 
intézkedésének követelményei szerint - az összekovácsoló foglalkozások tervét, 
foglalkozási jegyeit. 

Az 1. kiképzési időszakban jelentős számú - elsősorban gkv., pék- és eü. 
t. katona - átképzését, valamint t. htp. tts. gyakorlati felkészítését hajtották 
végre hadtápegységeknél és -alegységeknél. 

- Végrehajtottuk a hadosztály ellátó zászlóalj t. tiszti állományának szem-
léjét, ennek keretében feladataik pontosítását. 

A seregtest - és maeg. szinten végrehajtott HKSZ (M) módszertani fog
lalkozások jól szolgálták a feladatok végrehajtása rendjének, valamint a ter
vezés követelményeinek egységes értelmezését. Ennek során - összhangban a 
maeg. PK a HKSZ-i iatézkedésében meghatározott követelményekkel - egy
ségesítettük az egység hadtáp szolgálatiág-vezetők HKSZ okmányait az ellátó 
szdpk.-ok munkajegyeit. Egységes mintákat dolgoztunk ki, ezen formák szerint 
átdolgozásra kerültek a fenti tervek. 

Megkezdtük - és a kik. időszak végéig, saját erőből befejeztük - a HKSZ 
készleteket képező hadtáp technikai eszközök közül a mko.-k, víz- és üza. 
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utánfutók zárt, fedett helyen történő tárolását, az összes hadtáp-technikai esz
köz műszaki felülvizsgálatát és a szükséges javitások saját, illetve vállalati 
úton történő elvégzését. 

b) Hadtápkiképzés terén 

A kiképzési feladatokkal kapcsolatban célul tűztük ki a tervezés színvona
lának, a foglalkozások előkészítésének javítását, a részt vevő (kiképzendő) ál
lomány felkészítettségi fokának, feladatokra való készségének növelését. 

A célok érdekében a magasabbegység hadtáptörzs ellenőrizte az egység 
öfn.-i (fn.-i) és hadtáptörzsek kiképzési terveit, biztosítottuk a szükséges kiegé
szítések, módosítások elvégzését. A kiképzés folyamatában ellenőriztük a had
táp gyakorlatok és -alegység (-egység) harcászati gyakorlatok előkészítését és a 
végrehajtást. Az ellátó szdpk.-ok alapozó kiképzése keretében oktató-módszertani 
foglalkozást vezettünk le a részt vevő állomány részére. 

A kitűzött céloknak megfelelően, javult és a követelményeknek megfelel 
a kiképzés egység szintű tervezése; a hadtáp gyakorlatokon és harcászati gya
korlatokon a hadtáp személyi állomány gyakoroltatásának módszerei, eredmé
nyessége; a szakharcászati foglalkozások módszere, a gyakorlatiasságra való tö
rekvés, következésképpen a felkészítés hatásfoka. A PK HTPH-k, htp. egység
és aeg. parancsnokok megfelelő jártasságot szereztek és kialakultak módsze
reik az egység szintű harcászati - általános katonai - és szakkiképzési foglalko
zások célirányos tervezésére, levezetésére. 

Hatékony, jó módszerként bizonyult a HOPK HTPH és a SZF-ök szak
kik.-i csoportjai továbbképzése során az egység PK HTPH-ek és a SZV-ek 
csoportjainak összevonása,a legfontosabb tárgykörök feldolgozása céljából létre
hozott htp. törzsekkel. Ezzel lehetőséget biztosítottunk ahhoz, hogy a jó képes
ségű htp.tisztek átadják tapasztalataikat a beosztásukban fiatal tisztek részére. 

A végrehajtott HVP összekovácsolási gyakorlatok és törzsfoglalkozások 
jól szolgálták a htp. törzsek és a HVP állományának összekovácsolását, a fel
adatok begyakorlását, a fontosabb tevékenységek személyekhez kötését, elosztását. 

A törzskiképzésen belül jó módszernek bizonyult a törzsfoglalkozások so
rán az általános katonai és hadtáp jellegű tárgykörök differenciált, összehan
golt feldolgozása oly módon, hogy a hadtáptörzsek állománya csak az őt érintő 
és munkájához szükséges Öfn.-i (fn.-i) témájú foglalkozásokon vett együtt részt 
a törzs többi állományával, míg a tevékenységhez nem feltétlen szükséges össz
fegyvernemi és fegyvernemi (pl.: tüzéregységnél tűzvezetéssel kapcsolatos) fog
lalkozások idején a hadtápmunka egyes témaköreit külön csoportban dolgoz
ták fel. Természetesen már az időszakos kiképzési tervekben is tükröződött a 
leírt módon történő témafeldolgozás. 

A hadtáptisztek és tts.-ek technikai eszköz ismereteinek fejlesztése és ezen 
eszközök kezelésében a készség tökéletesítése érdekében a szakkiképzések során 
gyakorló foglalkozásokon gyakoroltattuk a részt vevőket az eszközök kezelé
sében, működtetésében . 

Az időszakot közvetlenül megelőző hónapokban végrehajtottuk a pálya
kezdő hadtáptisztek és tts.--ek összevont kiképzését. Tapasztalataink szerint e 
felkészítési mód jól szolgálja a pályát kezdők „gyakorlati élet"-re történő fel
készítését. 
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A hadtáp sorállomány és -alegységek kiképzésével kapcsolatos néhány 
tapasztalatunk 

A korábbi időszakok tapasztalatait felhasználva, a kiképzés alegység szin
ten történő tervezésének, szervezésének javítását, valamint a foglalkozások jó 
előkészítését és megfelelő módszerekkel, kellő hatékonysággal történő végre
hajtását határoztuk meg célként. 

A kitűzött cél teljesítése érdekében a maeg. és egység szinten levezetett 
szakkiképzési - alegység parancsnoki alapozó és szintentartó foglalkozásokon 
megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a kiképzési követelmények egységes 
értelmezésére, a foglalkozásvezetők oktató-módszertani készségének javítására. 
Ezt szolgálták a levezetett bemutató - foglalkozások is. 

Az erőkifejtés hatására egyértelmű javulás következett be a kiképzés al
egységszintű tervezésében (két hetes részletes kiképzési terv), a foglalkozások 
- mindenekelőtt a szakharcászati kiképzés - előkészítésében és levezetésében, 
a végrehajtás elszámolásában. 

Az eredmények az egység szintű hadtápalegységeknél egyértelműen hatá
rozott fejlődést mutatnak. Ennek pozitív hatása mérhető és érzékelhető az ál
lomány szakfeladatainak végzésében, a kiképzési normák teljesítésében. 

Nem ilyen egyértelmű a fejlődés az alegységhadtápok kiképiése terén. A 
fő gondot a foglalkozásvezetők (elló. szpk.-ok) oktató-módszertani felkészült
ségében meglevő hiányosságok, valamint a foglalkozások alacsonyszintű szer
vezése okozza. E helyzetből azt a következtetést vontuk le, hogy a jövőben 
intenzívebben kell irányítani és segíteni a hadtáptörzsek részéről az alegységek 
hadtápjainak kiképzését úgy az előkészítés, mint a végrehajtás szakaszában. 

A hadtáp sorállomány kiképzésének szervezésében és a foglalkozások meg
tartásánál feszítettséget okoz a béke ellátási feladatok - főzés, szállítás, rak
tári munkák stb. - összehangolása, a kiképzésre fordíttandó idővel. Tapasztala
taink szerint e fcszítettség csak a hadtáptörzsek és a hadtáp és öfn.-i (fn.-i) 
alegységek parancsnokai jó együttműködésével, a feladatok körültekintő szerve
zésével oldható fel. 

Az egységek EÜSzF-nek a helyi törzsekből való kiválásával kapcsolatos 
problémáit az eü. kiképzésben úgy oldottuk meg, hogy ez utóbbit mindenütt 
a HTPH és EÜSzF szoros együttműködésben dolgozták ki. Ezzel is jelentős 
segítséget adtunk a fiatal orvosoknak szolgálati tevékenységükhöz. 

Az SZVM a kiképzési eredmények fokozásának és a katonakollektívák 
összekovácsolásának fontos eszköze. Az I. kiképzési időszakban a mozgalom 
számszerű eredményei elmaradtak az előző időszak eredményeitől. Ebben alap
vető szerepe a megnövekedett követelményeknek és a fokozott parancsnoki 
követelménytámasztásnak van. A mozgalom embert formáló, nevelő hatása 
most sem volt azonban kisebb jelentőségű, mint a korábbi időszakban. Követ
keztetésként levonható, hogy az SZVM-t a vállalások szervezésétől a vizsgáz
tatás tudatában és folyamatosan kell irányítani, az értékeléseket végre kell 
hajtani, s mindezt a katonakellektívák aktív közreműködésével kell végzeni. 

Tapasztalataink szerint az ESZR-k irányítása, szakmai segítése a hadtáp
törzsektől és a fegyvernemi anyagi szolgálatok részéről szükséges, s kell is, hogy 
érvényre jusson. A tisztek továbbképzésének jelenlegi idejébe azonban nem biz
tosított az érintett ht. állomány gépi könyvelési szakismereteinek elvárt szintre 
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emelése. Ebből adódóan az új számviteli renddel kapcsolatos kérdésekkel „félve" 
foglalkoznak, vagy csak a legszükségesebb mérvben avatkoznak be a szám
viteli folyamatokba. Ugyanakkor az ESZR-k polgári dolgozóinál problémaként 
jelentkezik, hogy szervezett keretek között nincs megoldva a szakszolgálat 
(fegyvernemi) nyilvántartással kapcsolatos ismeretek fejlesztése. (Az egység szin
ten vezetett továbbképzések a feszültséget nem oldják fel!) 

A hadtáp szaktantermek (szakkabinettek) megfelelő felszereltségükkel és 
használatuk tudatos szabályozása (összehangolása) mellett jó feltételt bizto
sítanak úgy a htp. állomány szakkiképzéséhez, mint az öfn.-i (fn.-i) katonák 
hadtáp jellegű oktatásához. 

Altalános tapasztalat egység és maeg. szinten, hogy a hadtápkiképzés je
lenlegi szerteágazó, rendszere - elsősorban a tiszti és tts.-i kikpézésre gondo
lunk - és az időszakonkénti tervezés követelménye indokolatlanul nagy meg
terhelést jelent a hadtáptörzsek részére. Ez feszítettséget okoz az időfelhasz
nálásában, hisz a hadtápbiztosítás többi tevékenységével szemben is (ellátás, 
vezetés stb.) megnőttek a követelmények. 

Véleményünk szerint a kiképzésben meglevő feszítettségck és a hadtáp
törtsek leterheltsége a hadtápkiképzés rendszerének ésszerű továbbfejlesztésé
vel feloldható lenne . 

e) Ellátás és gazdálkodás 

Az ellátást és gazdálkodást az I. kiképzési időszakban a személyi állo
mány ellátása terén támasztott magasabb követelmények és ehhez a feltételek 
javulása, minőségi fejlesztése jellemezte. 

Az ellátás alakulásában egyértelműen a minőségi és mennyiségi előrelépés 

volt tapasztalható. A személyi állományról való fokozott gondoskodást, a szük
ségletek mind teljesebb kielégítését a hadtáp személyi állomány nemcsak gaz
dasági, hanem mint fontos hangulati és politikai kérdést is kezelte. E helyzet
ből kiindulva az ellátási kérdések megítélésénél, a döntések meghozatalánál 
szoros együttműködést valósítottunk meg a pártpolitikai szervekkel. 

A kitűzött célnak megfelelően fejlődött az ellátás színvonala, valósult meg 
a hadtápgazdálkodás. A kitűzött célok megvalósítása és ehhez módszerek adása 
érdekében módszertani bemutatót tartottunk. A követelményeket a hadtápvcze
tésen túl a parancsnoki vezetés minden szintjén értelmeztük. 

Az ellátás terén legdinamikusabb fejlődés az elhelyezési és munka körül~ 
ményckben,a különböző jellegű szolgáltatásokban és a ruházati ellátásban kö
vetkezett be. 

Az elhelyezési jellegű fejlesztésekben nagy jelentőségűek a helyi építkezések 
és fejlesztések hatására CSÉP-ek során kialakított jobb feltételek. Saját erővel 
- részben központi, részben saját hitelek felhasználásával - alakítottuk ki lak
tanyáinkban a korszerű hideg-meleg vizesblokkokat; a modern alegység körle
teket; fejlesztettük a tisztek, tts.-ek és pa.-k munkakörülményeit, a kommu
nális-szociális ellátás feltételeit. A CSÉP és a karbantartó alegységek tervszerű, 
összehangolt alkalmazásával jelentősen javult a laktanyák épületeinek állaga . 
A fürdők, konyhablokkok - elsősorban étkezdék - többségét korszerűsítettük, 
átalakítottuk. 

A ruházati ellátás fejlesztése során m10oseg1 előrelépést értünk el 
az alkalomhoz és feladathoz illő ruházat biztosításában. Időszakonként egy rend 
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új (szolgálati) ruha biztosításával, személyenként 1-1,5 rend munkaruha feke
tére történő festésével és az utánszínczések alkalmazásával biztosítottuk a gya
korló ruházat hármas tagozódásának elvárt szinten történő kialakítását és fenn
tartását. Rendszeressé vált a kimenő ruházat vegytisztítása. 

A személyi állományt sport ruházattal történő ellátásával minőségi előre
lépés történt az „alkalomhoz és feladathoz" szükséges ruházattal történő ellátás
ban. Azon túl, hogy kulturált, tetszetős ruházattal rendelkezik a szemályi állo
mány a sportoláshoz és a szabad idő eltöltéséhez, nagyban hozzájárul a ~korló
ruházat megkíméléséhez, a testnevelési kiképzés eredményességéhez és az állo
mány felszabadult, jó hangulatához is. 

A csapatgyengélkedőket egységesen elláttuk paplannal. Kialakításra kerül
tek a feladathoz illő szakácsruha készletek és felszerelések. 

Szolgáltatások terén jelentős előrelépést jelent a szükséglet szerinti fürdetés 
biztosítása, a heti kétszeri - néhány egységünknél már a „szükséglet szerinti" -
fehérneműcsere végrehajtása, az alegység gazdasági szobák (gazdasági sarkok) 
kialakítása és felszerelésének fejlesztése. A fehérneműcserék biztosításánál leg
jobb módszernek bizonyult a „személyi mosatás" és a fürdőben végrehajtott 
csere. 

Az élelmezési ellátásban alapvető változás következett be a kulturált ét
keztetés feltételeiben (asztalok; étkezdei élm. felszerelések; függöny, virág stb.) 
a változatosság bővítésében. Három egységünknél korszerűsítettük a hűtőberen
dezéseket, illetve 5 egységünknél a konyhablokkokat. 

A személyi állomány kedvezően fogadta a vacsorahányad pénzben történő 
kézhczfizetésének bevezetését. 

Egészségügyi ellátásban a gyengélkedők felújítása és korszerűbbé tétele, 
berendezéseik fejlesztése jobb feltételeket biztosítanak a személyi állomány eü. 
ellátásához. 

Egy helyőrségünkben korszerű helyőrségi fogászati rendelőt alakítottunk ki. 
A központilag biztosított lehetőségek hatására jelentősen megnőtt a 

gyógyüdültetések (regenerálás) és a pihentető üdültetés feltételei. 
Üzemanyag-ellátás terén a tartály plombálás két egységnél történt beveze

tése és alkalmazása kedvező eredményeket biztosított az üzemanyag-takarékos
ságban. Kiszélesítését a II. kik. időszakban tervezzük. 

A fagyállófolyadék veszteség 1975/1976. időszakban mintegy 100/o-kal volt 
kevesebb, mint az előző időszakban. 

E rövid tanulmányban nem volt módunk - dc nem is volt célunk - az 
elért eredmények és a szerzett tapasztalatok részletes ismertetése. Úgy gondoljuk 
azonban, hogy így is sikerült felvillantani a kiképzési időszak főbb hadtáp 
eredményeit és az esetleges problémáit, egyes kérdésekben konkrét tapaszta
latainkat és véleményünket. 

Úgy ítéljük meg, hogy az elért eredmények kedvező alapot biztosítanak 
a II. kiképzési időszak hadtáp feladatainak teljesítéséhez és javuló színvonalon 
történő megvalósításához. 
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