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A tábori hadtápcsapatok felkészítésének 
néhány kérdéséről 

Dr. Cs ab aj K á r o ly ezredes, a hadtudományok kandidátusa 

Az. elvonuló szárazföldi csapatok minden oldalú biztosításának szerves 
részét képezi azok tevékenységének folyamatos hadtápbiztosítása. 

A szárazföldi csapatok hadműveleti hadtápbiztosítását részben az össz
fegyvernemi hadseregek állományába tartozó hadsereg hadtáp szervezetek, rész
ben a front hadtáp szervezetek végzik. Az MN viszonylatában a front hadtáp
tagozat szerepét az MN Tábori Hadtáp tölti be. A tábori hadtáp tagozat csak 
akkor töltheti be maradéktalanul a ráháruló szerepet, ha a tagozat hadtáp szer
vezetei már békeidőben felkészülnek háborús feladataik ellátására. 

A hadtáp tagozatok, közte a tábori hadtáp felkészítésének alapvető rend
szabályai a 01/1974. sz. HM-paranccsal életbeléptetett Alapokmány szerint a 
következők: 

- a szervezeti felépítés, a technikai ellátottság, a hadtáp munka alapelvei 
állandó tökéletesítése és egyeztetése ; 

- a békeidőben rendelkezésre álló hadtáp magasabbegységek, intézetek 
állandó készenlétben tartása; 

- a hadtáp gyors mozgósítását és telepítését biztosító rendszabályok vég
rehajtása; 

- az anyagi készletek időben történó létrehozása, helyes csoportosítása és 
megbízható rejtése; 

- a hadtáp magasabbegységek, egységek, intézetek és hadtáp vezetési szer
vek személyi állománya tábori, harci, hadműveleti és szakkiképzési színvona
lának növelése. 

Jelen tanulmányban a felkészítés utóbbi rendszabályaival, a hadtáp szerve
zetek személyi állományának kiképzésével kívánok foglalkozni. 

A tartalékos hadkötelesek kiképzésének, összekovácsolásának célját az MN 
Kiképzési Főfelügyelő 0018/1974. számú Utasítása határozza meg. Ennek figye
lembevételével az adott mozgósítási szervezetekhez biztosított személyi állomány 
kiképzése, összekovácsolása, behívása: 

- mozgósítási-parancsnoki eligazítás, 
- mozgósítási-parancsnoki továbbképzés, 
- mozgósítási-ellenőrző szemle, 
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- mozgósítási-összekovácsolási gyakorlat formájában, továbbá a tartalékos 
legénységi állomány átképzése, továbbképzése és a tartalékos tiszti, tiszthelyet
tesi állomány gyakorlati munkája folyamán kerül végrehajtásra. 

Ezek a kiképzési formák teljes mértékben vonatkoznak a tábori hadtáp 
tagozathoz biztosított tartalékos hadköteles állományra is azzal a kiegészítéssel, 
hogy a kiképzések szakmai részét az MN érintett szolgálatfönökei külön utasí
tásokban határozzák meg. 

A fenti kiképzési formák közül a továbbiakban a mozgósítási-parancsnoki 
továbbképzés, a mozgósítási ellenőrző szemle és a mozgósítási összekovácsolási 
gyakorlat előkészítésével és levezetésével kívánok foglalkozni. 

A mozgósítási-parancsnoki továbbképzés elókészítése 
és levezetése 

A tábori hadtáp csapatokhoz lebiztosított tiszti, tiszthelyettesi állomány 
mozgósítási-parancsnoki továbbké.pzésének előkészítése igen góndos és kö:Cülte
kintő tevékenységet igényel, egyrészt a kiképzést előkészítő mozgósításf ·tÖ~i:sek 
állományának összetétele, felkészültsége, anyagi-technikai, elhelyezési korl~tozott 
lehetőségei, másrészt a kiképzendő állomány beosztás és szakma szer_inti kép:-
zettsége és felkészítésének sokrétűsége miatt. · 

A fenti tényezők közül az 5 éves, ezen belül az éves mozgósítás_i-ösSzeko
vácsolási terv összeállításánál a kiképzési követelmények mellett a konkrét · le
hetőségeket is (a mozgósítási-parancsnoki továbbképzésen a személyi iillomány 
részére szükséges elhelyezési, tantermi, ellátási feltételeket, továbbá a 4-5 napos 
kiképzések kellő színvonalon való előkészítésének, majd a foglalkozások leve~ 
zetési lehetőségeit) figyelembe kell venni. Az elmúlt években lefolytatott. kikép
zések tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy egy tábori hadtáp szer
vezet mozgósítási-parancsnoki továbbképzés előkészítése egy 3-5 főből álló 
mozgósítási törzstől 3-4 heti megfeszített tevékenységet igényel. Emellett az 
adott szervezet szakmai feladatainak kidolgozásához a szükséges feltételek biz
tosításához más katonai szervezetek, sőt az MN érintett szolgálatfőnökök segít-
sége is szükséges. · 

A következő feltételt a kiképzendő állomány összetételének figyelembe
vétele képezi. Ezt alapvetően az befolyásolja, hogy egy vagy több szervezet, 
ezen belül is egy profilú vagy több profilú szervezetek részére történik-e a ki
képzés. Azonos profilú· szervezetek összevonása az elhelyezési lehetőségek függ
vényében igen célszerű, mert lehetővé válik az azonos beosztású, szakképzettsé
gű káderek differenciált kiképzésre. lgy pl. 2-3 Tábori Sebészeti Kórház 
(TSK) tiszti állományának együttes mozgósítási-parancsnoki továbbképzésénél 
lehetőség van az orvos tisztek, a parancsnok helyettesek (politikai, hadtáp), 
pénzügyi főnökök számára a kiképzés 2. és 3. napján külön kiképzési csop_ortok 
_képzése, ahol saját szakbeosztásukkal járó kötelmeket, feladatokat elmélyül
tebben tanulmányozhatjuk. Ez vonatkozhat más azonos rendeltetésű pl. mű
szaki, vegyivédelmi, híradó, kiszolgáló stb. szervezetek együttes mozgósítási
parancsnoki továbbképzésére is. Azt azonban ennél is figyelembe kell venni, 
hogy a mozgósítási-parancsnoki továbbképzést előkészítő, vezető mozgósítási 
törzseknek rendelkeznie kell, vagy azt meg kell erősíteni a fentiek szenntt 
kiképzési csoportok foglalkozásait levezetni képes személlyel. Ebből adódik, 
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hogy ilyen összetételű kiképzést csak megfelelő létszámú mozgósítási törzsek ké
pesek vezetni. A résztvevő állomány felkészültsége is befolyásolja a kiképzési 
csoportok kialakítását. Így pl., ha már az alapozó kiképzés (az első mozgósítási
parancsnoki továbbképzés) végrehajtására készült, akkor célszerű a mozgósítási
parancsnoki továbbképzést egy középirányító szervezethez tartozó alárendelt 
szervezetek együttes gyakoroltatásával - hadijáték formájában terepen, vagy 
gyakorló pályán levezetni. Ez mintegy közbeeső felkészítési fokozatot jelent
het az adott középirányító szervezet parancsnoki és törzsvezetési, sőt rendszer
gyakorlatára való felkészüléshez is. 

A mozgósítási-parancsnoki továbbképzés előkészítését jelentős mértékben 
befolyásolják a kiképzés tárgyi feltételei. Ezek közé tartoznak a kiképzésen 
résztvevő állomány elhelyezési, ellátási, kulturált pihenési lehetőségei. A moz
gósítási törzsek egy része élhet a befogadó szervezet lehetőségeivel. s itt problé
mát e kérdések nem okoznak. Azonban az önálló objektumokban elhelyezett 
mozgósítási törzseknél, mozgósítási bázisokon ezen feltételek megteremtése ko
moly erőfeszítést igényel. A probléma megoldását segíti elő, az a már jól be
vált módszer, hogy a mozgósítási-parancsnoki továbbképzés kezdete előtt né
hány nappal az adott szervezet állományából a legszükségesebb állomány (pa
rancsnok, helyettesek, kiszolgáló állomány) Cs néhány gépjármű behívásra ke
rül, s a kiképzCs kezdetére megteremtik a legszükségesebb feltételeket. A fel
tételek közé kell sorolni a Szolgálati Szabályzat által előírt elhelyezési, ellátási 
(meleg étkezés, fürdés) kulturális (TV, rádió, újság) lehetőségeket. Ezek bizto
sítása jelentősen befolyásolja a parancsnoki továbbképzés hatékonyságát. 

A mozgósítási-parancsnoki továbbképzés előkészítése során külön gondot 
kell fordítani a továbbképzés tematikájának és napirendjének kialakítására. A 
továbbképzés tematikáját az előző parancsnoki továbbképzés, mozgósítási-össze
kovácsolási gyakorlat figyelembevételével célszerű, úgy összeállítani, hogy egy
részt tegye lehetővé a már tanultak, elsajátítottak felfrissítését, másrészt annak 
folytatásaként adjon új ismereteket, gyakorlati jártasságot is. Ezen kívül cél
szerű a mozgósítási-parancsnoki továbbképzés idejét felhasználni a HKSZ mun
kafüzetek kiegészítésére, a tartalékos tisztek (tiszthelyettesek) által mozgósítás
kor tartandó foglalkozási jegyek kidolgozására felhasználni. 

A tábori hadtáp szervezeteknél vezetett mozgósítási-parancsnoki tovább
képzés egyik sajátossága az is, hogy egyes mozgósítási szervezetek mozgósítási
parancsnoki továbbképzését, az azok megalakítását végző, a Tábori Hadtápfő
nöknek nem alárendelt csapatok, intézetek szervezik. Ebben az esetben is szük
séges a kiképzés tematikájának egyeztetése, a kiképzést vezetők részére tábori 
hadtáp témájú előadások, segédletek megküldése, sőt a Tábori Hadtápfőnökség 
részéről egyes előadások megtartása, foglalkozások levezetése is, valamennyi 
tábori hadtáp szervezet egységes elveken alapuló felkészítése céljából. Ezt se
gítik elő a Tábori Hadtápfőnök, illetve a középirányító parancsnokok által 
évenként levezetett parancsnoki továbbképzések is, amelyeken általában részt
vesznek az ilyen tábori hadtáp szervezetekhez mozgósításra parancsnoki, pa
rancsnok helyettesi beosztásba kinevezett hivatásos tisztek is. 

A mozgósítási-parancsnoki továbbképzés tematikájának egy változatát az 
alábbiak szerint célszerű kialakítani: 

- első napon: a személyi állomány fogadása (esetleges kiegészítő felsze
relése), állományrendezés, tiszti gyűlés, általános katonai ismeretek elsajátítása; 
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- a második napon: az adott szervezet elöljáró tagozatáról tájékoztató, 
majd az adott szervezet szervezetével, alkalmazásával, vezetésével kapcsolatos 
előadások megtartása; 

- a harmadik napon: a konkrét (szakmai) beosztások szerinti ismeretek, 
jártasság megszerzése. Több azonos típusú szervezet összevont kiképzésénél le
hetőség nyílik kiképzési csoportok létrehozására is, pl. Tábori Sebészeti Kórhá
zak esetében négy csoportot célszerű képezni. Az első csoportba az orvos tiszti 
állományt, a második csoportba a politikai helyetteseket, a harmadik csoportba 
a parancsnok hadtáp helyettesek vezetésével a szolgálati ág főnököket, a ne
gyedik csoportba a pénzügyi szolgálat főnököket célszerű beosztani. Természete
sen mindegyik csoport részére külön termet, foglalkozásvezetőt, konzultánst 
célszerű biztosítani. 

A mozgósítási-parancsnoki továbbképzésen résztvevő állomány kiválasztá
sát, behívását, foglalkoztatását, gyakorlását a fentiekből láthatóan igen körül
tekintően kell megszervezni. Alapelvként célszerű azt elfogadni, hogy csak azt 
a parancsnoki ( vezető) állományt célszerű behívni, amelyet foglalkoztatni is le
het, s azok egy részét is csak addig célszerű benntartani, amíg a foglalkozta
tása lehetséges. A lefolytatott mozgósítási-parancsnoki kiképzések tapasztalatai 
nagyban hozzásegítenek bennünket a fentiek érvényesítéséhez, s olyan megol
dások alkalmazásához is, mint pl. a harmadik nap végén (ha nem kerül az 
ötödik napon mozgósítási ellenőrző szemlére sor) a hadijátékon részt nem vevő 
állomány (pl. pénzügyi szolgálat vezető, beosztott orvosok, tiszthelyettesek, stb.) 
leszerelése, vagy más saját beosztásával kapcsolatos feladatokkal való foglal
koztatása; 

- a negyedik és ötödik napon hadijáték keretében az adott szervezet al
kalmazásával kapcsolatos gyakorlás végrehajtása, terepen végrehajtandó szemre
vételezéssel egybekötve; 

- az ötödik nap végén a kiképzés értékelése, az állomány búcsúztatása (le
szerelése). 

A mozgósítási ellenőrző szemlék előkészítése 
és végrehajtása 

A tábori hadtáp csapatoknál levezetett mozgósítási ellenőrző szemlék túl~ 
nyomó részét a mozgósítási-parancsnoki továbbképzéssel összekötve hajtottuk 
végre azzal a céllal, hogy a parancsnoki állomány 4 napos felkészítése egyben 
a mozgósítási ellenőrző szemle előkészítését is tegye lehetővé. Másképpen fo
galmazva a két összekovácsolási forma gyakorlatilag az egész szervezet személyi 
állományának összekovácsolását eredményezze. 

A mozgósítási ellenőrző szemle napirendjét részben a HKSZ-,,M" tervek 
szerinti tevékenység (személyi állomány fogadása), kiegészítő felszerelés, állo
mány rendezés stb.) részben az M 1 napra tervezett kiképzési (politikai tájé· 
koztató, fegyver, egyéni vegyivédelmi, egészségügyi eszközök ismertetése, 1-2 
óra szakmai kiképzés) tárgykörök átvétele teszi ki. 

A mozgósítási ellenőrző szemle előkészítésében nagy jelentőséggel bír -
főleg az időjárási viszonyok figyelembevételével - a beérkező személyi állo
mány fogadásával, majd kiképzésével kapcsolatos feltételek (elhelyezés, étkezés 
stb.) megteremtése. Ezt nagyban elősegíti a mozgósítási-parancsnoki továbbkép-
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zésen résztvevő állomány ellátását, kiszolgálását előzőleg behívott állomány e 
feladatokba való bekapcsolása, továbbá az érintett Területvédelmi és Had·
kiegészítési Parancsnokságoktól előzőleg behívásra kért, polgári alkalmazottak
ból álló MVCS alkalmazása. 

A lefolytatott mozgósítási ellenőrző szemlék tapasztalatai alapján a tiszti 
állomány bevonulása a kért időre általában megtörténik, így a kiképzésre tet·· 
vezett idő is betartható. 

Az előírt kiképzési foglalkozások levezetését a parancsnoki továbbképzésen 
e feladatokra felkészített parancsnoki, vezető állomány végzi. A kiképzési fog
lalkozások levezetése során különböző módszerek alkalmazhatók. Így pl.: 

- az egyes kiképzési foglalkozásokat forgószínpadszerűen készítik elő. Te
hát egy-egy előadó 3-4 csoport részére vezet egymás után foglalkozást. Ez azzal 
az előnnyel jár, hogy az előadók felkészítése egyszerűbb és felkészültségük is 
jobban figyelembevehető; 

- minden egyes alegység, szerv részére saját szervezetszerű parancsnoka 
vezeti a foglalkozást. Ennek előnye az, hogy a szervezetszerű parancsnok job
ban megismeri beosztottait, így a kiképzések elősegítik az adott szervezet 
összekovácsolását. 

A fenti módszerek egyikét, vagy esetleg azok együttes alkalmazását rész4 

ben a kiképzendő állomány felkészültsége, részben a rendelkezésre álló ki· 
képző állomány figyelembevételével célszerű kiválasztani. 

A politikai tájékoztatót célszerű egyidejűleg az egész személyi állomány 
részére megtartani, a szakkiképzést pedig a szakbeosztások szerint lefolytatni. 

A kiképzési foglalkozások során igen lényeges, hogy az állomány necsak 
megismerhesse, hanem el is sajátíthassa, felfrissíthesse a részére kiadott fegyver 
és védőeszközök kezelését. Ez pedig csak megfelelő színvonalú előadásokkal, a 
kiképzési eszközök bemutatásával és az egyes eszközök gyakorlati fogásaival ér
hető el. A kiképzések iránti érdeklődés fokozását szolgálhatják a „villdm" 
vetélkedők: fegyver szétszedés-összerakás, gázálarc felvétel, levétel stb. is. 

A mozgósítási ellenőrző szemlét célszerű alaki szemlével befejezni, ahol le
hetőség nyílik az egész állomány felkészültségének ellenőrzésére, a lefolytatott 
kiképzés értékelésére és a parancsnok számára az elköszönésre. 

A mozgósítási-összekovácsolási gyakorlatok előkészítése 
és levezetése 

A tábori hadtáp csapatok felkészítése során alapvető jelentőséggel bír az 
adott szervezet, középirányító szervezetek esetében az alárendeltségükbe tartozó 
szervezetek teljes állománnyal való gyakoroltatása. A mozgósítási-összekovácso
lási gyakorlatok idejét, tartalmát, a rendelkezésre álló létszám és pénzügyi ke
retet, az érintett elöljárók által megszabott követelmények, a gyakorlatot vezető 
és végrehajtó szervezetek lehetőségei határozzák meg. 

A fenti körülmények figyelembevételével a tábori hadtáp csapatok viszony
latában az alábbi mozgósítási-összekovácsolási gyakorlatformák alakultak ki: 

- néhány napos mozgósítási-összckovácsolási, szakharcászati gyakorlat; 
- néhány hetes, az elöljáró szervek által meghatározott szak-, építési fel-

adat végrehajtása; 
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- 5-10 napos parancsnoki és törzsvezetési gyakorlattal egybekötött mozgó
sítási-összekovácsolási, szakharcászati gyakorlat. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok egyrésze más hadtáp tagoza
tokkal való egyidejű gyakoroltatás, az MN érintett szolgálati rendszergyakor
]atának keretében is történhet, Ilyen volt pl. az 1971. évi „KOMPLEXITAS" 
anyagi-biztosítási rendszergyakorlat, amikor a TEB melJett a seregtest MN, sőt 
magasabbegység anyagellátó szervezetek is egyidejűleg gyakorolták az anyagi 
eszközök TEB-ről csapatokhoz való eljuttatását, korszerű szá1lítóeszközök al
kalmazásával. 

A továbbiakban a fenti témakörökből csak két kérdéssel a szak.harcászati, 
és a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat előkészítésével kívánok foglalkozni. 

1. A szakharcászati gyakorlatok tárgyát, időtartamát, ütemeit az egyes szer
vezetek lehetőségei {létszám és pénzügyi keretek) mellett az adott szervezet fel
készítésének konkrét követelményei is befolyásolják. 

Így pl. a tábori egészségügyi intézetek részére a mozgósítási-parancsnoki 
továbbképzés, mozgósítási szemlék után néhány nap is elegendő feladatuk 
gyakorlására. Ilyen általunk lefolytatott 5 napos szakharcászati gyakorlat kere
tében az alábbi időbeosztást alkalmaztuk: 

- első nap: a mozgósítás végrehajtása, mozgósítási készség elérése, mozgó
sítási kiképzés megkezdése; 

- második nap: mozgósítási kiképzés folytatása, harckészültségi feladat 
begyakorlása (az anyagi eszközök málházása), a kijelölt körletbe való beérkezés 
(menet) megtervezése, megszervezése az adott szervezet parancsnoka által; 

- a harmadik nap: menet végrehajtása a kijelölt körletbe, a körlet elfog
lalása, az adott szervezet telepítése, müködőkészség elérése; 

- a negyedik nap: a letelepült szervezet gyakoroltatása - anyag átvétel 
(kiadás), sérült ellátás, javítás stb., a mozgósítási, megalakulási helyre való me
net megszervezése; 

~ az ötödik nap: menet a mozgósítás, megalakulás helyére, anyagkarban
tartás, értékelés, leszerelés. 

Az egészségügyi intézetek mellett más típusú hadtáp szervezeteknél is cél
szerű levezetni néhány napos szakharcászati gyakorlatot. Így pl. önálló gépkocsi 
szállító zászlóaljak részére elegendő 3 nap időtartamú gyakorlat is, mert a 
gyakorlat második napján a végrehajtó alegységek már végezhetnek szállítási 
feladatokat, míg a zászlóalj törzse ezalatt a gépkocsi szállító zászlóalj alkalma
zásával kapcsolatos kérdéseket dolgozhatja fel. Ugyanez a módszer alkalmaz
ható más hadtáp szervezetekre, vagy azok egyes önálló profilú alegységeire is 
pl. sütő, vágó, mosó stb. üzemekre, vagy azok részlegeire. A már említett má
sodik napon ezek képesek települni, szakfeladatokat megoldani. 

A szakharcászati gyakorlatok az adott szervezet háborús felkészítésén túl 
nagyban elősegítik a gyakorlatot vezető középirányító mozgósítási szervezet sze~ 
mélyi állománya részére gyakorlati tapasztalati adatok, normatívák szerzését az 
azonos szervezetek felkészítéséhez. Így pl. az általunk levezetett különböző 
egészségügyi intézetek szakharcászati gyakorlatai során kimunkálásra kerültek a 
sérült eHátási, a telepítési, őrzésvédelmi stb. vázlatok, az egyes funkcionális 

8 



r -
" 1 

~-

szervezetek (átvevő-osztályozó, műtő, röntgen, fektető stb.) tevékenységét tar
talmazó ismeretek, adatok, amelyek egyben felhasználhatók az adott szervezetek 
mozgósítási kiképzési foglalkozásaihoz is, az egyes előadók foglalkozási je
gyeiként. 

2. A mozgósítási-összekovácsolási gyakorlatok második nagy csoportjának a 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok és az azokhoz kapcsolt szakharcászati 
gyakorlatok képezik. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok célját, ütemét 
az adott hadtáp szervezet háborús feladataitól, a szervezet összekovácsoltságá
nak fokától, rendszergyakorlat esetén annak tárgyától függően célszerű megha
tározni. A gyakorlat tárgyát befolyásolhatja az is, hogy az adott szervezet már 
hajtott-e végre ilyen gyakorlatot és ott milyen kérdéseket gyakoroltak. Az 
utóbbi esetben a témát úgy célszerű megválasztani, hogy lehetőség nyíljon a 
már ismert (elsajátított) anyag frissítésére, és egyben a szervezet további tevé
kenységével kapcsolatos ismeret {jártasság) megszerzésére is. 

A THF-ség által levezetett parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokon a 
fenti tényezők figyelembevételével általában az alábbi mozzanatokat állítot
tuk be: 

- az adott szervezet mozgósítása, annak harckészültségbe helyezése, az alá
rendelt szervezetek kiképzésének szervezése, ellenőrzése, az adott szervezet által 
menet végrehajtása. Ehhez 1-2 nap szükséges; 

- az adott szervezet alkalmazásának megszervezése. Ehhez 1-2 nap szük
séges; 

az adott szervezetre mért tömegpusztító eszközök következményeinek 
felszámolása, a szervezet további alkalmazásának pontosítása. Ehhez legalább 
1 nap szükséges. 

A gyakorlat időtartamát a fenti gyakorlati mozzanatok időszükségletén túl
menően az adott szervezet mozgósítása, mozgósítási-összekovácsoló szakkikép
zéSe, majd a mozgósítási, megalakulási helyekre való visszatérése, az értékelés 
és leszerelés együttes ideje határozza meg. Ezek figyelembevételével egy ilyen 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat időtartama a „DELTA-75" közlekedési 
gyakorlat tapasztalatai alapján az alábbi lehet: 

mozgósítás végrehajtása 
- mozgósítási-összekovácsoló kiképzés 

- parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat 
- visszatérés, leszerelés 

Összesen: 

1 nap 
1-2 nap 
3-5 nap 
1-2 nap -----

6-10 nap szükséges. 

Amennyiben a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlathoz kapcsolódik az 
adott középirányító szervezet alárendelt szervezeteinek szakharcászati gyakor
lata, akkor az adott középirányító szervezet konkrét vezetési tevékenységének 
biztosítása, esetleg bemutatók tartása végett a fenti időszükséglet maximumával 
célszerű számolni. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat előkészítése és levezetése során 
igen nagy gondot kell fordítani az adott szervezetek elé gyakorlásként kitűzött 
feladatok reális meghatározásához, az ahhoz szükséges feltételek biztosításához. 
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Ezek egyikét képezi az adott szervezet vezető állományának ezt megeíózö össze
kovácsolása, azon a parancsnoki tervező-szervező munka rendjének, időszükség
letének kialakítása, a feladatok szervezeten belüli elosztása, a kidolgozandó ok
mányok és azok tartalmának előzetes kialakítása. Jó lehetőséget biztosít ehhez 
annak a már jól bevált módszernek az alkalmazása, hogy a tiszti állomány a 
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat előtt 3-5 nappal mozgósítási-parancsnoki 
továbbképzésre behívásra kerül, s ott a fentiek szerinti felkészülés is végre
hajtható. Ez még nagyobb jelentőségre tesz szert az alárendelt szervezetek gya
koroltatásánál, amikor ez egyben az azok alkalmazására, vezetésére való felké
szülését is lehetővé teszi. A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlathoz kapcso
lódó szakharcászati gyakorlat (pl. anyagátvétel, átadás, út-, hídépítés stb.) előké
szítése során még az is célszerű lehet, hogy az adott alárendelt szervezet pa
rancsnoki állománya is előbb kerüljön behívásra s a mozgósítási-parancsnoki to
vábbképzés keretében lefolytatandó hadijátékon alájátszóként vegyen részt. Ez
zel egyrészt a középirányító szervezet jártasságot szerez az alárendeltek vezeté
sében, másrészt az adott szervezet parancsnoki állománya is felkészül a szak
harcászati gyakorlat végrehajtására. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat egyik alapvető célkitűzéseként a 
parancsnokok és törzsek munkagrafikon szerinti gyakoroltatását célszerű beálli
tani. Ennek során pedig nagy jelentőséget kell tulajdonítani a parancsnoki és 
törzsmunka valamennyi kérdésének. Közte olyanoknak is, mint a feladattisztá
zás, az előzetes (nagybani) elgondolás kialakítása, a helyzetértékelés, a hadtáp
szervezet parancsnoka (főnöke) elhatározásának kialakítása, kihirdetése, majd 
az alkalmazási terv kidolgozása, jóváhagyása. A fenti feladatok végrehajtását 
nagyban elősegíti az állomány alapos felkészítésén túl az előre kialakított mun
kagrafikon, okmánytár, az ott felsorolt okmányok készítésének előzetes begya
korlása, az alárendeltek tevékenységéhez szükséges adatok időben való -meg
adása. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlat folyamán a gyakorlatvezetőség 
feladata az, hogy ügyeljen a munkagrafikon szerinti tevékenységre, s ha szük
séges beavatkozással (alájátszók által történő közlésekkel) segítse a gyakorlókat 
a kitűzött cél elérésében. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatokkal egybekötött több hadtáp 
szervezet szakharcászati gyakorlatainak előkészítését és levezetését a szakharcá
szati gyakorlatoknál vázoltak mellett az alábbiak figyelembevételével célszerű 
végezni: 

- a hadtáp szervezetek gyakoroltatását a parancsnoki és törzsvezetési gya
korlat tárgyának, ütemezésének figyelembevételével. annak egyes mozzanataihoz 
kapcsolódva célszerű tervezni. Így volt ez pl. a „TRANZIT-69" közlekedési és 
a „KOMPLEXITAS-71" rendszergyakorlaton, amikor az anyagmálházás, szállí
tás, átadás az előző mozzanatban kidolgozott tervek szerint került végre
hajtásra; 

- az egyes rcndszergyakorlatok előtt célszerű egy-egy szervezetet előbb 
gyakoroltatni, kísérleti, egyben módszertani jelleggel, hogy a rendszergyakor
laton résztvevő többi szervezet már ennek tapasztalatai alapján ténykedjen. Ilyen 
kérdések lehetnek pl. egy adott raktár telepítési körletének kiválasztása, őrzé
sének, védelmének, ellátásának, vezetésének, szolgálati rendjének stb. megszer
vezése, az anyagtárolás, málházás általános elveinek kialakítása. Ami sajátos 
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pl. a konkrét anyagfajta szállításának rendje, azt majd minden szervezet külön
külön fogja kidolgozni; 

- a következő ilyen feladat az adott szervezetek konkrét funkcionális fel
adatra való felkészítése. Ez szükségessé teszi az adott szervezet háborús műkö
dési utasításának kidolgozását, a személyi állomány általi elsajátítását, a szük
séges anyagi-technikai eszközök biztosítását, a személyi állomány által azok ke
zelésének begyakorlását, az adott szervezetre jellemző technológia kialakítását 
és üzemeltetését. E feladatra az adott szervezetek személyi állományát szintén 
a mozgósítási-parancsnoki továbbképzéseken, mozgósítási ellenőrző szemléken 
kell felkészíteni, s felkészítésük fokmérője a szakharcászati gyakorlat végrehaj
tásának színvonala lesz. 

A parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok és a rendszergyakorlatok kere
tében levezetésre kerülő szakharcászati gyakorlatok az adott szervezet személyi 
állományának gyakoroltatásán túlmenően igen nagy jelentőséggel bírnak az 
azonos szervezetek alkalmazásával kapcsolatos elvek pontosítása, gyakorlati 
normák kialakítása. S végül igen jelentős szerepet töltenek be az adott tago
zathoz tartozó szervezetek együttműködési elveinek, módszereinek kialakításában 
is. Ez utóbbi terén kiemelt jelentőséggel bírnak a különböző tagozatok azonos 
rendeltetésű szervezeteinek együttes gyakorlatai, s köztük is kiemelkednek jelen
tőségben a baráti országok fegyveres erőivel közösen végrehajtott együttes szak
harcászati gyakorlatok, amikor lehetőség nyílik a HM Elvtárs 01. számú Pa
rancsában megfogalmazott együttes alkalmazás gyakorlására; 

- a parancsnoki és törzsvezetési gyakorlaton, de az ágazati rendszergyakor
latokon sem lehetséges minden; az adott középirányító szervezet alárendeltsé
gébe tartozó szervezet teljes állománnyal, anyagi készlettel való gyakoroltatása, 
a szervezetek állománya, a rendelkezésre álló keretek és a szervezetek cél
szerű gyakoroltatásának (irányíthatóságának) figyelembevételével. Ezen okok 
miatt célszerűnek látszik a gyakorlat felkészítésével összhangban csak a legalap
vetőbb szervezeteket teljes állománnyal, míg a többieket csak egy-egy alegy
séggel vagy részleggel gyakoroltatni. Így volt ez a „KOMPLEXITAS-72" 
anyagi-biztosítási rendszergyakorlaton is, ahol csak néhány tábori raktár gya
korolt teljes állománnyal és ezen raktárak is csak egy-egy részleget telepítettek 
teljes anyagkészlcttel. Így is igen hasznos tapasztalatokat szereztek az egész 
szervezet alkalmazásának terén. 

A gyakorlat fő célkitűzésének teljesítése érdekében az egyes szervezetek 
részleges gyakoroltatása mellett is célszerű az adott középirányító szervezet 
vezetési, kiszolgálási stb. feladatának megoldása céljából az ehhez szükséges 
alegységeket gyakoroltatni. Sőt hosszú menet végrehajtását célszerű kellő erejű 
közúti komendáns alegység gyakoroltatásával is elősegíteni. 

A tábori hadtáp szervezetek mozgósítás, megalakítási, szakharcászati, pa
rancsnoki és törzsvezetési gyakorlatainak előkészítése és levezetése az azokat 
vezető Tábori Hadtápfőnökség és középirányító mozgósítási törzsektől is igen 
nagy erőfeszítést igényel. Ez alapvetően abból ered, hogy ezen szervezetek 
békében nem rendelkeznek minden feltétellel ilyen gyakorlatok levezetésé
hez. Pl.: 

- nincs elegendő kiszolgáló állomány, gépjármű, híradó stb. eszköz. E 
problémák egy része MZ technikai eszköz felszabadításával, tartalékos hadköte
lesek behívásával, a meglevő kis létszámú hivatásos és sorállomány átcsoportosí-
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tásáva1. sőt a gyakorlatot végrehajtó szervezettől történő bevonással megold
ható. A probléma más része azonban csak az elöljáró szervek és szakcsapatok, 
intézetek segítségével oldható meg (pl. megfelelő szakképzettségű tiszt vezény
Jése a gyakorlatvezetőségbe, bizonyos technikai eszközök kenyér, vízszállító, 
hűtő, aggregátor stb. vezénylése; 

- a kiszolgálási, ellátási feladatok csökkentését segíti elő, ha a gyakorlat
vezetőség valamelyik bázison (esetleg laktanyában) települ. Ez esetben a szük
séges komendáns, kiszolgáló, sőt a híradó állomány is jelentősen csökkenthető. 
Még ebben az esetben is szükséges azonban bizonyos rendszabályokat foganato
sítani a gyakorlat előkészítése során, pl. a híradó katonák egy részének időben 
való behívása, felkészítése; 

- a gyakorlat előkészítése a fentiekből is látható módon ilyen alápos kö
rültekintő tervező-szervező munkát igényel. Az 1975-76-ban lefolytatott gya
korlatok tapasztalatai alapján ilyen gyakorlatok előkészítése a Tábori Hadtáp
főnökség és a középirányító mozgósítási törzsektől 2-3 hónapos megfeszített 
tevékenységet igényel. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlatot előkészítő törzs az elöl
járó parancsnok szervezési intézkedésének vételétől 2-3 havi felkészítési tervet 
készít és erre az időszakra azt célszerű mentesíteni minden más fontosabb fel
adat alól. 

* 
A tábori hadtáp szervezetek mozgósítási-összekovácsolási, kiképzési gya

korlatai igen fontos részét képezik a tábori hadtáp tagozat háborúra való fel
készítésének. A kiképzések, gyakorlatok hatékonyságát jelentős mértékben nö
velheti az új és újabb, korszerűbb, hatékonyabb módszerek, eljárások alkalma
zása. Ez valamennyi a hadtápbiztosításban érintett szervezet közötti tapaszta
latátadással, cserével, tovább fokozható. 
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