
Jogok, kötelességek, felelősség 

(Fordítás) 

A hadügyben végbement változások eredményeképpen az utóbbi években 
bonyolultabbá lettek a feladatok a Fegyveres Erők hadtápjának minden ta
gozat.iban, azok végrehajtásának feltételei, nőtt az anyagi, technikai, egészség
ügyi és a többi hadtáp ellátási tagozat szerepe a csapatok és a flotta erői ál
landó harckészültségének fenntartásában. 

Ezen feladatok megoldása nagymértékben függ minden parancsnok hadtáp
helyettesétől, akik a hadtáp ellátás fő szervezői. Vizsgáljuk meg ezeknek az új 
általános katonai szabályzatokban megszabott kötelmeit. 

Mindenekelőtt meg kell említeni, azt hogy növekedett a parancsnok had
táphelyettesének felelőssége az ezred harc- és mozgósítási készségéért. A pa
rancsnok hadtáphelyettese köteles részt venni nemcsak az egység harc- és poli
tikai kiképzése tervének kidolgozásában és végrehajtásában, ahogy azt az előző 
szabályzat előírta, hanem a mozgósítási terv kidolgozásában és végrehajtásában 
is, felelős a közvetlen alárendeltségébe tartozó szolgálati ágak és alegységek 
harc- és mozgósítási készségéért. Köteles gondoskodni arról, hogy az összes elő
írt hadtáp számvetéseket gondosan elkészítsék, a végrehajtókat ésszerűen osszák 
szét az egyes munkafrontok között, betartsák a személyi állomány, a technika 
és az anyagi eszköz tartalékkal való feltöltöttség meghatározott szintjét, bizto
sítsák a hadtáp állandó készenlétét stb. 

A korábbiakhoz hasonlóan a parancsnok hadtáphelycttese felel a külön
féle anyagi eszközök biztosításáért. A szabályzat kimondja, hogy ő szervezi meg 
a csapatok szükségletének kielégítésére rendelkezésbe kerülő összes anyagi esz
közök időben való igénylését, átvételét, nyilvántartását, helyes tárolását és szi
gorú rendeltetésszerű felhasználását. Háromhavonként legalább egyszer ellenőrzi 
a készletek meglétét és állapotát a raktárakban és az alegységeknél, megszer
vezi az összes technika, felszerelés és más katonai anyag leltározását minden 
évben. 

Az ezredparancsnok hadtáphelyettesének a feladata az előírt ellátási nor
mák minőségének és minden katona részére való maradéktalan kiszolgálásának 
ellenőrzése. Vegyük példának a személyi állomány élelmezését. Ismeretes, hogy 
azért közvetlenül az ezred élelmezési szolgálatvezető felelős, ezen feladat meg
oldását illetően azonban a szervező szerepet a parancsnok hadtáphelyettese 
tölti be. 
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Hatalmas szerepet játszik annak cllenörzésében, hogy a norma szerint il
letményes ruházati anyagot minden katona megkapja. Az új szabályzat arra 
kötelezi, hogy állandóan gondoskodjon az egység személyi állományának ruhá
zatáról, biztosítsa a ruházat időben történő kiadását, testre igazítását és javítását. 

A parancsnok hadtáphclyettese köteles személyesen, valamint az üzem- és 
kenőanyag szolgálatiág-vezetön keresztül ellenörizni minden üzem-, kenőanyag 
és különleges folyadék fajta átvételét, tárolását, kiadását, valamint minőségét 
és felhasználásának helyességét az alegységeknél és az egység raktárában. 

Az új szabályzatban először van szó arról, hogy a parancsnok hadtáphe
lyettesc köteles megtervezni a szállító gépjárművek munkáját, ellenőrizni azok 
felhasználásának helyességét és hatékonyságát. Figyelembe véve ezen kérdés 
bonyolult voltát és fontosságát, foglalkozzunk vele egy kissé részletesebben. 

A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szállítás olyan egységeknél történik a 
legszervezettebben, ahol van távlati (évi, havi) és napi tervezés. Távlati terve
zéskor hozzávetőlegesen meg kell határozni a szállítás volumenét, a szállító
eszköz szükségletet és a szállítások biztosításával kapcsolatos rendszabályokat. 
Ezek az adatok rendszerint megtalálhatók az éves gazdasági tervben, az éves 
és havi gépjármű igénybevételi és javítási tervekben, az ezredparancsnok had
táp- és technikai helyettesének és a szolgálatiág-főnökök munkaterveiben, vala· 
mint a részletes tervekben. 

A szállítás napi tervezése a távlati tervek, az cgységparancsnokoknak a 
konkrét harc- és politikai kiképzési rendezvények biztosítására vonatkozó pa
rancsainak, továbbá a szolgálatiág-főnökök és alegységparancsnokok igénylései
nek alapján történik. A szállítási tervben általában fel kell tüntetni: a szállí
tandó rakomünyok megnevezését és mennyiségét, mely alegységcktöl hány gép
jármű kerül kijelölésre; meg kell adni az oszlop- (gépjármű-) parancsnokok 
neveit, a rakodás helyét és idejét, a szállítóeszközök visszaérkezésének idöpont
ját a tdephelyre. Ezt a tervet egyeztetni kell az ezredparancsnok technikai he
lyettesével, a törzsfőnökkel és azt az ezredparancsnok hagyja jóvá. Ezt köve
tően a tervet el kell juttatni a gépjárműszolgálat vezetőhöz, a szállítást igénylő 
szolgálatiág-fönökökhöz és alegységparancsnokokhoz, azon alcgységparancsno
kokhoz, ahonnan a szállítóeszközök kijelölésre kerülnek. 

A szállít.isi tervnek, továbbá a havi gépjármű igénybevételi és javítási 
tervnek megfelelően a gépjármű szolgálatvezető elkészíti a gépjármű elosztást, 
amit a parancsnok technikai helyettese ír alá és nz ezredparancsnok hagy jóvá. 
Ez az okmány szolgál a menetlevél kiállításának alapjául. 

A szállító alegységparancsnokok a szállítási tervnek és a gépjármű elosztó
nak megfelelően készítik fel a vczctöket és a gépkocsikat a szállítások végre
hajtásárn, a sállítüst igénylő szolgálatiág·vczetők és más szolgálati közegek 
pedig előkészícik a szállítandó anyagokat. A telephelyről kibocsátott és oda 
visszaérkezett gépkocsik és pótkocsik műszaki állapotát a műszaki ellenőrző 
állomás parancsnok ellenőrzi. A gépkocsik telephelyről való távozását a telep· 
helyügyelctcs engedélyezi. 

Ezekkel a feladatokkal tehát a parancsnok hadtáphelyettese csak akkor 
tud sikeresen megbirkózni, ha szorosan együttműködik az egységparancsnok 
technikai helyettesével (gépjárműszolgálat vezetővel), aki a szabályzat szerint 
felelős az egység valamennyi gépkocsijának üzemképes állapotáért, műszakilag 
helyes felhasználásáért, karbantartásáért, tárolásáért és javításáért, a telephelyek 
állapotáért és azok belszolgálatáért. 
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Napjainkban a hadtápalcgységek nagyszámú gépkocsival és más különféle 
technikával rendelkeznek. Ennek állapotától függ nemcsak a hadtáp. hanem 
az egész ezred harckészültsége is. Ezért kötelezi az új szabályzat a hadtáphe~ 
lycttest és valamennyi szolgálatiág-főnököt arra, hogy ismerje az alárendelt 
alegységeknél levő technika számát és állapotát, biztosítsa annak helyes fel
használását, idejében való karbantartását, javítását és hátraszállítását. 

Fontos szerep hárul a parancsnok hadtáphelyettesére az elhelyezési szolgálat 
megszervezését illetően is. Az új szabályzat értelmében a hadtáphelyettes nem
csak az ezred laktanyáinak karbantartásáért, hanem a tűzvédclcmért, a létesít
mények, a berendezési tárgyak és a bútorzat rendeltetésszerű felhasználásáért, 
idejében történő javításáért, a terület rcndbentartásáért is felel. 

Az ezredparancsnok hadtáphclyettcsének gyakorlati ténykedésében fontos 
helyet foglal cl a katonák kereskedelmi kiszolgálásának megszervezése is, jól
lehet az előző szabályzatban ilyen funkció nem is szerepelt. Jelenleg az ezred
parancsnok hadtáphclyettesére hárul az üzletek, a legénységi teázók, a szabó
műhelyek és a laktanya területén elhelyezkedő más kereskedelmi szolgáltató 
vállalatok helyiségeinek bútorzattal, nem termelő gépi berendezésekkel, tüze
lővel, világítással, vízzel, szállítóeszközökkel való ellátása és más szolgáltatások 
biztosítása a Szovjetunió honvédelmi minisztere és a honvédelmi miniszterhe
lyettes - a Szovjetunió Fegyveres Erői hadtápfönöke - ide vonatkozó parancsal 
és direktívái által meghatározott feltételek alapján. Köteles ellenőrizni ezen vál• 
lalatok tevékenységét és az alkalmazottai között folyó nevelőmunka megszer
vezést is. 

Az alegységek hadtápbiztosításának megszervezésével közvetlenül össze
függő új kötelmek közül meg kell említeni a takarékossággal, a javító-, építő-, 
és gazdasági munkák végzése alatti biztonsági rendszabályokkal, a technika alá
rendelt szolgálati ágak általi használatával, az ezred kertgazdaságának irányí
tásával kapcsolatos intézkedések kidolgozását és végrehajtását. 

A szolgálati közegeknek a munka végzésével kapcsolatos új követelmé
nyeinek meghatározását a takarékossági rendszabályoknak (mint a szocialista 
gazdálkodás legfontosabb lenini elvének) azon óriási szerepe diktálta, amelyet 
az játszik a kommunista építésben. Az SZK programjában, a párt XXV. kong
resszusának határozataiban, L. I. Brezsnyevnek, az SZK KB főtitkárának fel
szólalásaiban vörös fonalként húzódik végig a takarékossági rendszabályok 
megszigorítás:ínak, a hanyagság és pazarlás elleni harc szükségessége. Ez az 
igény teljes egészében vonatkozik a csapatokra is. 

A csapatoknál folyó gazdasági munka sok éves tapasztalatainak általáno
sítása azt bizonyítja, hogy az ott a legeredményesebb, ahol az egységparancs
lll)k irányítása alatt folyik, valamennyi helyettesének, a törzsnek, a szolgálatiág
fönököknek, az alegységparancsnokoknak, a politikai szervek, a párt- és kom
swmolszervezetek, az egység egész személyi állományának részvételével. 

A gazdasági munkának fontos szervezési lépését képezi a tervezés. Az ez
rednél rendszerint egységes éves tervet készítenek. A szükséges anyagok gyűj
tését és a terv-tervezet összeállítását az ezredparancsnok hadtáphelycttcse végzi 
a pénzügyi főnökkel együttesen. A tervezet készítése az előző évek gazdasági 
munkája elemzési eredményeinek figyelembevételével történik, szoros összhang
ban az éves gazdasági tervvel, a harc- és poiitikai kiképzési ten:-vel, az anyag
szállítási tervvel, a technika igénybevételi- é:, jadd.si tervvel, a javító ·alegy-
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ség terveivel, az építési és javító munkatervekkel, valamint az egység éves költ
ségvetésével (pénzügyi költségvetésével). 

A terv-tervezet megvitatása során annak egyes fejezeteit előzetesen meg 
lehet vitatni a szolgálati ágak és alegységek személyi állományának értekezle
tein. Az ezredparancsnok általi jóváhagyást követően a tervet el kell juttatni 
a végrchajtókhoz és maradéktalanul végre kell hajtani. 

A gazdasági munka tervezésében és szervezésében nagy segítséget jelentenek 
az egységeknek a parancsnok által kijelölt, jól képzett gazdasági bizottságok 
(tanácsok), akik aktív szerepet játszanak az új takarékossági források felkuta
tásában, a harcosokra bízott állami vagyon gondos (takarékos) kezelésének 
propagálásában, az élenjáró tapasztalatok általánosításában és elterjesztésében. 

Nagyon fontos a gazdasági munka rendszeres értékelése a szolgálati ágak
nál, az alegységeknél és az ezrednél. Ilyen értékeléseket rendszerint az első 
félév és az év végén kell tartani. 

Békében és háborúban a csapatok hadtápbiztosításának sikere nagy mérték
ben függ a hadtáp szakemberek sokoldalú kiképzésétől és azok nevelésétől is. 
Ezért az új szabályzat felelőssé téve a parancsnok hadtáphelyettesét a közvet
len alárendeltségébe tartozó alegységek és szolgálati ágak harc- és politikai ki
képzéséért, katonai fegyelméért és erkölcsi-politikai állapotáért, arra is kötelezi 
őt, hogy váljék a személyi állomány oktatásának és szervezésének szervezőjévé 
és irányítójává. Feszes belrcndet teremt és tart fenn a hadtáp alegységeknél, 
haladéktalanul megszünteti a mulasztásokat, határozottan megakadályoz min
den olyan tevékenységet, ami kárt okozhat a hadtáp és az egész ezred harc
kiképzésének. A szabályzat megköveteli, hogy különös figyelmet fordítson a 
katonai fegyelem megszilárdítására, az alárendeltek bűncselekményeinek, vétsé· 
geinek és a rendkívüli eseményeknek megelőzésére, ezeket előidéző okok idő
ben történő felkutatására és kiküszöbölésére. 

Annak érdekében, hogy a hadtáp alegységek személyi állományának okta
tásában, nevelésében és tevékenységében a legjobb eredményeket lehessen el
érni, az új szabályzat arra kötelezi a parancsnok hadtáphelyettesét, hogy is
merje a közvetlen alárendeltségébe tartozó alegységek és szolgálati ágak tiszt
jeinek, zászlósainak és tiszthelyctteseinek szakmai felkészültségét, politikai és 
erkölcsi tulajdonságait, tanítsa azokat. Amíg azonban korábban csak az anyagi 
biztosítással és az alegységek gazdaságának vezetésével kapcsolatosan kellett a 
tiszteket és szolgálatvezetőket oktatni, addig a jövőben feladata foglalkozásokat 
tartani az ezred tisztjei és zászlósai részére a hadtápbiztosítás megszervezésének 
valamennyi kérdését, az alegység szolgálatvezetőkkel - a század gazdaság ve
zetését Hletöen. 

Napjainkban jelentős mértékben növekedett a tudományos-kutató, az uw 
tási és ésszerüsítő munka szerepe a hadtáp valamennyi tagozatában. Ténylege
sen a tiszteknek és középkádereknek a harc- és politikai kiképzés biztosításával 
kapcsolatos napi tevékenysége nem lehet eredményes a végrehajtók kezdemé
nyezése nélkül. Ezért kötelezi az új szabályzat a parancsnok hadtáphelyettesét 
arra, hogy irányítsa a tudományos-kutató, az újítási és ésszerűsítési munkát, 
gondosan tanulmányozza és használja fel munkájában alárendeltjeinek a hadtáp 
és a csapatgazdálkodás korszerűsítésére irányuló javaslatait. 

A Kommunista Párt és a Szovjet Kormány által a Fegyveres Erők elé 
áilított feladatok végrehajtásának mozgósításában óriási jelentőséggel bír a szo
cialista munkaverseny továbbfejlesztése. Ezért az új szabályzat arra kötelez min· 
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den parancsnokot, többek között a parancsnok hadtáphelyettesét, hogy szer
vezze meg a szocialista munkaversenyt az alárendelt személyi állomány között 
és biztosítsa annak napi irányítását, arra nevelje a Szovjet Hadsereg katonáit 
és polgári alkalmazottait, hogy igyekezzenek minöségileg és maradéktalanul 
végrehajtani a vállalt kötelezettségeket. 

Befejezésül szeretném aláhúzni, hogy a hadtáppal kapcsolatos munkák ter
jedelmének növekedése és azok végrehajtása feltételeinek bonyolultabbá válása, 
valamint a hadtáp alegységek és középkáderek felkészültségében végbement mi
nőségi változások újabb, magasabb követelményeket támasztanak az ezredpa
rancsnok hadtáphelyettesével szemben, többek között a saját felkészültségét és 
az alárendeltekkel való kölcsönös kapcsolatot illetően is. Ez tükröződik az új 
szabályzatban is, amely kimondja, hogy az ezredparancsnok hadtáphelyettese 
köteles állandóan tökéletesíteni nemcsak saját katonai és politikai ismereteit, ha
nem a hadtápvezetés módjait is; ismerni az egység fegyverzetét, harci- és egyéb 
más technikáját, azok igénybevételének rendjét; kiválasztani, minősíteni és szét
osztani a tiszteket és zászlósokat az alárendelt alegységek és szolgálati ágak 
között; gondoskodni az alárendeltek fizikai állóképességének növeléséről, egész
ségének megóvásáról és erösítésérö1, szükség esetén segíteni és támogatni azokat 
az ezredparancsnok előtt. 

Azonkívül a parancsnok hadtáphelyettesének kiegészítőleg kötelmeivé tet
ték azt, hogy kitartóan munká,lkodjon saját szervezői képességének fejlesztésén 
és módszertani jártasságainak fejlesztésén; tanulmányozza és honosítson meg 
munkájában minden olyan újat és élenjárót, ami hozzájárul az alárendeltek 
oktatása és nevelése hatékonyságának fokozásához; kapcsolja össze a követel
ménytámasztást az elvszerűséggel, valamint a hiányosságokkal szembeni hajtha
tatlanságot az emberek iránti bizalommal és azok megbecsülésével, az embe
rekről való állandó gondoskodással, ne folyamodjon durvasághoz és ne sértse 
azok önérzetét; az erkölcsi és magatartási szabályok szigorú betartásával, a 
szovjet törvények, a katonai eskü, a katonai szabályzatok előírásainak, s szol
gálati kötelmek maradéktalan végrehajtásával váljon az alárendeltek példa
képévé. 

Ezek az ezredparancsnok hadtáphelyettesének a Szovjetunió Fegyveres Erői 
új Belszolgálati Utasításából eredő alapvető kötelmei. Az elmondottakból lát
ható, hogy azok igen különbözőek, felelősségteljesek és bonyolultak. Azoknak 
a szolgálati közegek által a helyszínen való mélyreható tanulmányozása és 
pontos végrehajtása hozzá fog járulni a hadtáp további megerősítéséhez és a 
csapatok harckészültségének növeléséhez. 
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