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A GYAKORLO 
CSAPAT

SZOLGALATROL 

(Oktatás-hadtápgazdálkodás) 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadé
mia végzős hadtáp hallgatói a temati
kai program szerint a hadtápgazdálko
dás tárgykörben szere!}Iő gyakorlati 
feladatok végrehajtására - szorosan 
együttmüködve az 5. HDS és a honi 
légvédelmi HDS hadtáp törzsével, 
minden évben 2-3 hetes gyakorlati 
munkán vesznek részt. A gyakorlati 
munkának hármas célja van: 

1. A végzös hallgatók az akadémián 
tanult elméleti tananyag után gyakor
latban is ismerkedjenek me a hadtáp
gazdálkodás sokrétűségével. 

2. A külső szemlélők szemével nyújt
sanak segítséget a csapatok parancsnok 
hadtáphelyetteseinek a további eredmé
nyes munkához. 

3. A tanszék, a kísérő tanár és a 
hallgatók gyakorlati munkájának ta
pasztalatait értékelve, hozza közelebb 
az elméleti oktatást a gyakorlathoz és 
fordítva. 

A hadtáp tanszék e célok érdeké
ben egyre növekvőbb igényességgel, 
mindig nagy figyelmet fordít a gyakor
lati munka konkrét tapasztalatainak 
összegezésére. A kezdeti időszakban 

készített gyakorlati munkák (elemzé
sek, tanulmányok) után azok egyre 
komplexebbek lettek és egyre inkább 
találkoznak a felsővezetést is foglalkoz
tató témákkal. A témák kiválasztása 
során vizsgálat tárgyát képezi, hogy: 

- a felső szakmai vezetés az adott 
időben mely kérdéseket tart a legak
tuálisabbaknak; 

- milyen témakörben akarjuk okta-

tási bázisanyagunkat kialakítani, :to
vábbfejleszteni, és hogy 

- a seregtest törzsek által kijelölt 
csapatoknál figyelembe véve az 
érintett csapatok ajánlatait is - mely 
témaköröket a legcélszerűbb a helyszí
nen tanulmányozni. 

Ezután következik a végzős hallga
tók részére a témakörök kijelölése, te
kintetbe véve a lehetőség szerint: 

a) a végzős hallgatók leendő beosz
tását; 

b) érdeklődési körüket; 
e) esetleg a témakörhöz tartozó 

egyéni elméleti felkészültségüket. 
Például az elmúlt kiképzési eszten

dőben egyik hallgató a tatai helyőrség 
laktanyagazdálkodásának gyakorlati 
kérdés_eivel foglalkozott tanulmányá
ban, tapasztalatait jelenlegi beosztásá-
ban igen jól tudja hasznosítani. , 

lgy töctént ez az 1977-78-as kikép
zési évben végzett hallgatókkal is, a.kik 
számos témakört dolgoztak ki tanul
mány formájában. 

A tanulmányok elkészítésére a tan
székvezető ad megbízást. A szinopszi
sokat a hadtápgazdálkodást oktató 
szekció tanárai dolgozzák ki részle
tesen és konzultálják a témakörre ki
jelölt hallgatókat első ütemben a tan
széken, majd később az egységeknél 
és a helyszínen nyújtanak gyakorlati se
gítséget a tanulmány elkészítéséhez. Az 
elkészített tanulmányokat a szakmai 
szekció tanárai elbírálják és annak 
eredményét a hadtápgazdálkodási tan
tárgy szigorlati értékelésébe beszámít
ják. 

Az 1978-ban végzett hallgatók igen 
értékes tanulmányokat készítettek, 
amelyek jól hasznosíthatók mind az 
oktatás területén, mind a felsövezetés 
számára, de igen nagy segítséget nyúj
tanak az önálló gazdálkodást folytató 
parancsnokok hadtáp helyetteseinek is. 

Különösen figyelemre méltóak az 
alábbi tanulmányok: 
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A) ,,A társadalmi tulajdon védelme 
érdekében végzett tevékenységek helye 
és szerepe a gazdálkodás rendszeré
ben, a tett intézkedések hatása, az 
anyagi fegyelem megszilárdításában''. 
A ,tanulmányok többsége igen jól ösz
szefoglalja az adott alakulatoknak, a 
tárrndalmi tulajdon védelme érdeké
ben tett intézkedéseit, azok gyakorlati 
jelentőségét. 

Igen jól rámutatnak a tanulmányok 
szerzői arra is, hogy a károkat milyen 
szintű ellenőrzések során derítették fel, 
sőt arra is, hogy a keletkezett károk 
milyen arányban vannak az egyes szol
gálati ágak vagyoni helyzetével. 

E tanulmányok minden gazdálkodást 
irányító számára általánosítható követ
keztetéseket is levonnak. 

B) .,A számviteli részleg adat- és 
információs rendszere. A számviteli 
részleg mint a parancsnok hadtáphe
lyettes információs forrása" című tanul
mányok bár egy-egy konkrét alakulatra 
érvényes rendszer vizsgálatát tartal
mazzák, azok mégis tanulságosak le
hetnek minden számviteli részleggel 
rendelkező alakulat parancsnok had
táphelyettese számára az információ
áramlás gyarapításához és munkaszer
vezéséhez. Különösen figyelemre méltó 
e tanulmányok azon része, amely a lak
tanya hadtápgazdálkodás számviteli 
részleg munkájára gyakorolt hatásait 
elemzi. 

C) ,,Az egységszintű hadtápgazdál
kodás eredményességének mérési mu
tatói." A tanulmányok arra adnak vá
laszt, hogy a felügyeleti ellenőrzések 
során alkalmazott értékelési mutatók 
kiszámításánál milyen nehézségek van
nak, s a helyes és gyors értékeléshez 
milyen csoportosításban célszerű az 
adatokat gyűjteni és azokat csoporto
sítani. 

E rövid tájékoztatónak az volt a 
célja, hogy felhívja a gazdálkodó szer
vek (alakulatok) vezetőinek figyelmét 
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
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hadtáp tanszék.ének irányításával készí
tett végzős hallgatók tanulmányainak 
hasznosítható:iágára. A tanulmányok 
bázisanyagként a ZMKA hadtáp tan
széken több évre visszamenőleg is meg
tekinthetők. 

(Gabulya Zoltán százados) 
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Tábori üzemanyagtöltő állomások 
( pontok) fejlesztése és alkalmazása 

A cikk ismerteti a tábori üzem-
anyagtöltő állomások iránt támasztott 
követelményeket és célszerű technikai 
felszereltségüket. 
Tii i Sznabzsényie, 1978. 4. sz. 84-
86. oldal 

Ellátó-szolgáltató kombinát 

A Swvj et Hadsereg több katonai 
körzetében igen jól beváltak az utóbbi 
években épített szolgáltató kombinátok. 
A kombináthoz rendszerint fürdő, mo
soda, szabó- és cipész műhely, vala
mint vegytisztító tartozik. A helyzettől 
függően a kombinát egy egységet (lak
tanyát), vagy helyőrséget szolgálhat ki. 
A cikk ismerteti egy ilyen kombinát 
tervrajzát és működését. 
Til i Sznabzsényie, 1978. 4. sz. 73-
76. oldal 

Csővezeték telepítése 
és üzemeltetési gyakorlat 

A szerző részletesen ismerteti a szá
zadgyakorlat előkészítését és a gyakor
lat levezetési tervét. 
Til i Sznabzsényie, 1978. 5. sz. 33-
36. oldal 

A hatékonyabb ellenórzés érdekében 

A Szovjet Hadsereg hadtápfőnöké
nek helyettese, Pnomarjev M. altábor
nagy ismerteti az ellenőrző bizottság 


