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HARCKÉSZOLTSOO ÉS KIKÉPZÉS 

Változó körülmények és fokozódó követelmények 
a hadtápkiképzésben 

D r. D e á k P é t e r alezredes, 
az MN Hadtáp Törzs, kiképzési osztály vezetóie 

Megszokhattuk, hogy pártunk és kormányunk programjának, valamint élet· 
szinvonal- és ifjúságpolitikájának szellemében mindig kellő időben hoz olyan 
fontos döntéseket, melyekben egyaránt tükröződik a népünkről, dolgozó osztá
lyainkról, s ezen belül fiatalságunkról történő gondoskodás, a fejlett szocialista 
társadalom felépítésének és védelmének, megóvásának együttes érdekei. lgy került 
sor a XII. pártkongresszus után pártunk honvédelmi politikájának mai szakaszá
ban arra a határozatra, melynek értelmében hazánkban a kötelező sorkatonai 
szolgálat általános idejét 18 hónapban, az eddigi szolgálati idő mintegy három· 
negyedében határozták meg. 

Közismert, de célszerű felidézni, hogy e döntés körülményei között különö
sen két fontos tényezót kell figyelmünk középpontjába állítani: 

Elósiör is azt, hogy a döntés jogosan alapoz a felnövekvő fiatal nemzedék 
minden esztendővel magasabb fokú általános műveltségére és intelligenciaszint~ 
jére; a statisztikailag egyértelműen kimutatható magasabb iskolai végzettségre 
(többek között a felsó fokon végzettek mind nagyobb számára); e végzettségen 
benlül annak a szakismeret felé való eltolódására; a fiatalok egyre intenzívebb 
és mélyebb - már a munkában megszerzett - szakmai tapasztalatára és mester
ségbeli tudására; valamint a lassan, de azért észrevehetően javuló, egészségesebb 
hazai szakmastruktúrára. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egyre több fiatal szakember 
vonul be sorkatonaként a hadseregbe, a különböző fegyvernemekhez, szakcsapa
tokhoz és természetesen a hadtáp szolgálati ágaiba. 

Második tényezőként azt kell tudomásul vennünk, hogy általános tendencia 
a haditechnikai eszközök bonyolultsága, tökéletesedése, ezzel kapcsolatban nehe
zebb feladat a kezelés, a kiszolgálás elsajátítása, egyre fejlettebb ismeretek kelle
nek a hadtáp különböző technikai eszközeinek kezeléséhez és mindez a kiképzés 
egyre növekvő szerepét követeli a katonai szolgálati időn belül. 

A felsorolt általános tényezők a hadtáp szolgálataira többféle befolyást gya
korolnak. Egyrészt az új szolgálati rendszer befolyással van a hadtáp mindennapos 
feladataira. Mást ne említsünk, mint hogy sűrűbb a bevonulás, kisebb idősza
kokban jelentkeznek a gyakorlatok, a báziskiképzés az alegységeknél a teljes ki
képzési idő nagyobb hányadát köti le és sorolhatnánk, de jelen cikkünknek nem 
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ez az elsőrendű célja. Most arra kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy a fenti té
ny~ők milyen konkrét következményekkel járnak a hadtápkatonák és alegységek 
kiképzésében. Figyelembe kell vennünk ugyanis, hogy a bevonuló fiatalok á~ta
lános fejlettségén kívül, bizonyos mesterségbeli tudásán felül egy olyan új tényező 
jelentkezik - s ez a tendencia tovább tart - hogy az egyes szakmák katonai és 
polgári tartalma, módszertana, technológiája, körülményei között jelentős össze
tartás van. Egyre kevesebb az a különbség, amely a műtőssegéd és az egészség
ügyi katona, a vendéglátóiparban, vagy a csapatkonyhán szolgáló katona, a tábori 
eszközön vagy üzemben termelő pék, a laboránsok, a gépjárművezetők, a daru
kezelők között jelentkezik. Ez a hadtápkiképzés szempontjából kétségkívül ked
vező tényező, de olyan kötelezettséget is ró ránk, hogy a hadseregen belüli fel
készítés semmilyen körülmények között sem maradhat el a polgári életben folyó 
oktatástól, nem taníthatjuk a szakembert alacsonyabb színvonalon és semmiképp 
sem olyan dolgokra, amit már régebben, frissebben, esetleg oktatójánál is jobban 
ismer. 

1. A célok és aktuális problémák 

Ebből a felfogásból kiindulva, ha nem is újólag, de újszerű csoportosításban 
a következőképpen fogalmazhatjuk a hadtápkiképzés céljait: 

1. Minél gyorsabban és szakszerűbben fel kell készíteni a különböző hadtáp
beosztású katonákat arra, hogy teljes értékűen tudjanak részt venni a katonai szer
vezetek, a személyi állomány fenntartásában, kiszolgálásában, a folyamatos napi 
tevékenységben, hogy minél előbb megszerezzék az ehhez szükséges alapképzett
séget és gyorsan be tudjanak illeszkedni a munka napi mechanizmusába. A:z ál
landó harckészültség folyamatos hadtápbiztosításában végzendő munka a kiszol
gált csapatok elsőrendű harckészültségi és kiképzési érdeke. 

2. A hadtápkatonáknak és -alegységeknek - összekovácsolt módon - állan
dóan és folyamatosan késznek kell lenni arra, hogy a hadsereg alaprendeltetésé
ből, az adott csapat sajátos feladatából eredő tevékenység teljes körű és meg
bízható biztosítását ellássák. Képesek kell legyenek egy adott helyzetben, a béké
ben élő szervezettel elvonulni, a maguk területén részt venni az agresszió elhárí
tásában, illetve rendelkezzenek olyan felkészültséggel, hogy a bevonuló tartaléko
sokat befogadva mintegy magot, akcióképes, jól a harcra felkészített magot ké
pezzenek. 

3. A Magyar. Néphadseregben sorkatonai szolgálatot folytató katonák álta
lában és a hadtápbeosztásúak különösen ez idő alatt készülnek fel alapvetően 
hosszú tartalékos idejükre. E képzés fontos célja tehát, hogy a potenciális tartalé
kosok hallatlan tömegét lássa el olyan alkalmazható és felfrissíthető ismeretekkel, 
jártasságokkal és készségekkel, amelyek később az „M" felkészítés időben kor
látozott rendszerében, vagy egy esetleges mozgósítás folyamatában gyorsan akti
vizálhatók és továbbfejleszthetők. 

Mindebből az látszik, hogy rövidebb szolgálati idő alatt és - mint ez a 
későbbiekben ki fog derülni - még ennél is nagyobb arányban csökkentett ki
képzési óraszám keretei között kell az eddigivel azonos szintű és a későbbiekben 
folyamatosan növekvő kiképzési követelményeket biztosítani. 

Melyek lehetnek ennek az útjai? 

Elsősorban az intenzivebb kiképzési formák, ezen belül oktatási eszközök al
kalmazása; a maximális és szigorú kiképzési fegyelem; a foglalkozásvezetői kul-
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túra, képességek növelése (mintegy kiképzési hajlam, ,,véna" kialakítása a hadtáp 
parancsnoki állományában); körültekintő, alapos, az időt és a formákat össze
hangolt terevezés és végül, de nem utolsó sorban a hadtápszolgálatban megvaló
sított és fenntartott fegyelmezett, szabályzatszerű, szervezett szolgálati tevékenység. 

A fent vázolt három fő cél mellett a 80-as évek elején jelentkezik a kiképzes
ben néhány olyan aktuális feladat, amelyek elsősorban az elmúlt időszakban fel
gyülemlett szűk keresztmetszetek megoldása kapcsán mutatkoznak. Ezek között 
- mindenféle teljesség igénye nélkül - felsorolnánk néhányat annak megjegyzésé
vel, hogy ezek nem szubjektív körülmények miatt jöttek létre, hanem hadsere
günk technikai, szervezeti fejlődése, a harci eljárás, a felkészítés és szolgálati rend 
körülményeinek változása objektíve hozták a felszínre. Ezek között meg kell 
említeni a kiképzésben jelentkező viszonylagos túlterheltséget, melynek következ
tében gyakori volt a látszattevékenység, a csupán terv alapján folyó munka, a koz
metikázás, a napi elfoglaltságot figyelembe nem vevő követelménymeghatározás. 

Másik hasonló jelenség abból fakadt, hogy egyre több hadtápalegység, de 
egység is, sajátos, hiányosan feltöltött szervezeti körülmények közé került, amely 
a kiképzést bizonyos módszertani problémák oldaláról gátolta. Hasonlóképpen a 
már előbbiekből kifejtettek miatt jelentkezett a képzésben bizonyos redundancia, 
ismétlődés. Olyan kérdések oktatására vállalkoztunk, amelyek ma már időszerűt
lenek, amelyeket a bevonuló fiatalok akár szakmából, akár honvédelmi felké
szítés nyomán, akár általános műveltségük következtében igen jól ismertek. 

Ma már, amikor a hadtápkatonák a harc folyamatában, a biztosítási tevé
kenység során egymást kölcsönösen helyettesítik, beosztásuk mobilizált, változó, 
mozgékony, már indokolatlan volt a bizonyos szakmák, kategóriák, szervezetek 
közötti tartalmi és óraszámbeli eltérés, ez bonyolította a felkészítést, és ezen kívül 
a tartalékos állományban bizonytalan egyenlőtlenséget eredményezett. A:z utóbbi 
években egyre inkább felszínre került - és ez a megállapítás egyértelmű és köl
csönös volt - a tábori kiképzés, főleg a gyakorlatok „üresjáratainak" problémája. 
A személyi állománynak a gyakorlatokon való elfoglaltsága, az azt helyettesítő 
utazgatás, sokszor csellengés, a harcrend mögött való csorgás, a kihasználatlan idő 
sokszor integrált bennünket akkor, amikor a laktanyában az idő hiányával küz
ködtünk. 

A kiképzés bizonyos liberalizálásához vezetett az, hogy természetes szükség
let következtében bizonyos rendezvényeket „betudtunk" kiképzésnek. Előfordult, 
hogy kiképzési tartalommal valójában nem rendelkező feladatokat kiképzésként 
könyveltünk el, ahol az eredeti céltól és tartalomtól gyakran eltértünk, illetve az 
eltorzult. Végül az utóbbi időben a fegyvernemek és a szervezeti formák sokaso
dásával nem tartott lépést a képzés rugalmassága, ismét kevés volt az az önálló
ság, amelyet biztosítanunk kell a közvetlen elöljárók részére az aktualitás, illetve 
a helyi sajátosságok biztosítása érdekében. 

II. A hadtáp kiképzésben érvényesítendő elvek 
és módszertani követelmények 

A hadtápalegységek felkészítésében ezeket a problémákat 1978-ban a Magyar 
Néphadsereg hadtápfőnöke által jóváhagyott „Irányelvek a hadtápcsapatok, -al
egységek, és -törzsek felkészítésére" című okmány már rendezte és összefoglalta. 
Egy új kiképzési struktúrára való áttérés arra is lehetőséget adott, hogy a doku
mentum legfőbb gondolatait a kiképzés napi gyakorlatában is előírjuk, érvénye
sítsük. 

57 



Mindezek figyelembevételével az új kiképzési program illetve a kiképzést sza
bályozó különböző intézkedések megalkotásánál a következő elveket vettük fi
gyelembe: 

A) A realitás dcét, amelynél abból indultunk ki, hogy csak az a kiképzés és 
foglalkozás ad igazi tartalmat, amelynek előkészitésére és levezetésére a csapat 
napi életében valóban megvan a lehetőség, mert ha ez nincs meg, a képzés felszí
nes, elkapkodott, formális vagy kozmetikázott lesz. Figyelembe kellett tehát ven
nünk ennek az elvnek a szellemében a hadtápkatonák, és a foglalkozásvezetők 
szolgálati körülményeit, lehetőségeit; nevezetesen azt a tényt, hogy szolgálatunk 
sorkatonái a legterheltebb állománykategóriához tartoznak, kevés a szabad idejük, 
folytonos permanens kiszolgálói tevékenységet végeznek és bizony rendkívül ne
héz távoltartani őket napi feladatuktól. 

B) Az általános katonai kiképzés bizonyos elsődlegességének elve. Itt ugyanis 
azt kellett feltételeznünk, hogy a szakképzett (vagy kiképzett, vagy begyakorolt) 
hadtápkatona mind békében, mind háborús körülmények között alapvetően képes 
szakmai feladatát ellátni, (hiszen azok között nincs nagy különbség). Ugyanakkor 
a tábori körülmények közötti élet, saját és alegysége életképességének, működő
képességének és teljesítőképességének óvásában jelentkező feladatai, a „túlélés" 
biztosítása lényegében a szakmai munka alapvető feltétele. Ezeket az ismereteket 
a katonai szolgálatot megelőző időszakban csupán érintőlegesen vagy kivételes 
személyek tudták megtanulni, ezt tehát mindenképpen pótolni kell. Az általános 
katonai kiképzés prioritásának elvét azonban úgy értelmezzük, hogy ez a hadtáp
katonára jellemző követelmények és körülmények alapján érvényesül elsősorban. 

C) A komplexitás elve volt a következő kiinduló pontunk. Azt kellett ugyanis 
leszögeznünk, hogy a hadtápkatonák teljesítményképes jártassága és készsége több
féle: nevezetesen harcászati, technológiai, technikai, sajátosan szakmai, baleset
védelmi és egyéb képességek összeadásából jön létre. Az ilyen komplex ismerete
ket pedig csak a különböző kiképzési ágak integrált, összefogott, együtt gyakorolt, 
a katona számára együttesen megjelenő kiképzési formákban lehet érvényesíteni. 
Ez az a lehetőség, amikor a képzésben nincs holt idő, amikor az ismeretek nem 
választódnak el, amikor nem tehetetlenül áll a hadtápkatona szakmai feladatai kö
zepette jelentkező bizonyos harcászati, őrzés-védelmi feladatok előtt. Ezért az in
tegrált képzési formákat kerestük. 

D) Fontos elvként fogalmaztuk meg, hogy a szakmai tevékenység és gya
korlat a hadtápkatonáknál a 18 hónapos teljes szolgálat alatt felkészítési tarta
lommal bír. A folyamatos munkatevékenység a képzés alapvető módszertani for
mája, éppen ezért tudomásul kellett vennünk, hogy a közvetlen elöljáró szakmai 
irányítása - amiben benn foglaltatik a hibák állandó javítása, az új és új feladat
meghatározás, vagy a felelősségrevonás is - mellett a laktanya létesítményeiben, 
a lőtéren, a bázisokon, a gyakorlótercken, népgazdasági munkán folyó hadtáp 
szakmai tevékenység alapvetően folyamatos, szüntelen kiképzésnek számít. 

E) Rendkívül fontos volt kimondani, hogy különösen a hadtápszolgálatban, 
(ahol a tevékenység eredményei napról napra a technika kiszolgálásában, az ál
lomány ellátásában mérésre, minősítés alá kerülnek) jellemző alapelv a köz
vetlen elöljáró személyes érdekeltségén alapuló kiképzési felelősség. Minden al
parancsnok, szolgálatfőnök, parancsnok hadtáphelycttes, egészségügyi szolgálat
főnök nyilvánvaló szuverén érdeke, hogy a döntéseit végrehajtó katonaállomány 
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fol is legyen arra készítve, ki legyen képezve. Ezt a tényt m'int kiképzést segítő 
tényezőt figyelembe kellett vennünk. 

Ezekből az elvekből világosan kitűnik, hogy a kiképzés, pontosabban a 
hadtápkiképzés lényegi elemei - amelyek beváltak - nem változnak. Azonos 
maradt a követelmény. Azonosak maradtak és változatlanok a kiképzési alap
elvek. Legfontosabb pilléreit tekintve nem változott a kiképzés rendszere és idő
felosztása. Tovább folytattuk - magasabb fokon - a kialakított fő módszerek 
alkalmazását és tulajdonképpen válto.wtlan a kiképzés tervezésének rendje. 
11indez azt bizonyítja, hogy az eddigi kiképzési gyakorlat kiállta a próbát, be
vált, ezekre nyugodtan lehet a későbbiekben építeni. 

A fent felsorolt elvekhez járult még néhány olyan módszertani követelmény, 
illetve tétel, amelynek egy olyan helyzetben, amikor a kiképzésben bizonyos 
rendszerelemek változhatnak, új szabályozók jelennek meg, teret kellett adnunk. 
Ezek a következők: 

- Meg kellett teremteni a szervezeti lehetőséget a kiképzés hatékonyságát 
szolgáló bizonyos fokú „tömegességhez". Tudnunk kell ugyanis, hogy hatékony 
foglalkozáshoz olyan mennyiségű személyi állomány kell, amellyel az adott szer
vezet tevékenysége bemutatható és kifejezhető. Így szélesebb lehetőséget adtunk 
a különböző szervezetekhez tartozó, sőt különböző szakmai összetételű össze
vonásokra, helyőrség, laktanya, sőt több közeli helyőrség tekintetében és tov'abb 
kívánjuk realizálni a szakharcászati - tábori -, valamint tartalékos felkészítési 
formák összehangolt alkalmazását; 

- Módszertani szempontból bizosítanunk kellett az órák összefogásának, 
,,tömbösítésének" lehetőségét, hogy csökkentsük a kivonulások szétforgácsoltsá
gát, hogy lehetőséget adjunk arra, hogy munkanapok ne legyenek megcsonkítva, 
hogy koncentrálni lehessen a képzést az adott hónapon, negyedéven belül alkal
mas időpontokra. Ezért a szakharcászati felkészítésben egyértelműen a 6 órás in
tegrált blokkok kerültek előírásra, abból kiindulva, hogy ezek kiképzési félnap
ként jelentkezve a katonáknak kevésszámú elvonását jelenti a munkából, mely
nek pótlására egyéb szervezési rendszabályokat lehet hozni; 

- Szabályoznunk kellett a bázisok eddiginél nagyobb mérvű kihasználását. 
Nem vehettük ugyanis tudomásul, hogy a nagy pénzen létesített, jelentős kikép
zési objektumok, mint erdős-hegyes gyakorlótér, vízi bázisok, a hadtápkatonák 
részéről kihasználatlanok és ott esetleg hagyományos foglalkozások kerülnek le
vezetésre. Ezért óraszámon felül rendeltük el a kiképzési bázis-időszakban az 
összes képzési lehetőségek felhasználásával külön komplex foglalkozások leve
zetését. 

- Ki kellett töltenünk tartalommal azokat az elvonulással járó és biztosí
tás igényes csapatrendezvényeket, lövészeteket, bemutatókat, elemi csapás elhárí
tását, sőt népgazdasági munkát, amelynek viszonyai között a hadtáp tábori kö
rülmények között látja el feladatát. 

- S végül a kiképzési főfelügyelő azon parancsának, melyben előírja a had
tapállomány és kezelőszemélyzet együttes gyakoroltatását (éppen a PAJZS-79 
gyakorlat tapasztalat::ii alapján) érvényt kellett szereznünk az új szabályozókban, 
közös tárgyköröket kellett előírnunk és megszabtuk a foglalkozások egy részé
nek csapatalegységre való ráépítésének kövteleményét. 
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Ill. A hadtápkikélJ;'(.és új vonásai és körülményei 

Milyen új vonásai vannak az 1981 szeptemberében induló kiképzési rend
szernek? 

1. Az alapkiképzés lényege, felfogása és arányai általában változatlanok. 
Az összlchetőségeken belül azonban jelentősen növekedett a szakmai óraszám, s 
emellett arra is törekedtünk, hogy az alapkiképzés e 30 órájában (az összfclké
szítés 25°/o-a) az oktatási anyagot koncentráljuk is. Nem bizonyult hasznosnak 
az a felfogás, hogy az alapkiképzés korlátozott óraszámaiban sok dologról, tan
termi formában, előadásjellegűen, széles ismerctspektrumban tájékoztassuk a ka
tonákat. A szakmai kiképzés fő feladata most a megismerkedés, éspedig az adott 
beosztás körülményeivel, helyével, szerepével; a leendő másfél év munkahelyé
vel, technológiával; és a szolgálat alapvető technikai eszközeivel. Mindezt az 
aíapkiképzés harmadik hetétől kezdődően gyakorlati úton kell megvalósítani, 
úgy, hogy a hadtápkatona gyorsan munkába tudjon állni (hiszen alig várják mát: 
az új munkahelyén) s ugyanakkor elsősorban gyakorlati tudást szerezzen az eskü 
után jelentkező kötelezettségeit illetően. Ezért a kiképzés e szakasza látszólag, 
béke orientált. Ezt a látszatot azonban a valóságban cáfolja, hogy ennek három
szorosában politikai és általános katonai képzést kap, mely itt is biztosítja a 
harci kiképzés elsődlegességét. 

A szorosan vett - tehát eskü előtti - alapkiképzést követően - a tapaszta
latok szerint - szükségtelennek láttuk az ún., régi értelemben vett szak-alapozó 
összevonásokat, néhány speciális szakmától eltekintve. Egyértelműen úgy nyilat
koztak a csapatok képviselői, hogy a szakmai készségek továbbfejlesztésének el
sőrendű színtere továbbra is a munkahely és ehhez az igényhez tartottuk magun
kat. Magától értetődő persze, hogy ahol az elöljáró a bevonuló állomány kép-
zettségét, vagy más körülményeket megítélve úgy látja, hogy az eskü előtti szak
mai alapkiképzés valamilyen kiegészítésére szükség van, ezt, a követelmények 
meghatározásával, természetesen egyidejűleg el is rendelheti. Bizonyos szakmai 
beosztásokban azonban az alapképzés folytatását a kiképzési időszak 2-3. hó-
napjában továbbra is célszerűnek láttuk fenntartani, s így előírni, de maximum 
egy hétben, tehát 30 órában. Ezért az eü. katonák, a különleges gépkocsivezetők 
felsőbb parancsnokságok által elrendelt módon; a szállító gépkocsivezetők csa-
pat, laktanya, vagy helyőrségi viszonylatban; a pékek, rakodógépkezelők pedig 
külön intézkedés alapján még további szakmai alapkiképzésben részesülnek. 

2. A kiképzés folyamatosan intenzív, jelentős szakasza az a további 4,5 hó
nap - félévenként - amit ismét a kötelék.kiképzés időszakának nevezünk. Ebben 
az időszakban a hadtápkatonák részben előírt óraszámban, (részben meghatáro
zott órakeretek nélkül) 

- politikai oktatásban; 
- néhány ágban hagyományos formájú általános katonai kiképzésben; 
- munkahelyen, munka közbeni szakmai felkészítésben; 
- szakharcászati foglalkozásokon; 
- szakharcászati gyakorlaton; 

-

s végül az éves terveknek megfelelően a csapatok, törzsek különböző '-
gyakorlatain vesznek részt. 

Ez a hat kiképzési forma sajátos karaikterekkel rendelkezik. 

a) E cikkben gondolom nem szükséges, (de írója nem is hivatott), hogy a 
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sorkatonák politikai kiképzésének fontosságát, hatását az egész személyiség fej
lődésére méltatni, formáit és módszereit ismertetni. A kiképzésnek ez az igen 
fontos ága továbbra is a politikai főcsoportfőnök elvtárs, miniszterhelyettes ál
tal megszabott előírások szerint folyik. 

b) Néhány alapvető, jól elhatárolt és csupán erőltetetten integrálható álta
lános kiképzési ágban, melynek sajá.t, külön megfogalmazott képzési céljai is 
vannak, a kötelékkiképzés időszakában fenntartottuk a hagyományos óraszám
hoz, foglalkozáshoz kötött kiképzési rendszert, pontosabban rendet. Ezeket a 
foglalkozásokat körültekintő módon - a politikai foglalkozásokkal együtt -, le
hetőleg azok idejéhez alkalmazkodva - a kétheti részletes kiképzési tervbe kell 

-::! beállítani. Így a testnevelést heti egy órában kiképzési időben, egy órában azon 
felül. Az előírt 10-16 óra lőkiképzést; havi 1-2 óra alaki és szabályzatismeretet 
az eddigihez hasonló módon, a módszertani előírásoknak megfelelően kell foly
tatni. A tárgyak értékelését az eddig meghatározott módon kell végezni, annak 
figyelembevételével, hogy ezek a szocialista versenymozgalom során ért.ékelésre 
kerülnek. A foglalkozás hatékonyságának biztosítása érdekében a vezető állo
mány, pontosabban a hadtáp-alegységparancsnokok tehermentesítése céljából cél
szerű ezeket a foglalkozásokat alegységekkel egységes szervezeti keretben, 
azokkal közösen tartani. Feltétlenül ki kell azonban hangsúlyozni, s ezt bár
milyen törekvéssel szemben érvényesíteni kell: a programot jóváhagyó: kiképzési 
főfelügyelő, miniszterhelyettes elvtárs akaratának megfelelően ezeken a foglal.:. 
kozásokon a hadtápprogram által előírt óraszámban és körülmények között kelt 
részt venni. 

e) Mint már említettük, a munkahelyen a tevékenység napi gyakorlata alap
vetően kiképzési tartalommal bír. Ennek értékelése a katona jellemzésében, mi
nősítésében, szakmai kvalifikációjának megállapításában jelentkezik. Távlati cél
jaink között szerepel annak a lehetőségnek a vizsgálata, hogy tudjuk kiterjesz
teni az osztályos fokozatokat minden hadtápbeosztásra. Az értékelés egyik leg
alapvetőbb mutatója e nem intézményes, nem szervezetszerű, de rendkívül ha
tékony kiképzési formában kiképzési időszakonként egységtől seregtestig a szak
mai versenyek megrendezése. 

d) A tábori felkészítés fő formája és a képzés integrációját kifejező módszer 
az alapvetően 6 órás blokkokból álló s::,akharcászati (alaki vagy komplex) fog
lalkozás-sorozat, amelyben érvényesül az általános katonai és szakmai-harcá
szati kiképzés egysége. Ezek a foglalkozások öt tárgykörbe vannak foglalva, 
melyek mindegyike 3-3 foglalkozásra oszlik. Így összességében 15 hatórás fog
lalkozásról van szó, mely időszakonként 30, összesen 90 órát jelent. Minden ki
képzési időszakban egy tárgykör egy-egy foglalkozását kell levezetni, így ráte
kintve is láthatjuk, hogy ez nem kevés, hiszen a .kötelékkiképzés során a poli
tikai és általános katonai kiképzés, valamint a tervbe illesztett tábori kiszolgálá
son felül miinimum egy telj,es kiképzési napot havonta igénybe vesz. Az öt tárgy 
közül az egyik (pontosabban a harmadik) minden egyes időszakban csapattal, 
alegységgel együtt - természetesen ahol ez lehetséges - kerül végrehajtásra. En
nek érvényesítése érdekében e foglalkozások tartalma szóról szóra úgy van meg
fogalmazva, ahogy az MN minden fegyvernemű és szakmájú katonájára kiadott 
általános katonai kiképzési program hadtáp és eü. ismeret kiképzési ágának 
tárgykörei fogalmazva vannak. E foglalkozási formán belül jelentkezik a keze
lőkkel való együttgyakorlás, amelyekkel az előbbiekben már foglalkoztunk. 
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Szintén jellemzője a szakharcászati foglatkozás-sorozatnak, hogy az 5 tárgy
kör lényegében tartalék foglalkozásokat ír elő és ezek tartalmát mindig a pa
rancsnok hadtáphelyettese határozza meg. A tárgykör címe azonban e tekintet
ben irányt szab, mert ezeket a 6 órás foglalkozásokat az adott időszakban ak
tuálisan sorrakerülő gyakorlatra való felkészítés érdekében kell felhasználni, an
nak szolgálatába kell állítani. 

A szakharcászati foglalkozások között nincs sorrend. Azokat úgy kell egy
mást követően tervezni, hogy minden kiképzési időszak globálisan azonos bo
nyolultsági fokban jelentkezzék. Nem megengedhető tehát, hogy mondjuk az 
első kiképzési időszakban minden esetben az adott tárgykörök 1. foglalkozása 
kerüljön végrehajtásra. 

e) A harcászati felkészítés kisebb óraszámban jelentkező, de jelentőségében 
uralkodó formája, mintegy koronája a szakharcászati gyakorlat amelyet 12 órá
ban, tehát lényegében két kiképzési napban írtunk elő, és sötét és világos időt 
egyaránt magába foglalja. Attól függetlenül, hogy ez a szakharcászati képzés 
„koronája", nem okvetlenül szükséges azok végén, a félévre eső öt foglalkozás 
után levezetni, hanem a tervezés feladata ezt megfelelő helyre beállítani. Azt 
kell figyelembe venni, hogy ez a gyakorlat lényegében az alegység összeková
csolásának alapvető formája, mert a szakharcászati foglalkozásokban még sok az 
egyénre, az egyes katonára irányuló felkészülési elem. Az összekovácsolás érde
kében éppen ez a kiképzési forma az, ahol a tartalékos állománnyal való össze
gyakoroltatásra a legnagyobb lehetőség nyílik. 

A szakharcászati gyakorlatokat általában valamely alsóbb kötelék gyakor
latára kell építeni, de nem azzal egy gyakorlatként levezetni. A szakharcászati 
gyakorlat önálJó, hiszen így tudjuk csak a számunkra fontos kiképzési célokat 
érvényesíteni. Más rendezvény, például a harcászati gyakorlat szolgál arra, hogy 
a hadtápalegységek teljesen a harcoló alegységek körülményeihez alkalmazkod
janak és a kiképzési célokat is annak rendeljék alá. A szakharcászati gyakorlatot 
szakaszonként, századonként hajtják végre, az ellátózászlóaljak együttesen, mint 
zászlóalj csak másfél évenként egyszer hajtanak végre ilyen gyakorlatot, a többi 
időszakban szállító század gyakorlatok kerülnek végrehajtásra. 

f) A hadtápkatonák és -alegységek kötelékkiképzésének igen fontos formája 
a csapatok harcászati, vagy a törzsek parancsnoki gyakorlatán való részvétel. Ez 
nem új kiképzési forma. A felfogás azonban, ami remélhetőleg jelentkezni fog 
ezeken a gyakorlatokon, már tükrözi a bevezető oldalakon idézett „irányel
vek ... " előírásait. Ugyanis a hosszabb kivonulással, előkészítő időszakkal, tá
borozással járó harcgyakorlatokon minden időt ki kell használni az alegységek 
sulykoltatására, begyakoroltatására. Abból kell ugyanis kiindulni, hogy a csa
patok harcászati gyakorlata nem vizsga, nem bemutató az elöljáró részére (ha
csak nem ezzel a célzattal kerül levezetésre), hanem a kiképzés, felkészítés szer
ves része. Éppen ezért ez az utóbbi években már érvényesülő „begyakorlási 
szemlélet" rendkívül sok tartalékot biztosít. Nem lehet kieső időt megengedni 
ezeken a gyakorlatokon és nem fogadhatjuk el igaznak azt, hogy maga a tábori 
kiszolgálás, csak úgy „önmagában", felkészítést jelent. A nap legnagyobb részét 
foglalkoztatásra kell felhasználni, elsősorban az őrzés-védelem, a tömegpusztító ...... 
fegyverek elleni védelem, és a harcászat tárgyköreiből. 

A kiképzést újólag szabályozó dokumentumok tartalmaznak néhány szerve
zési előírást is. Ezek között szerepel a laktanyahadtáp felelősségének új felfo
gása a hadtápkiképzésben. Tudomásul kellett vennünk ugyanis, hogy az ilyen 
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szervezetekben az élet, a munka együttesen folyik, ezért a laktanyahadtápok ese
tében csak a szakharcászati gyakorlatok, s természetesen a harcgyakorlaton való 
részvételt kezeljük önálló formaként. De még ez sem jelenti azt, hogy a szak
harcászati gyakorlatokat nem lehet együttesen több szervezet hadtápjával össze
vontan levezetni. Így a laktanyahadt.ipok parancsnokai, főnökei az alapkiképzés, 
a szakmai képzésen keresztül, a tábori harcászati kiképzés e,lemi formájáig f -
lelösséggel rendelkeznek. Az irányításba és a kiképzés vezetésébe természetesen 
a fennálló szabályozásnak megfelelően bevonásra kerülnek az utalt parancsnok 
hadtáphelyettesek is. 

Előírás van arra, amint erre mint lehetőségre már utaltunk - hogy a Magyar 
Néphadsereg központi bázisain, erdős-hegyes kiképző körzetekben, lőtereken, víz 
alatti átkelések során, valamint a SZU állami löterein bázis:kiképzést folytató 
csapatok hadtápjai kiképzési óraszámon felül a bázis sajátos lehetőségeinek tel
jes kihasználásáva1 komplex foglalkozást vezessenek le. 

A tervezés rendje nem változik. Az egységhadtápok önálló kiképzési ter
vének szerkesztését továbbra is feleslegesnek ítéljük. Elegendő ha a vonatkozó 
betétlapok másolata a hadtáptörzsnél rendelkezésre áll. Hasonlóképpen fenn
marad az önálló hadtápcsapatok kiképzés-tervezési követelménye és a hadtáp
alegységek kéthetes részletes kiképzési terveinek rendszere. Segíteni fogja a ter
vezést, hogy a kiadásra kerülő kiképzési programmal az összes hadtápalegység
parancsnokok el lesznek látva. 

Fontosnak látszik felhívni a figyelmet egy sajátos szempontra, melyet első
sorban a tervezés során kell figyelembe venni. A Magyar Néphadsereg hadtáp
katonái ugyanis valamennyi egységnél, magasabbegységnél egy időszakban egy
séges kiképzést kapnak. Ez azt jelenti, hogy a kiképzésben nincs harmadolás, 
(kivéve a politikai foglalkozást), hogy a kiképzésben nincs időszakos katonák-

-: ként való csoportképzés az alapkiképzés után. Ez azt jelenti, hogy az újonc
katona a legbonyolultabb szakharcászati foglalkozásba éppen úgy bekapcsolódhat, 
mint ahogy a leszerelés előtt álló hadtápkatona részt vehet a legegyszerűbb, 
mondhatni elemi szakharcászati foglalkozáson. Ennek semmiféle káros következ
ményét nem látjuk. Valamennyi foglalkozáson mód nyílik az idősebb katonák 
oktatómunkájának igénybevételére, de ez is aláhúzza: a foglalkozások tervezé
sének biztosítani kell, hogy valamennyi kiképzési időszak bonyolultsága megkö
zelítően azonos fokú legyen. 

Csökkentett óraszámban, de a régihez hasonlóan fennmarad a sebesültvivök 
kiképzése. A tisztesek felkészítését elsősorban a munka folyamatában, azon belül 
önálló feladattal való megbízással és az időszak utolsó hónapjában egy 12 órás 
összevonás formájában végrehajtott vizsgáztatással kívánjuk biztosítani. 

Az. új ,kiképzési program ugyan nem érinti, azonban néhány szót had ejt
sünk a hivatásos állomány csapatnál folyó felkészítésről. Ebben a tekintetben a 
szabályozás, szervezés jogköre természetesen továbbra is a seregtesteké, a maga
sabbegységeké. Olyan ajánlást azonban - éppen a felmérés tapasztalatai alap
ján -, tehetünk, hogy az czredtípusú szervezetekben célszerű, ha a hadtáptisztek 
harcászati (parancsnoki) továbbképzése a fegyvernemi főnökkel, szolgálati főnök
kel egy csoportban, az ezredparancsnok csoportjában folyik és ezt esetleg meg
toldhatjuk az ún. ,,hadtáp nap"~pal. Ez utóbbira sincs mindig szükség, hiszen 
egyre inkább fokozni kell a nem hadtáptisztek hadtáp jellegű felkészítését is, így 
a parancsnok csoportjában e tárgyból hangzanak el előadások. 

63 



Azt viszont kívánatosnak tartanánk, ha az egység összes hadtáptiszthelyet
tese, tehát szakaszparancsnokok, szállító tiszthelyettesek, raktárvezetők, eü. tiszt
helyettesek, az élelmezési szolgálat beosztottjai stb. egy összevont harcászati cso
portban, a parancsnok hadtáphelyettes közvetlen vezetése és irányítása alatt ré
szesülnének katonai továbbképzésben. A szolgálatvezetők eddig bevált kiképzési 
rendszerét fontosnak tartjuk és fenn is tartjuk. Az egyes beosztású hivatásos had~ 
táptisztek és tiszthelyettesek szakkiképzése változatlan formában az elöljáró szol
gálatfőnök intézkedése szerint valósul meg. 

A kiképzési dokumentumok kidolgozását széles fórumok bevonásával haj
tottuk végre. Hosszú helyszíni konzultációsorozat után; a Hadtáp Tudományos 
Tanács két szekcióülésén és más testületi fórumokon alakítottuk azt. Hallunk .,.._ 
olyan hangokat, hogy elsősorban az óraszámok bizonyos csökkentésével túlságo-
san „liberalizáhuk" a hadtápkiképzést. Megítélésünk szerint ezt a szemléletet csak 
a7ok képviselhetik, akik eddig a kiképzést óraszámokban gondolkozva vezették 
és tudomásul vették, hogy annak tartalma emiatt nem elég intenzív és hatékony. 
Az azonos követelmények más körülmények közepette való végrehajtása éppen, 
hogy nem liberalizálja a kiképzést, han~m magasabb fokú fegyelmet és szerve-
zettséget követel. Kétségtelen, hogy ezeket a szervezési formákat, időtényezőket 
és a tartalomra előírt követelményeket minden körülmények között be kell tar-
tani, meg kell követelni, és feszesen ellenőrizni kell. Úgy gondoljuk, hogy nem 
csupán az idő, hanem a kiképző állomány hozzááUása hozza meg - másfél esz-
tendő tapasztalatait majd leszűrve - az új kiképzési követelmények eredmé-
nyességét. 

-
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