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A korszerű összfegyvernemi harc megvívása fokozott követelményeket tá
maszt a hadtáp szervezetekkel és az ellátást és kiszolgálást közvetlen végrehajtó 
hadtápkatonákkal szemben. A magas fokú politikai, szakmai ismeretek elsajátí
tása mellett igen nagy jelentőséggel bír a hadtiápkatonák, tiszthelyettesek, tisztek 
fizikai és pszichikai felkészítése. 

A Hadtáp Kiképző Központban a hivatásos hadtáp tiszthelyettes képzés te
rületein évek óta kiemelt figyelmet fordítunk a hallgatók erőnlétének növelésé
re, keressük azokat a lehetőségeket ,amelyek közelebb visznek ezirányú céljaink 
eléréséhez. Kiképzési programjaink összeállításánál a kiképzési időn túli foglal
kozásaink tervezésénél fontosnak tartjuk a fokozatos fizikai megterhelés szinte11 
tartását, amelynek eszközeként felhasználjuk a szakmai kiképzés és általános ki
képzés gyakorlati foglalkozásait ,a testnevelési kiképzési foglalkozásokat, a szak
mai és általános katonai normagyakorlatokat, az évkö7ben levezetett komplex 
foglalkozásokat, egészen az iskolaszintű zárógyakorlatig. 

Ebben az évben - megelőző évek tapasztalataira építve - a zárógyakorlat 
szerves részeként hadtáp járőrversenyt szerveztünk. A járőrverseny közvetlen 
célja a zárógyakorlat sikerének biztosítása mellett az ifjús'lgi és tömegsport moz
galom sajátos eszközeinek segítése volt. A járőrverseny során olyan hadtáp és 
általános harcászati jellegű feladatokat állítottunk be, amelyek végrehajtása alap
vető követelmény, a kiképző bázison tanuló minden hadtáp szakos hallgató ré
szére. Úgy ítéltük meg, hogy egészséges versenyszellem kialakításával a hallgató
ink fokozott aktivitással hajtják végre az érdekesnek igérkező, de igen komoly 
feladatokat. Ebben a megítélésben a levezetett j,árőrversenyt értékelve nem is 
csalódtunk. A feladatok egy részét váratlan intézkedések formájában közöltük, 
így azok végrehajtása gyors reagálást, aktív parancsnoki tevékenységet és begya
korolt végrehajtást követelt meg. 

A hadtáp járőrverseny elé a következő fő követelményeket tűztük ki: 
a zárógyakorlatra való felkészítés segítése; 

- szakmai normagyakorlatok begyakorlásának mérése; 
- fizikai állóképesség, küzdőszellem mérése. 

A járőrverseny megszervezésének és feladatainak meghatározását az alábbi
ak szerint oldottuk meg: 

A járőr menetvonalát közepesen átszegdelt terepen mintegy 4-4,5 km hosz-
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szúságban jelöltük ki. Az indító és célállornásokkal együtt 9 ellenőrző, feladat
szabó állomást rendeztünk be. A szakaszonként benevezett 6 fős csapatokat 10 
perces időközökkel indítottuk, az egyes állomásokon a feladatvégrehajtás idejét 
5-6 percben határoztuk meg. !gy biztosítottuk, hogy a csapatok egymás munká
ját nem akadályozták. 

1. sz. állomás (indító) 

A járőrparancsok azimut-menet végrehajtására készített menetvonal vázb
tot kapott, amelyet értékelni kellett, ugyanakkor feladatul kapta, hogy a kiállí
tott CS-344-es gépj·ármü menet előtti műszaki ellenőrzését hajtsa végre. A jár
művön 2 hibát idéztünk elő (motorolajszint a nívó alatt, ablaktörlő nem műkö-· 
dött). Az értékelés az idő és hiba megállapítás függvényében történt az indulási 
idő rögzítése után, a j.árőr megkezdte a gyalog menetét. 

2. sz. állomás 

A menet első szakaszának megtétele után lőkiképzési norma feladatot kap
tak összekötve a harccselekménnyel. A járőr minden tagja 1 db tárat megtöltött 
30 db oktató lőszerrel, majd a telepített FP-1 lőszimulátor (akkumulátorról üze
meltetve) lehetővé tette a kitűzött céltáblák fénypuskával történő leküzdését. A 
találatokat a célon elhelyezett piros fényű lámpa jelezte. Az értékelés a normaidő, 
a célfelderítés, és a találat pontossága alapján történt. 

3. sz. állomás 

2 fő imitált sérültre kellet elsődleges kötést alkalmazni térdizületre, ezzd 
együtt a járőr minden tagjának parancsra a sebkötöző csomagot elsősegélynyúj
táshoz kellett előkészíteni. Majd a keletkezett sérülteket a harcmezőről mintegy 
15 m távolságra szükség eszközzel fedett helyre kellett kihúzni. Az értékelés a 
normaidő és a minőségi végrehajtás alapján történt. 

4. sz. állomás 

2 db R-107 URH rádió telepítését és lehangolását kellett végrehajtani, majd 
rövid hadtáp közleményt leadni a vezetőállomás részére. Az értékelés az idő és 
a kapcsolat felvétel ideje és minősége alapján történt. 

5. sz. állomás 

2 db 200 literes feltöltött üzemanyagos hordót málháztak fel és le teher
gépkocsiról gerenda és kötél segítségével. Értékelés a szervezett irányítás, a biz
tonságos végrehajtás, valamint a szakszerű málházás figyelembevételével történt. 

6. sz. állomás 

Málhazsákban a hadtápkatonák személyi felszerelésének elhelyezése. Értéke
lés a kiválasztott felszerelési cikkek pontossága, valamint a végrehajtási idő nor
mája alapján történt. 

7. sz. állomás 

Egyéni ételmelegítő készlet üzembehelyezése normaidőre és 1 kulacs ivóvíz 
készítése klórtablettával. Értékelés a technológiai sorrend és a tűzbiztonsági rend
szabályok betartása alapj,án. 

8. sz. állomás 

Menet alatt „atomvillanás'' imitálására végrehajtott tevékenység. Értéke
lés a gáz.álarc és védőkészlet köpenyként történő felvételének idő normája ,alap
ján. 
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9. sz. állomás 
A feladat volt a beérkezés után a védőkészlet levétele, a szerelvény megiga

zítása, meglétének ellenőrzése a járőrparancsnok részéről és jelentés az állomás
parancsnoknak a feladat végrehajtásáról. 

Az értékelést az állomások parancsnokai az eredménylapon rögzítették és 
pontozták (1-10 pont). Az állomásokon való tartózkodás idejét a végrehajtás 
összidejéből levontuk így pontos eredményt kaptunk a gyorsított menet végrehJi
tásáról. A oájékozódás pontatlansága menetidő meghosszabbodásban vagy állo
más kihagyásban nyilvánult meg. Az összértékelést az eredmény lapok alapján 
az értékelő csoport hajtotta végre. A gyakorlatvezető értékelte a járörversenyt, a 
csapatok a parancsnoktól és a KISZ Bizottságtól értékes díjakat kaptak. 

A járőrverseny megszervezése, levezetése és végrehajtása sok energiát kö
vetelt úgy a szervező és értékelő apparátustól, mint a versenyt végrehajtó hallga
tóktól. A hallgatói állomány nehéz, férfias küzdelem élményével, mi kiképzők 
pedig egy jól sikerült rendezvény és kiképzési eredmények tapasztalataival lec
tünk gazdagabbak. 

Ez a járörverseny jó példa volt arra, hogy a kiképzést irányítók a KISZ 
Bizottság összefogásával élményszerű, hasznos, maradandó, de ugyanakkor fizikai 
felkészültséget igénylő tevékenységet lehet szervezni. Véleményünk szerint ilyen 
és hasonló ötletek alapján kívánunk a későbbiek folyamán tovább lépni és az el
következendő kiképzési évben még az eddiginél is nagyobb szellemi és technikai 
ráfordítással, komplexebb alegység szintű hadtáp járórversenycket tervezünk vég
rehajtani. 

103 


