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A kimlnuíltb,m lefolytatott e!l111órzlsek tapasztalatainak e!ród!tgN feldol[!.ozása arra ösztönöz, hogy 
néhányat ezen tapasztalatok közül közreadjunk. s ezáltal ráirányítsuk a figyelmet azokra a tenniva
lókra, amelyek megoldása növeli tevékenységünk hatékonyságát, s elősegíti az alaprendcltetésünk 
színvonalasabb teljesítését. 

A tapasztalatok alapján mindenekelőtt fontos azt kihangsúlyozni, hogy a hadtáp személyi állo· 
mány döntő többsége idejét, energiáját nem kímélve, - a hadtápmunka politikai jelentőségét 
megértve - igyekszik kötelmeit teljesíteni és a személyi állományról történő gondoskodással párhu· 
zamosan megfelelő figyelmet fordít arra is, hogy a hadtáp képes legyen háború esetén is a feladatait 
eredményesen teljesítem. 

Jóleső ér1ésscl állapítható meg, hogy a HKSZ és „M" feladatok hadtápbiztosításának tervezése 
és a készenlét követelményeknek megfelelő végrehajtása elsőrendű helyet tölt be a hadtáp munkájá· 
ban. A kidolgozott tervek kielégítik a követelményeket, sok hasznos kezdeményezés tapasztalható a 
MK-ek málházásának gépesítése területén. 

Ami a hadtáp felkészittrét illeti - jó irányban fejlődik, a gyakorlatok tapasztalatai azt igazolják, 
hogy a hadtáptörzseink, egységeink és alegységeink képesek a hadtdj1biztorítás brmJol11/t ftladJtainak 
ercdmt11yes teljesítértr1. Az is tapasztalható azonban, hogy az eredmények ellenére nem lehetünk meg· 
elégedve a törzsek felkészítésével. E tekintetben a lehetőségeink és igényeink egyaránt nagyobbak 
annál, amit a gyakorlatban elérünk. Mindenekelőtt fontos feladatunknak kell tekinteni a hadtáptör· 
zsek felkészítésének, összekovácsolásának fokozását, hatékonyságának javítását. Nem egyszer 
beszéltünk már arról, hogy a különböző hadtápok állományában „orwi" erő összpontosul, s ezen 
erők alkalmazásának hatékonysága egyenesen függ a vezetés milyenségétől. Ez nem csak háború 
időszakára igaz, hanem békében is. Ezért a hadtáp felkészítésében az általános sablonos módszere· 
ket fel kell hogy váltsák azok a módszerek, eljárások, amelyek biztosítják a konkrét és célirányos fel
készítést, amelyek figyelembe veszik a törls egészének és a törzs egyes tagjainak a felkészültségét, 
képességét, valamint azokat a konkrét tennivalókat, amelyek a hadtáptörzsek előtt állnak egy egész 
időszakra, egy hónapra vonatkozóan, vagy pedig egy jelentős feladat sikeres teljesítése érdekében. A 
kiképzés rendszere lehetőséget ad erre. Élni kell ezzel a lehetőséggel - ha egy egységhadtáp ismeri 
azt, hogy az adott időszakban e gyakorlatra kerül sor, akkor a kiképzések folyamán ennek a sikere 
érdekében kell alárendelni mindent, az alegység szolgálatvezetők kiképzésétől a törzs egésze kikép· 
zéséig bezárólag. 

A hadtápfclkészítés kérdéseit érintve aláhúzottan kell foglalkoznunk az tJll)agi eszkiiziik 1Ltd11-
szdllüdsd11ak temzé.réul, rzmezéséid k,1pcsolator készségről, ftlkésziiltségról. Az anyagi eszközök után szál
lítása mint közismert a csapatok hadtápbiztosításának a .,lelkét" képezi. Ha az utánszállítás nem jól 
működik, akkor nem beszélhetünk megbízható hadtápbiztosításról. Ezért minden időszakban 
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külön gondossággal kell törődni azzal, hogy a hadtáptörzsek minden helyzetben képesek legyenek 
az anyagi eszközök utánszállításának megbízható tervezésére, szervezésére, a szállító alegységek 
pedig arra, hogy a legbonyolultabb helyzetben megbízhatóan megoldják az anyagi eszközök meg
bízható, a szükséges mennyiségben, időben és helyre történő szállítását. 

SaJnos ez a terület sok vonatkozásban .gyngélkedik ". Miben jelentkezik ez? Mindenekelőtt a 
tervezés formalitásában. Sok törzsben a hadtáp az összfegyvernemi törzstől „elkülönülten" tervezi 
az utánszállítást. A csapatok és hadtáp harc alatti manővere nincs összhangban, amely még akkor is 
kudarchoz vezetne, ha az ellenség nem folytatna tevékenységet. Erről a kérdésről már többször szól
tunk, de nincs kellő hatása. E kérdésben csak akkor tudunk előrelépni, ha a parancsnokok a téma 
jelentőségének megfelelően foglalkoznak az elhatározásaik kihirdetése, az együttműködés megszer
vezése folyamán és a csapatok hadtápmanőverét a szükséges mértékben összehangolják. Ezen túl
menően a hadtáp feladata pedig az, hogy kezdeményezzen, tárja fel az összfegyvernemi törzs, 
parancsnok előtt azokat a problémákat, amelyek az utánszállítást a csapatok időbeni hadtápbiztosí
tását akadályozzák. 

Az ellenőrzéseink folyamán kiilti11111..rgála1 láfKJiÍI képezte a p.i()ake .do 1,rzftk. ftrzthef;elterek 1mm

kába allilása - beilkrzkedéJiik biztosítds,1. E tekintetben a gondok ellenére ugyancsak jó tapasztalatokat 
szereztünk, az idősebb, tapasztalt tisztjeink sokoldalú gondoskodással és törődéssel segítik a gyors 
beilleszkedést. Helyenként azonban tapasztalható türelmetlenség, bizalmatlanság. Néhányan túl
hangsúlyozzák a fiatalság es a tapasztalatlanság szerepét. E tekintetben alapvetőnek tartjuk azt, ha a 
munkába álló fiatallal egyértelműen éreztetjük, sőt kihangsúlyozzuk azt, hogy a tiszthelyettesi, kato
nai főiskolán teljes értékű ,JO!!,OSÍll'áll)I ·· szerzett az eredményes munkához. Ezt kell elsődlegesen 
hangsúlyozni és megértetni, nem pedig azt, hogy .{tatai luf!) es mig ne111 erttSZ hozz,,·. mert az ilyen 
hozzáállás a gyengén vagy közepesen felkészült embert is arra ösztönöz, hogy erqének meximális 
bedobásával dolgozzon, míg a második változat a jól vagy kiválóan felkészült ember esetében az 
elbizonytalanod:íshoz, a kudarchoz vezethet. A pályakezdés segítéseinck mottója lehet tehát a maxi
mális bizalom és segítség, annak a gondolatnak a hangsúlyozása, amely erősíti az egyén felelősségér
zetét, akaraterCJét a tekintetben, hogy bizonyítson, .,képes 1·t1gyok eredmi11yesen dolgozni". 

A következő nagy terület, amelyet ,iz ellenőrzés kapcsán érinteni kell, ez a gazd,ílkodás és a sze
mélyi állományról történő gondoskodas. 

Azt tapasztaltuk, hogy a gazdálkodás szervezésére és végrehajtására hadtáptörzscink megfelelő 
figyelmet fordítanak. A tervezés és a gazdálkodás valóságosan érvényesül, a tervszerűség, a haté
konyságra és takarékosságra való törekvés. Elismerésre méltó ,1z a gondosság, ahogy a hadtáp objek
tumait csapataink többségénél rendben tartják. Ugyanakkor az is tapasztalható, hogy a megközelítő
leg azonos feltételek között ténykedő csapatok lényegesen eltérő színvonalon gazdálkodnak. Érzé
keltük azt is, hog} néhány alakulatunknál nem "erzoJik az idrik rzek •. A gazdaságirányítási rendszer 
továbbfejlesztésének elvei, módszerei, ezek hatása nem nagyon érződnek. Ennek kapcsán a gazdál
kodás tervezésében sok a formalitás, a takarékosság ha nem érvényesül valamilyen kényszer - pl. 
keretek szűkítése - csak szavakban jelentkezik a belső tartalékok szüntelen mobilizálása kimegy a 
figyelem középpontjából, sót eljut alakulatunk oda - ahol általános ellátási gondok vannak-, hogy a 
kisegítő gazdaságot felszámolják. Keveset foglalkozunk a gazdálkodás elméletével, szabályozóink 
egy része elavult, nem ösztönöz a hatékonyságra, sőt annak bizonyos mérvű gátját képezi. A külön
böző szolgálatok tevékenységében jobban érvényesül a szakmai, mint az általános érdek, amely ese
tenként .. pazarldrh„z" vezet. Ritkán tapasztalhatók innovációs törekvések. A hatékonyságra való 
törekvés laktanyán, egyes alakulatokon belül marad, nincs vagy kevés a kezdeményezés kooperá
cióra, holott a szállítás, a tárolás a közös objektum létrehozása pl. helyőrségi ,rágáh1d" tekintetében, 
ennek igen sok hdye van, s ez mind az alakulatoknak, mind az MN-nek konkrét megtakarítást ered
ményez. 

A személyi állományról történő gondoskodással a részükre nyújtott szolgáltat.írokkal kapcsola
tosan elmondható, hogy a hadtáp személyi állomány jó irányban ténykedik. Értik ennek politikai 
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jelentőségét, s a pártszervezetekkel együttműködve e kérdés állandóan a figyelem középpontjában 
van. A szolgáltatásokból a .bürokrácia" mindjobban kikapcsolódik és a javak a személyi állomány 
részére hozzáférhetővé válnak. Milyen gondok tapasztalhatók e tekintetben' Gyakori tapasztalat az, 
hogy a feltételek adottak, s az ellátás tekintetében mégis gondok jelentkeznek. Pl. megfelelő meny· 
nyiségú és minőségű ruházat rendelkezésre áll, a katona mégsem úgy jelenik meg, mint ahogy asza
bályzataink ezt előírják. Mi ennek az oka? Alapvetően az, hogy tapasztalhato bizonyos egymásra 
mutogatás, amely abban jelentkezik, hogy a szakembereink azt mondják „én bzztosítollam az anyagot", 
de a parancsnokok nem követelik meg, hogy a katona kulturáltan öltözködjék. A parancsnokok 
pedig azt mondják .hogy ha a hadtáp már megint rosszul dolgozik, nem biztosítja a tiszta ruhát". 

Gondolom különösen nem kell megmagyarázni, hogy mindkét álláspont helytelen. 

A szakembereink részéről amellett, hogy az ellátáshoz szükséges anyagokat biztosítják, gon· 
doskodni kell arról is, hogy a katonák részére a szolgáltatás hozzáférhető leg;en. Rendszeresen ellen· 
őrizni kell azt is, hogy az alegységparancsnokok a személyi állományról történő gondoskodás jegyé
ben milyen mértékben követelik meg azt, hogy a katona a járandóságait mennyiségi és minőségi 
tekintetben egyaránt megkapja. Hatáskörüknél fogva azt meg is kell követelni, illetve ha hatáskörü· 
ket meghaladja, a PK HTPH vagy PK segítségét kell kérni. 

A PK-i állomány részéről fontos annak megértése, hogy a személyi állományról történő gon· 
doskodás, a személyi állomány ellátása csak akkor lesz teljes, ha a lehetőségek biztosítása párosul egy 
szigorú és következetes PK-i igényességgel. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a PK komplex hatást 
gyakoroljon a személyi állományra. A kiképzési feladatok sikeres teljesítésével ne tekintse befeje
zettnek feladatát, gondoskodjon arról is, hogy a katona a járandóságait mindenkor megkapja és 
legyen büszke arra, hogy a .katonája" mindenkor kulturáltan, az alkalomhoz illően jelenik meg. Haa 
hadtáp valamit nem biztosít, akkor azt követelje meg, de soha ne felejtse: azért hogy a katona ébresz
tőtől a takarodóig hogy jelenik meg, mit csinál, milyen magatartást tanusít, azért ő az elsőszámú fele· 
lős. 

A következő nagy terület, amelyre az ellenőrzéseink folyamán megkülönböztetett figyelmet 
fordítottunk ez a i-ezetés helyzetének vizsgálata. Ennek alapvető magyarázatát az képezi, hogy a vezetés 
meghatározó a körülmények alakulásának tekintetében. Ezt a kérdést sokoldalúan lehetne elemezni, 
azonban ezen cikk keretében csupán a vezetés néhány területét érintjük. 

Tapasztaltuk, hogy az egyes vezetők, vezetői kollektívák gyakorlati tevékenységében, az alap· 
vető helyet a megállapító tények rögzítésére vonatkozó tevékenység foglalja el. A békeidőszakban 
elfelejtjük a harctevékenység megszervezése folyamán alkalmazott jó módszereket, nevezetesen azt, 
hogy az alárendeltek részére a feladatot megszabjuk és jóváhagyjuk a feladat végrehajtására vonat· 
kozó elhatározást, mely alapját képezi valamennyi tevékenységnek. úgy gondoljuk, hogy időszerű, 
ha a vezetési módszert békeidőszakban is alkalmazzuk akár az egyes feladatok, akár az egész kikép
zési időszakra vonatkozóan. 

Gondoljuk csak át ennek hatását. Az elöljáró tulajdonképpen a feladat végrehajtására vonat· 
kozó elhatározás meghallgatásánál, jóváhagyásánál előzetesen garanciát kap a szükséges tevékeny· 
ségre. Az alárendelt különösen a beosztásban kezdők esetében magabiztosságot, határozottságot 
érez, mely egyik alapvető feltétele az eredményes tevékenységnek. E módszer alkalmazása az esemé
nyek megelőzését eredményezi, elősegíti az események menetének tudatos és célirányos befolyáso· 
lását az azokra való ráhatást. 

A vezetést illetően az egyik általános tapasztalat az, hogy az elöljáró törzsek nem elég határo
zott hatást gyakorolnak alárendeltjeikre. Egyes törzsek vonatkozásában az embert olyan érzések 
kerítik hatalmukba, hogy ahol az egységhadtáp jól működik ott rend van, ahol a körülmények ren
dezetlenek. ott az elöljáró sem sokat tud tenni. Mi mnek az oka? Úgy gondoljuk alapvetően az, hogy 
az elöljáró hadtáptörzsek kellően nem differenciálnak, csak .általában" vezetnek, s ahol gondok van· 
nak, oda nem tudják az erőfeszítéseiket összpontosítani. 
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A vezetői tevékenységben ugyancsak gondként jelentkezik, hogy tisztjeink többsége nem érzi 

sajátjának a hadtáptechnikát. A hadtáp feladatai folyamatosan növekszenek. A feladatok végrehaj
tása rendelkezésére álló idő egyre rövidül, a körülmények pedig bonyolulttá válnak. E növekvő 
követelményeknek csak a hadtáptechnika tervszerű és szakszerű alkalmazásával tudunk megfelelni, 
melynek alapvető feltétele a szakszerű üzemeltetés és tervszerű megelőző karbantartás, a javítások 
időbeni elvégzése. E tekintetben minden területen találkozunk problémákkal. A legnagyobb gon
dot abban látjuk, hogy hadtáptisztjeink nem elég kezdeményezőek a fegyverzettechnikai szolgálat 
felé, és nem a jó gazda gondosságával törődnek az egyre nagyobb értéket képező technikai eszkö
zökről. 

Következtetésként megállapítható: a munka javítása tekintetében még számos tartalékkal ren
delkezünk, amelyek mobilizálása valamennyiünktől korszerűbb, gondosabb munkát igényel. 
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