
A szárazföldi csapatoknál folyó hadtápkiképzés 
és felkészítés megváltozott körülményei, 

a gyakorlatok tervezésének és végrehajtásának 
újszerű feladatai 

Kodák Mihály ezredes 

A hadtápkiképzés és -felkészítés során alapvető követelményként kell megvalósí
tani - az új struktúrára való áttéréssel, a meglevő, s a rendszerbe kerülő harci-technikai 
eszközök számbavételével - hogy a hadsereg hadtápvezető állománya, a hadtáptörzsek, 
-egységek, -alegységek képesek legyenek önállóan és a szövetséges csapatokkal együtt
működve, hagyományos és tömegpusztító fegyverek, valamint az ellenség nagypontos
ságú fegyverei, felderítő és csapásmérő rendszerei alkalmazásának viszonyai között, nor
mál és erdős-hegyes terepen, bonyolult földi, légi és rádióelektronikai helyzetben a had
műveletek és harctevékenységek hadtápbiztosításának magas színvonalú előkészítésére, 
végrehajtásának határozott vezetésére. 

A hadtápszervezeteknek alapvető elvárásaként és követelményként kell teljesíte
niük, hogy a szárazföldi hadsereg új struktúrára való áttérésének teljes időszakában alap
rendeltetés szerinti feladatai ellátása mellett biztosítsák a hadtápszervezetek követelmé
nyek szerinti harckészültségi és mozgósítási készségének állandó fenntartását, az új had
tápszervezetek megalakítását, a hadműveleti követelmények következetes érvényesíté 
sét, az intenzív felkészítés, összekovácsolás megalapozását. El kell érjék, hogy az átszer
vezett és az új szervezetekre való áttérés során, majd a hadtápszervezetek intenzív felké
szítése, összekovácsolása eredményeként értékelhetően emelkedjen a hatáptörzsek, -
egységek és - alegységek készsége, képessége alaprendeltetésük szerinti feladataik ellátá
sában. 

A felsőszintű hadtápvezetés által az MN - kiemelten a szárazföldi hadtápszerveze
tek elé állított kiképzési, felkészítési célkitűzések, elvárások, követelmények maradékt a 
lan teljesítése - minden vezetési szinttől alapvető feladatként követeli meg mind az új, 
mind az átszervezett hadtápszervezetek mielőbbi összekovácsolásának segítését, a felk�
szítés optimális feltételeinek megteremtését, folyamatos biztosítását. 

Ezen tanulmány is a szárazföldi csapatoknál folytatandó hadtápkiképzés hatékony 
végrehajtását, a hadtápszervezetek intenzív felkészítését hivatott elősegíteni. A tanul
mányban felvetjük a megoldandó feladatokat, az alkalmazásra ajánlott módszereket, az 
aktuális kérdéseket, a következők szerint: 

- a szárazföldi csapatok korszerűsítése kapcsán a hadtápfelkészítés megváltozott 
körülményei és a hadtápkiképzési rendszer tökéletesítésének lényege; 
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- a hadtáp tiszti-, tiszthelyettesi-, sor- és tartalékos állomány, valamint a hadtáp
szervezetek intenzív felkészítésének célszerű rendje, feladatai és módszerei; 

- a gyakorlatok előkészítésének, tervezésének, szervezésének és végrehajtásának 
újszerű rendje, hadtápbiztosítási feladatai; 

- a korszerűsített és az új hadtápszervezetek felkészítésének, összekovácsolásának 
személyi, tárgyi (szaktantermek, szakkabinetek, hadtápgyakorló pályák felújítása) felté
teleinek megteremtése. 

A szárazföldi csapatok korszerűsítése kapcsán a hadtápszervezetek felkészítésének megválto
zott kiirülményei és a hadtáp kiképzési rendszer tökéletesítésének lényege. 

A szárazföldi hadsereg korszerűsítése alapelveinek és követelményeinek teljesítése 
érdekében az új szervezetű csapatok és azok hadtápjainak várható alkalmazására a had
műveleti tervezés gyakorlati kidolgozása végrehajtásra került, pontosításuk folyamato
san valósul meg. 

A hadtápcsapatok gyakorlati alkalmazási elveinek kidolgozását, pontosítását a had
tápfelkészítéssel párhuzamosan kell végezni, amelynek egyik kulcskérdése a koalíciós 
együttműködési rend kialakítása és konkrét realizálása. Ezen a téren a felsőszintű had
tápvezetés és HDS hadtáptörzse gazdag tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek a terve
zett gyakorlatok során hasznosításra kerülnek. 

A szárazföldi hadsereg új struktúrára való áttérése, a hadtudományban újszerűen 
jelentkező kérdések feldolgozása, a haditechnika fejlődése szükségszerűen követelik 
meg a csapatok és a hadtápszervezetek háborús felkészítése alapját képező új szabályza
tok, intézkedések kidolgozását, kiadását. 

Ezek alapján a tanintézeteknél és valamennyi szintű hadtáptörzsnél, hadtápszerve
zetnél végre kell hajtani a kiképzés, felkészítés tervezését, szervezését és vezetését, vala
mint a tananyagbázis, a kiképzés, felkészítés, továbbképzés szemléltető eszközeinek az 
átdolgozását. 

A hadsereg új szervezeti struktúrára való áttérésének hadtápbiztosítását, az áttérés 
időszakában a hadtápszervezetek kiképzésének rendjét az MNHF HM h. elvtárs intéz
kedésben szabályozta. Megszabta a hadtápkiképzés folytatásának követelményeít és 
módszerét, a hadtáptisztek, tiszthelyettesek, a hadtápkatonák, a hadtáptörzsek, -egysé
gek, -alegységek és az új szervezetek felkészítésének, összekovácsolásának feladatait. 

Állásfoglalás történt abban is, hogy a szárazföldi csapatok új szervezetre történő 
áttérésével a kiképzés, felkészítés rendszere nem változik meg, de egyes elemei igazí
tásra, pontosításra, tökéletesítésre kerülnek, a bázisképzés tovább szélesedik, a hadtáp
szervezetek felkészítésének eljárásai és módszerei továbbfejlesztésre kerülnek. 

Az áttérés időszakában a befejezés előtt álló első kiképzési időszak tapasztalatai azt 
bizonyítják, hogy a szárazföldi csapatoknál az új struktúrára való áttérés hadtápbiztosí
tási feladatai végrehajtását hatékonyan felhasználják, összekapcsolják a hadtáptörzsek, 
-egységek és alegységek, az új szervezetek felkészítésére, kezdeti összekovácsolására. 

Úgy ítéljük meg, hogy a szárazföldi csapatok új szervezetekre történő áttérésének 
bonyolult körülményei között, a hadtápszervezetek a sokirányú tevékenység mellett 
alapvetően teljesítik a kiképzési célkitűzéseket, feladatokat. 

A jelenleg folyó kiképzési ciklusnak a vázolt körülményekből adódóan jellemzője 
és mottója kell, hogy legyen: "A hivatásos szakállomány tanulva kell, hogy tanítson, 
dolgozzon és folytassa a hadtápszervezetek kiképző, felkészítő munkáját." 
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A .tanulva tanítás" gyakorlati megvalósítása szellemében a következő években az 
érintett hadtáptörzsek és csapatok kiemelt feladatát képezi a szárazföldi hadsereg szervezeti 
változásaiból - (a HDS közvetlen g. dd., a rohamdeszant zászlóalj, a csapatrepülők, a 
fegyvernemi csapatok) sokoldalú alkalmazhatóságából adódó hadtápbiztosítás sajátos
ságainak, lehetőségeinek, módszereinek gyakorlatban történő kipróbálása, tapasztalatai
nak összegzése és általánosítása. 

Összességében a szárazföldi csapatok korszerűsítése időszakában kialakult helyzet 
igen bonyolult, a megoldandó feladatok sokirányúak. A kiképzési célkitűzések teljesí
tése, az új hadtápszervezetek intenzív felkészítése feltételének megteremtése a jelen 
kiképzési időszak kiemelt feladata. Ebben a következő kiképzési időszakban a hadtápfel
készítés intenzívebb, hatékonyabb folytatásában a vázolt felkészítési feladatok maradék
talan végrehajtásában a felső szintű és a hadsereg hadtáptörzseknek fokozottabb mér
tékben segíteniük kell a csapathadtápot. Biztosítaniuk kell, hogy a kiképzés folyamatá
ban szerzett tapasztalatok folyamatosan hasznosításra, beépítésre kerüljenek a soron 
következő felkészítés, gyakorlat anyagában. 

A szárazföldi csapatok hadtáp parancsnokai, tiszthelyettesi, sor- és tartalékos állománJa, a 
hadtáptörzsek, -egységek és -alegységek intenzív felkészítésének követelményei, feladatai, célszerű 
rendje és m6dszerei. 

Az elöljárói intézkedések a felkészítési követelmények és feladatok lényegét a 
következők szerint rögzítik: 

- a szárazföldi csapatok parancsnok hadtáphelyettesei felkészítése az :MN új Harc
szabályzatban, Csapathadtáp Szabályzatban, a szakutasításokban rögzített elvek, köve
telmények és módszerek feldolgozására, egységes értelmezésére, megbízható és diffe
rencialt elsajátítására, gyakorlati alkalmazásuk kimunkálására és módszertani (bemutató) 
gyakorlatokon történő bevezetésére kell, hogy irányuljon; 

- a szárazföldi csapatok hadtápparancsnokai és -törzsei felkészítésének fő tartalmát 
az újonnan kialakításra kerülő hadtáptörzsek rövid idő alatti összekovácsolása, az új 
szervezetű csapatok, hadtápegységek és -alegységek harci, hadtápbiztosítási alkalmazásá
val kapcsolatos elvek gyakorlati érvényesítése, a harcfeladatok hadtápbiztosításának 
begyakorlása kell, hogy képezze; 

- a hadtáptörzsek legyenek képesek a hadműveletek, harcok ( védelmi és támadó) 
hadtápbiztosítása gyors és operatív megtervezésére, a feladatok időbeni lejuttatására, az 
együttműködés megszervezésére, a hadtápbiztosítás szilárd, folyamatos és rejtett vezeté
sére; 

- a hadsereg- és hadtest-hadtáptörzsek kiemelt feladatként valósítsák meg a koalí
ciós keretek között folyó tevékenységek hadtápbiztosítása elméletének elsajátítását és 
gyakorlatban történő negvalósítását; 

- a hadtápegységek, -alegységek az alap- és kötelékkiképzés során a KIKÉPZÉSI 
PROGRAM-ban előírtak tervszerű, szervezett, fegyelmezett - a bajai és a gyöngyösi 
módszertani bemutatók szerinti - hatékony végrehajtásával gyakorolják be a béke- és 
háborús feladataikat. Kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a meglevő és a rendszerbe 
kerülő korszerű hadtáptechnikai eszközök szakszerű kezelésére, normaidőn belüli alkal
mazásának elsajátítására, a harci- és hadtápállomány, -alegységek és -egységek együttes 
tevékenységek gyakoroltatására; 

- a vezető hadtáptörzsek irányítsák a parancssnokok figyelmét arra, hogy a 
továbbképzések, törzsgyakorlások, gyakorlatok tervezése és végrehajtása során fokozot-
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tabb mértékben, személyesen vegyenek részt a hadműveletek, harctevékenységek had
tápbiztosítása alapvető kérdései részletes feldolgozásának szervezésében, végrehajtásá
nak irányításában; 

- a hadtáptörzsek biztosítsák, hogy a nemzetközi és a hazai gyakorlatokon a had
táptörzsek, -egységek, -alegységek feladataikat bonyolult körülmények között, a had
műveleti, illetve a harchelyzetet jobban megközelítve, a tényleges ellátási, hadtápbiztosí
tási tevékenységgel összehangoltan, szervezetten végezzék. 

Valamennyi szintű gyakorlaton kiemelt oktatási kérdésként a harci és hadtápállo
mánnyal, -alegységekkel és -egységekkel jártasság és készség szinten gyakoroltassák be: 
a harcfeladathoz és a tényleges hadtápbiztosításhoz igazodó hadtápcsoportosítás, lép
csőzés felvételét, a hadtápmanőverezést, a normaidő alatti szétbontakozást, a hadtápcsa
patok és a vezetési pontok telepítését, áttelepítését és szervezett működését; az alegysé
gek, csapatok komplex, egy időbeni feltöltését; a csapat ( alegység) ellátmány képzést, 
valamennyi anyagfajta tényleges vagy "jelzett" módon történő utánszállítását, átadását és 
okmányolását; a sérültek harceszközökből való kiemelését, ellátását, hátraszállítását; a 
csapathadtáp harcbiztosítási rendszabályait, a hadműveletek (harcok) folyamatos had
tápbiztosítására, a hadtáp élet- és működőképességének fenntartására. 

A szárazföldi csapatoknak és a hadtápszervezeteknek a felkészítést úgy kell végez
niük, hogy mindenkor legyenek készen: 

- a csapatok és a hadtápszervezetek békehelyzetből háborús állapotra történő 
tervszerű, normaidő alatti átállítására, ennek hadtápfeltételei állandó biztosítására; 

- a harctevékenységet, s azok hadtápbiztosítását a meglevő erőkkel és eszközök
kel, a csapatok és a hadtáp részleges szétbontakozásának viszonyai közötti végrehajtá
sára; 

- az egyik harctevékenységi fajtáról a másikra történő szervezett áttérésre, az elfog
lalt terepszakaszok megerősítésére, az ellenséges csoportosítások találkozóharcban tör
ténő szétverésére, a bekerítésben folytatott harc és a bekerítésből történő kitörésre, vala
mint ezek megbízható hadtápbiztosítására. 

A szárazföldi csapatoknál és a hadtápszerveknél tö"rekedni kell arra, hogy a felkészítés köve
telményrendszere, a harcászati és szakharcászati kiképzés tartalma, a hadtápparancsnokok, -tör
zsek és -csapatok kiképzettsége folyamatosan feleljen meg a hadtudomány, a technika és fegyverzet 
fejlődésének, a szervezetekben és harceljárásokban végbemenő változásoknak, a várható alkalma
zás hadszíntere jellegének és mindazoknak a tényezőknek, amelyek meghatározzák a hadtáp/el
készítés minőségi jegyeit. 

Ezen alapelveken belül kiemelt figyelmet kell fordítani: 
- a hadtáp vezető állománya, a hadtáptörzsek és -csapatok háborús és béke veze

tési tevékenységre történő, a változásokat, a fejlődést előre figyelembe vevő felkészíté
sére; 

- a kiképzés követelményeinek folyamatos igazítására a fejlődésnek és a szervezeti 
korszerűsítésnek megfelelően; 

- az új hadműveleti-harcászati, szakharcászati elvek, eljárások megismerésére, azok 
alkalmazására, a szervezeti változásoknak megfelelően; 

- a hadtáp vezető állománya legyen képes a különböző eszközökön történő veze
tésre, a munkájuk végzéséhez szükséges mértékben sajátítsák el a vezetési eszközök, 
törzsjárművek kezelését; 



- a hadműveletek és harctevékenységek során hadműveleti manővercsoportban, 
portyázó osztagban, légideszantban történő ténykedésre, a végrehajtás teljes időtarta
mára szükséges hadtápbiztosításuk megoldására. 

A vázolt követelményekből következnek a csapatok és a hadtápszervek kiképzési, 
háborús felkészítési feladatai, amelyek a következőkben összegezhetőek: 

- a hadtápvezető állomány, a hadtáptörzsek, -egységek, -alegységek kiképzésében, 
felkészítésében az elöljárói intézkedések, a vezetői értekezletek, a Harcszabályzat, Csa
pathadtáp Szabályzat, a szakutasítások, kiképzési programok előírásainak, a néphadse
reg és hadsereg szintű módszertani bemutatók útmutatásainak érvényesítése; 

- a hadtápkiképzés tervezésének, szervezésének és irányításának javítása, a kikép
zési feladatok maradéktalan végrehajtása, gyakorlatiasságának, hatékonyságának erősí
tése, a foglalkozásvezetők oktató-módszertani készségének és a felkészítés tárgyi feltéte
leinek megteremtése, továbbfejlesztése, a szocialista versenymozgalom ösztönző szere
pének teljesebb kihasználása; 

- a koalíciós és a hazai nemzeti gyakorlatok, módszertani bemutatók hadtápbizto
sításának, a hadtáptörzsek, -egységek, -alegységek összekovácsolásának körültekintő 
előkészítése, tanulságos és tanítólagos levezetése, eredményes végrehajtása. 

A hadtápkiképzési, felkészítési célkitűzések, követelmények, feladatok teljesítése 
érdekében, módszertani jelleggel kerültek megtervezésre, megszervezésre és levezetésre 
az MNHF HM h. elvtárs hadászati-hadműveleti és szakmai továbbképzés csoportja fog
lalkozásai. Ennek megfelelően a háborús felkészítés aktuális témái foglalkozásaira, köz
vetlen megismerésére bevonásra kerültek a hadsereg és a hadtestparancsnok hadtáphe
lyettesek 

Az érintett hivatásos állomány szakmai felkészítésének második üteme 1988. első 
felére van tervezve - központi tanfolyamok keretében - az MN Hadtáp Kiképző Köz
pontban. A vezető beosztású és a beosztott állományú hadtáptisztek, tiszthelyettesek 
szakmai alapozását követő átképzését egyhónapos program szerint, összevontan tervez
zük végrehajtani és ezzel befejezni teljes értékű felkészítésüket. 

A szakmai felkészítést biztosító központi tanfolyamokra történő beiskolázáskor 
lehetőség nyílik arra, hogy azon hadtáptisztek, tiszthelyettesek is beiskolázásra kerülje
nek, akiknél a szakmai ismeretek jelentősen megkoptak. 

1988. év második felében a polgári életből átvett hivatásos állomány részére szerve
zünk központi tanfolyamokat általános hadtáp és szakáganként. Ezeken a tanfolyamo
kon az általános katonai és szakharcászati ismereteket a jártasság, készség szintjére ter
vezzük emelni és továbbfejlesztjük a szakmai ismereteket. Ezen tanfolyamokra történő 
beiskolázásra lehetőséget kap a néphadsereg valamennyi hadtápszervezete. 

Az ö'nképzisi foglalkozásokat a hadtáp tiszti állomány felkészültsége, általános kato
nai műveltsége színvonalának emelése érdekében az adott szintű parancsnokoknak 
havonta (legalább egy nap) kell szervezni és vezetni, melynek egy részét irányítottan, a 
többi időt pedig egyéni továbbképzésre kell fordítani. Az irányított önképzési foglalko
zások, tanulónapok jelentős részét az MN új Harcszabályzat, a Csapathadtáp Szabályzat 
és a szakutasítások tanulmányozására kell igénybe venni. 

Az önképzési foglalkozások kérdéseit a kiképzési évben végrehajtásra kerülő gya
korlatokra meghatározott témákkal összhangban kell meghatározni, feldolgozni. Pl.: a 
dunavölgyi hadműveleti, az olasz hadászati irány hadműveleti vonatkozású katona-föld
rajzi értékelését; a támadásba való átmenet hadtápbiztosítását, amikor a hadműveleti 

70 



.... • 

szétbontakozás békében nem történt meg; az ellenség nagy pontosságú felderítő-csa 
pásmérő rendszereinek hatása a hadtápszervezetekre, hadtápbiztosítás rendszerére; a 
hadtápvezetési folyamatok felgyorsítása, a törzsek operativitása, növelése, a manuális 
munka csökkentése érdekében a számítógépek és az automatizált eszközök fokozottabb 
mérvű alkalmazása. 

Összevont tanulónapokon kell feldolgozni: az új és átszervezett hadtápszervezetek harc
készültségével és mozgósításával, háborús alkalmazásával, kapcsolatos elvi és gyakorlati 
kérdéseket; a hazai és nemzetközi gyakorlatokon szerzett tapasztalatok közreadását; a 
hivatásos állomány részére előírt és aktuális rendelkezések lényegének ismertetését. 

A tó"rzsgyakorlásokat fel kell használni: a hadtáptisztek és tiszthelyettesek kötelmei és 
kölcsönös helyettesítéséhez szükséges gyakorlati jártasságainak tökéletesítésére; az alá
rendeltek, kiemelten az új hadtápszervezetek vezetésére, a hadműveletek, harctevékeny
ségek megtervezése, megszervezése és vezetése időszakában; az átszervezett és új had
táptörzsek felkészültégi szintjének, operativitásának, összekovácsoltságának ellenőrzé
sére; a hadtáptiszteknek, az új és az átszervezett hadtáptörzseknek a parancsnoki és 
törzsvezetési, módszertani bemutató, valamint harcászati gyakorlatokra történő szerve
zett felkészítésre; a rendszeresített új vezetési, híradó- és munkaeszközök kezelésének 
elsajátítására; a kialakított háborús korszerű vezetési hadtápbiztosítási okmányok előké
szítésére, vezetésük begyakoroltatására. 

A hadtáptörzsek gyakoroltatását úgy kell szervezni, hogy fokozódjon, állandóan 
emelkedjen a tisztek, tiszthelyettesek jártassága, készsége a felkészítés bonyolultabb for
máiban a hadijátékokban, a parancssnoki és törzsvezetési, valamint a harcászati gyakor
latokon való eredményes tevékenység érdekében. A törzsgyakorlásokon gyakoroltatni 
kell a hadtápvezetési pontok telepítését, áttelepítését, minden oldalú biztosítását. Töké
letesíteni kell a hadtáptörzseken és a HVP-on belüli munkarendet és az együttműkö
dést. 

A kózós gyakorlatokat a hadtest-, dandártörzs, esetenként az alárendelt hadtáptör
zsek állományának bevonásával kell megszervezni és levezetni. Ezeken a fő figyelmet a 
hadműveleti-harcászati és a hadtápbiztosítási feladatok együttes megoldására, a törzsek 
összekovácsolására kell irányítani. 

Az 5. hadseregparancsnok 1987. évi kiképzési intézkedésében szabályozásra kerül
tek az akadémiákon, főiskolákon és a tiszthelyettesi iskolákon 1987. évben végzett 
pályakezdő, valamint szakmai előképzettség nélkül beosztásba került hadtáp tiszthelyettesek 
részére a g. hadtestnél levezetendő ötnapos összevont kiképzések, tanfolyamok. Célszerű
nek tartjuk megvizsgálni és megoldani ezen tanfolyamokra a más beosztásból átvett 
hadtáptisztek, tiszthelyettesek és a "szakaszparancsnoki beosztásba" kerülő tartalékos 
hallgatók bevonását is, valamint a tanfolyamoknak 7-10 napos időtartamra való emelé
sét. 

Az első beosztásukba kerülő fiatal hadtáptisztek és tiszthelyettesek a tanintézeti 
képzés során a pályakezdéshez szükséges alapokat kapják meg. A teljes értékű vezetővé 
válásukhoz, az önálló munkavégzéshez szükséges képességük kialakítása a beilleszkedé
sük folyamatában valósul meg, zömének egy-két kiképzési időszak során. A beilleszke
dés a megszerzett ismeretek - konkrét beosztásaikban - gyakorlati alkalmazásának, elsa
játításának az időszaka, amelyet a tanintézeti képzés kiegészítésének kell tekinteni és 
folytatni kell a fiatalok hivatásra történő nevelését. 
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A pályakezdők követelmények szerinti pozitív, maradandó élményt nyújtó fogad
tatását követően meg kell kezdeni beosztásukra való konkrét felkészítésüket, amely 
keretében meg kell ismertetni: az alakulat rendeltetését, helyét, szerepét, lehetőségeit, 
feladatait, a HKSZ-"M" feladatait, végrehajtásának és hadtápbiztosításának rendjét; az 
általános és a szakkiképzés főbb követelményeit, végrehajtásának helyzetét, eredmé- · 
nyeit, feladatait, alkalmazandó módszereit; a csapat-, hadtáp és a szolgálatiág gazdálko
dásának helyzetét, megoldandó feladatait; a hadtáp és a szolgálati ágak vezetési, nyilván
tartási okmányainak lényegét, tartalmát, a szolgálat átadás-átvételének követelményeit, 
végrehajtásának szabályzat szerinti rendjét. 

A beosztásba kerülő pályakezdők segítését tervszerűen, szervezetten kell végezni. 
A hadtápkáderek beilleszkedési folyamata zökkenőmentes, eredményes viteléért az elöl
járó PK HTPH-ek, szolgálatiág főnökök, az adott hadtáptörzs kollektívái a felelősek. E 
mellett célszerű a hadtáptörzsből a fiatalok közvetlen segítésére patronáló tisztet, tiszt
helyettest kijelölni. Ugyanakkor fokozatos feladatállítással biztosítani kell az önállóságát 
beosztása, teljes feladatköre ellátására, egyéni képességei kibontakoztatására, a kezdemé
nyezésre, az aktivitásra. A feladat végrehajtását kövesse rendszeresen körültekintő érté
kelés. Az eredményeket hangsúlyozottan kell kiemelni, a hibákból pedig okfejtéssel rá 
kell vezetni a helyes megoldásra. Tanítani, segíteni, sikerélményt nyújtó és elérő mód
szert kell adni a kezdőnek, mert ez erősíti legjobban a hivatásszeretetet, hivatástudatot. 

A hadtáp vezetőállomány havonta, de negyedévenként legalább egyszer folytasson 
célirányos beszélgetést a beosztásukban fiatal hadtáptisztekkel, tiszthelyettesekkel. 
Ennek során ismerjék meg életkörülményüket, helyzetüket, gondjaikat és tegyenek 
intézkedéseket azok megoldására. A kiképzési időszak végén a parancsnok hadtáphe
lyettessel gondosan elemezzék a beilleszkedés tapasztalatait, eredményeit, gondjait és a 
tett intézkedésekről tegyenek jelentést a szakmai elöljárónak. 

Követendő és bevált módszerként honosodott meg a hadseregparancsnok had
táphelyettese által egy, másfél évenként levezetett fiatal hadtáptisztek konferenciája. 
Azok minden esetben hasznos tapasztalatokat adtak mind a csapatok, tanintézetek, 
mind a felsőszintű hadtápvezető állomány részére. 

A továbbképzési rendszer keretében a hivatásos állomány vázolt felkészítése mel
lett bevált, hatékony módszernek bizonyult a seregtestparancsnokok hadtáphelyettesek 
által a vezető beosztásba került, de már némi tapasztalatokkal rendelkező hadtápfőnö
kök, szolgálatiág főnökök részére az általuk vezetett területekről, konkrétan meghatáro
zott témákból tanulmányok kidolgozásán keresztül történő tanításuk is. 

Megítélésünk szerint a csapatok hadtáptörzseinél az önképzési terv maradéktalan 
realizálásával, a parancsnoki és szakkiképzési foglalkozások, összevonások, tanfolyamok 
programjainak céltudatos, hatékony végrehajtásával, a törzsgyakorlásoknak a hatályban 
levő módszertan szerinti levezetésével, a csapathadtáp törzsekben vezető beosztásban, 
kellő tapasztalatokkal rendelkezőknek a kezdők állandó segítésével, a kollektívák kiala
kításával kellő alapot lehet biztosítani a soron következő gyakorlaton a hadtáptörzsek, 
egységek és alegységek eredményes szerepléséhez, a megtanított elvek gyakorlatban tör
ténő alkalmazásához. 

Az MN kiképzési fófelügyelójének 006011987. számú intézkedése kapcsán a hadtápkato
nák, alegységek, egységek általános katonai és szakmai felkészítése során megkülönböztetett figyel
met kell fordítani: 
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- a korszerű harc és annak hadtápbiztosítása nagy pszichikai megterhelésének elvi
selésére történő . folyamatos felkészítésére; 

- a hadi és szaktechnikai eszközök szakszerű, biztonságos üzemeltetésére, a ben
nük rejlő lehetőségek teljes mértékű kihasználására, a technikai kiszolgálásának és a 
meghibásodások kezelő szinten történő felismerésére és elhárítására; 

- az erdős-hegyes terepen, éjszaka, rossz látási viszonyok között, intenzív rádió- és 
rádióelektronikai zavarás mellett folyó harc megvívására; 

- az ellenséges páncélozott eszközök elleni harcra, közelharcra; 
- a földközelben és a kismagasságon repülő, váratlanul felbukkanó légi táma-

dóeszközök, harci és tűztámogató helikopterek, robotrepülőgépek elleni harcra; 
- a tömegpusztító és gyújtófegyverek hatása elleni védelemre; 
- a különböző út- és terepakadályok leküzdésére; 
- a híradó eszközök kezelésére és felhasználásuk során a forgalmazás szabályainak 

és a híradó biztonsági előírások betartására, a titokvédelemre; 
- az önvédelemre és a közelharcra történő kiképzésre, a diverziós csoportok elleni 

harcra történő felkészítésre. 
Az általános katonai felkészítést a testnevelési és szakharcászati foglalkozások anya

gába kell beépíteni és gyakorolni. 
Az MN kiképzési főfelügyelői intézkedésnek megfelelően végre kellett hajtani az 

általános katonai és szakkiképzési ágaknál mindazon pontosításokat, amelyek a harcá
szati elvek változásaiból az új Harcszabályzat, Csapathadtáp Szabályzat és a háborús 
szakutasítások kiadásával összefüggésében szükségesek, illetve a szervezeti és technikai 
korszerűsítésből fakadnak. 

A főfelügyelői intézkedés követelményének megfelelően kerültek átdolgozásra a 
Kiképzési Programok az általános katonai kiképzési ágakra, amely az MN minden kato
nájára egyaránt kötelező érvényű, a szakkiképzési ágakra, így pl.: "az MN hadtápcsapa
tai, csapathadtáp katonái és alegységei"-re vonatkozóan. 

Az általános katonai kiképzési program tartalmában és követelményeiben végre
hajtott módosítások kedvezőek, lehetőséget biztosítanak a hadtáp alegységeknél: a sza
bályzat szerinti élet, rend elméleti megalapozására, a katonák gyakorlatias nevelésére, 
oktatására, felkészítésére; a katonák megismetjék az ellenség páncélozott eszközeinek, 
főbb repülőgép és harci helikoper típusainak jellemzőit, sebezhető pontjait és kis köte
lékekben begyakorolják a megsemmisítésük módjait; egyénileg és kötelékben megis
metjék, gyakorolják a harcmezőn és az utakon előforduló különböző akadályok leküz
désének módjait és fogásait, a tömegpusztító és gyújtófegyverek elleni védelmet, az 
ellenség diverziós csoportjai elleni harcot; a hadtápkatonák és alegységek ténykedését az 
utakon, a harcmezőn támadásban és védelemben, nappal és éjszaka. 

Ellátó-szállító századonként egy-egy nem szervezetszerű rajt 3 nap vegyisugárfelde
rítő kiképzésben kell részesíteni; 2-2 nap időtartamban tűzoltó alegység szolgálat ellá 
tására, illetve ellenséges szórt aknák, aknamezők leküzdésére kell felkészíteni. (Nem 
szervezetszerű akadályelhárító csoport). A már kialakult rendszer keretében kell kiké
pezni - az alegységektől összevont - nem szervezetszerű sebesültvivő katonákat is. 

A katonák az egészségügyi ismeretek tárgyköreiben ismereteket kapnak: az egész
séges életmód alapjairól, a mértéktelen alkoholfogyasztás, a dohányzás és a kábítószerek 
károsító hatásairól. 
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A harci és a hadtáp alegységek anyagi-egészségügyi biztosítása különböző harcte
vékenységek során oktatandó témák feldolgozása jó lehetőséget biztosít a harcoló és a 
hadtápalegységek együttes gyakorlására, összekovácsolására. 

A hadtáp sorállomány béke- és háborús feladataira történő felkészítésének egyik 
kritériuma az alapkiképzés célirányos, szervezett és hatékony végrehajtása. 

Ebben az időszakban a felkészítés megalapozása, eredményessége kihat a kötelék 
időszakra, a katonai szolgálat teljes idejére. Az alapkiképzés jelentősége tovább növeke
dett, ezért a kiképzés idővédettségét, követelmények szerinti teljesítését a csapatoknak 
erősíteniük kell, biztosítva az állomány terhelésének fokozatosságát. 

A kettős beosztású gépjárművezetők, a speciális egyéb beosztású katonák és az 
egészségügyi katonák és az egészségügyi katonák szakalapkiképzését összevontan a g. 
hadtestek szervezésében célszerű végrehajtani. A vízellátó alegységek laboráns katonái 
és a (tartalékosok) bázisképzését az MN MÜKK-ban kell végrehajtani. Az anyagmoz
gató rakodógép-kezelő katonák tanfolyamrendszerű kiképzése az MN Közlekedési 
Anyagraktár bázisán kerül végrehajtásra. A pék katonák szakmai alapkiképzését a 95. 
ellátó ezrednél célszerű folytatni. A tisztes jelöltek felkészítését a hadtest ellátó ezredek
nél összevontan célszerű végrehajtani. 

Az egyedi beosztású első időszakos katonákat a kiképzési időszak 2. hónapjától a 
napi szakmai munkába építve, irányítottan kell felkészíteni szakfeladataik ellátására. Ezt 
lehetővé teszi az elöljáró kiképzési intézkedés, amely a következők szerint rögzíti: 

"Az olyan tevékenységet, ahol a katona a beosztásával járó munka végzése közben 
katonai szakképzettségének megfelelően van foglalkoztatva (gépjárművezetés, egészség
ügyi és hadtápellátás stb.) kiképzés jellegű foglalkozásnak, a megszerzett ismereteknek 
alkalmazása útján történő elmélyítésnek kell elfogadni". 

Alapkövetelményként van előírva, hogy a szakkiképzés végére el kell érni, hogy a 
hadtáp újonc állomány képes legyen a rendszeresített eszközei és a szaktechnika kezelé
sére, beosztásuk elvárt szintű ellátására. Ennek elérése érdekében a szakkiképzés során 
erősíteni kell a napi ellátó tevékenységbe épített következetes oktató-nevelő•munkát, 
tanítást, a technológiai folyamatok gyakorlatias, módszeres, készség szintig' történő 
besúlykolását. 

A csapatoknál a kötelékkiképzés időszakában jelentősen növekedett a tábori jellegű 
kiképzés volumene. Ez indokolttá, szükségessé teszi a hadtáp katona-állomány megosz
tását a tábori jellegű kiképzést folytató alegységek és a laktanyában folyó tevékenységek 
hadtápbiztosítására. Ezen kétirányú tevékenység a hadtápállomány intenzív igénybevé
telét követeli meg, de egyben lehetőséget is biztosít arra, hogy az ellátandó alegységek 
által a helyőrségi bázison végrehajtott komplex foglalkozásra építve, annak hadtápbizto
sítása során végezzék a hadtáp alegységei szakmai, szakharcászati felkészítését. 

A hadtápalegységek, egységek részére a kötelékkiképzési időszakra előírt szakharcá
szati komplex foglalkozásokat megítélésünk szerint a század (üteg), illetve zászlóalj, ( osz
tály) gyakorlatokra építve célszerű előkészíteni és levezetni. Azon cél eléréséhez, hogy a 
hadtápkatonákat felkészítsük háborús feladataik hozzáértő ellátására, optimális feltétel 
teremthető meg a szakharcászati komplex foglalkozás hatékony módszerrel történő 
levezetésével. Az a lehetőség, hogy az ellátandó és a hadtápbiztosító alegységek együtt 
gyakorolnak - a tényleges helyzetet megközelítő érzékelésekkel, jelzésekkel - a katonák 
részére maradandó sikerélményt nyújthat. 
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A kiképzési intézkedés és a program rögzítik a harcászati magasabbegység kötelé
kében levő fegyvernemi és a szakalegységek hegyi kiképzésének követelményeit, végre
hajtásának rendjét. A kiszélesedett hegyi kiképzés kedvező lehetőséget biztosít a had
tápalegységek erdős-hegyes terepen végzendő tevékenysége működésére történő felké
szítésére, az ellátandókkal való együttes begyakorlásra. 

A parancsnok hadtáphelyetteseknek ki kell használniuk a csapatoknál folyó alegy
ségszintű gyakorlatok színes változatait, nappal és éjszaka egyaránt. A hadtáptiszteket és 
tiszthelyetteseket a szakharcászati foglalkozásokon, mint részfoglalkozásvezetőket cél
szerű szerepeltetni, így növelhető háborús felkészítésük, szakalegységük vezetésének 
színvonala, oktató-módszertani felkészültsége. 

A nem egy helyőrségben diszlokáló ellátó ezred összevont tábori kiképzéséhez és a 
szakharcászati komplex foglalkozás előkészítéséhez és levezetéséhez jó lehetőséget kínál 
pl.: az éleslövészettel egybekötött zászlóalj (osztály) gyakorlat vagy a vízibázis zárógya
korlata és az egyéb célú összevonások. 

A keretesített hadtápalegységeknél, egységeknél a kötelékkiképzési időszakokban a kato
náknak az alaprendeltetésükből adódó feladataik ellátása mellett jelentős be!-, őrszolgá
latot és egyéb feladatot is el kell látniuk. Ezért a hadtápkatonák általános katonai és 
szakmai felkészítésénél előtérbe kerül az önképzés, a munkafolyamatba beépített kikép
zés, a politikai és lőkiképzési összevonási napokon végrehajtott zárófoglalkozások, vizs
gáztatások módszerének alkalmazása. Célszerűnek látszik szakgépjármű-vezetők, az 
egészségügyi katonák stb. hadtest szintű összevonásának szakharcászati komplex foglal
kozásokkal történő zárása. 

A háborús feladatok gyakoroltatásának feltételét teremthetik meg, ha a kis lét
számú hadtápszervezetek bevonásra kerülnek a békében jobban feltöltött állományú 
alegységek kiegészítésére, a begyakoroltatás időtartamára. Alapvetően a 3. g. hadtestnél 
és más keretesített hadtápszervezeteknél alkalmazandó módszereket a gyöngyösi mód
szertani bemutatón összegeztünk, hasznosításra közreadtunk, amelyek ma is hatéko
nyan alkalmazhatók. 

Alapkövetelményként kell napirenden tartani, hogy a hadtápkatonáknak és -
alegységeknek a kötelékkiképzés kezdetétől állandóan készen és képesnek kell lenniük· 
arra, hogy egy adott helyzetben a békében élő szervezettel elvonuljanak, részt vegyenek 
az agresszió elhárításának hadtápbiztosításában, illetve rendelkezniük kell olyan felké
szültséggel, hogy a bevonuló tartalékosokat befogadva a hadtápbiztosítási feladatok 
hozzáértő magját képezve, cselekvő húzóerőként ténykedjenek. 

A magas és állandóan növekvő követelmények teljesítése indokolttá teszi a kikép
zés hatékony módszereinek tökéletesítését. Elsősorban a foglalkozásvezetők oktató
nevelő mószertani készségének, képességének növelését. A foglalkozásvezetők legye
nek képesek a katonák részére: az ismeretközlést logikusan, röviden, egyértelműen, 
lényegretörően leadni, amelyhez a magyarázatok szemléletesek legyenek; ezt kövesse a 
szakszerű bemutatás a szakanyagok és hadtáptechnikai eszközök széles körű alkalmazásá
val, amelyet mesterfokon kiképzett katonával, hadtápalegységgel kell végrehajtani. A 
bemutatást kövesse a hibákat feltáró szakszerű, intenzív gyakorlás jártasság, készség, 
képesség szintek kialakításáig, a gyakorlást pedig a konkrét és reális értékelés, a tapasztalatok 
összegezése. Ezen általános módszerekkel összhangban kell alkalmazni az oktató filme
ket, az önálló munkát és az egyéb eljárásokat, az oktatási eszközök különböző változa
tait. 
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A hadtápkatonák intenzív felkészítése fontos elemét képezi az átgondolt, az időt és 
formákat összehangolt kiképzést, foglalkozást tervező munka, a hadtápszolgálatban 
megvalósított és folyamatosan fenntartott fegyelmezett, szabályszerű, szervezett szolgá· 
lati és kiképzési tevékenység. 

Összességében a hadtápkatonák·, ·alegységek felkészítése, összekovácsolása terén 
tovább nőttek a követelmények, ugyanakkor bővültek a kiképzési feladatok végrehajtá· 
sának, a mindennapi ellátó tevékenységbe való beépítésének lehetőségei. Törekedni kell 
a kiképzési rendszer biztosította lehetőségek teljesebb kihasználására, a hadtápkatonák, 
alegységek hatékony, intenzív felkészítési módszereinek, eljárásainak széles körű alkal· 
mazására. 

A tiszt- és tiszthelyettesképzés integrált részét képezi a csapatgyakorlat, amelyben az érin
tett csapatoknak tevékenyen részt kell venniük. 

A kiképzési főfelügyelői intézkedés előírja, hogy a hadtáphallgatók részére a szak· 
kiképzés néhány fontosabb gyakorlati foglalkozását a szaktanszék részére kijelölt csapa
toknál - a tanintézet oktatóinak vezetésével - kell végrehajtani. A csapatoknál kell meg· 
szervezni a végzős hadtáphallgatók - felkészültségének és tervezett beosztásának megfe· 
lelően - különböző csapatkiképzési foglalkozásokon, gyakorlatokon, módszertani ren· 
dezvényeken, hadtáp· és az adott szakági biztosítási tevékenységekben való részvételét. 
Ezeket a foglalkozásokat, szakmai tevékenységet a szakkiképzés tananyagába kell beépí· 
teni. 

A tanintézeteknek az érintett seregtestek törzseivel együttműködve tervesíteniük 
kell a csapatokhoz kihelyezett foglalkozásokat, gyakorlásokat. A kijelölt csapatok 
parancsnok-hadtáphelyetteseinek, szolgálatiág főnökeinek biztosítaniuk kell a foglalko· 
zások, gyakorlások személyi szaktechnikai, hadtápbiztosítási feltételeit. 

A hallgatók csapatgyakoroltatásá,nak fő színterei: csapatelőadók meghívása, illetve a 
csapatéletre való felkészítés szempontjából fontos foglalkozások levezetése; bázisalaku
latoknál gyakorlati, szakharcászati komplex foglalkozások levezetése; a csapatok mód· 
szertani bemutató foglalkozásain való részvétel; konkrét szakágfőnőki ( vezetői) beosz
tásban való gyakoroltatás a csapatok kiképzése és gyakorlatai során. 

A hallgatók által a tanintézetben elsajátított alapok, ismeretek, jártasság, készség 
szintre történő emelése a csapatnál a valóságos hadtáp, a szakági biztosítás tervezése, 
szervezése, irányítása és gyakorlása útján lehetséges. A csapatgyakorlat lehetőség arra is, 
hogy: a hallgató maradandó sikerélményeket szerezzen, felmérje felkészültségét és alkal· 
masságát tervezett beosztására; birtokába jusson várható beosztása teljesítőképesebb 
ellátásának; megítélje, hogy a csapatszolgálatra való teljesebb felkészülése érdekében 
ismereteit mely területeken kell fejlesztenie. 

A hallgatók csapatgyakoroltatásának alapkövetelményei a következőkben össze· 
gezhetők: a hallgatókat ( egy·két főt) a valóságos szakági biztosítási tevékenységet az 
elvárások szintjén végző, vezető szolgálatfőnökhöz (vezetőhöz) kell beosztani; olyan 
feladatkör gyakorlására kell a hallgatót kötelezni, amelyek elméleti anyagát a képzés 
során megismerte és a végrehajtandó feladatra felkészült; személyre szabott, konkrét 
feladat végzésével részese, felelőse kell, hogy legyen a szakági tevékenységnek; a hallga· 
tók gyakoroltatási tevékenységét az osztályfőnök, szakanyagoktató a helyszínen segítse, 
kísétje figyelemmel és a szakágfőnök (vezető) reálisan, részletesen minősítse a hallgató 
tevékenységét. 

76 

.. 



Következtetésként a hallgatók csapattapasztalata olyan szintű lesz, amilyen lehető
séget, szervezettséget, körülményeket és segítséget biztosítanak a tanintézetek és a csa
patok a felkészítésük, csapatgyakorlásuk során. 

A gyakoroltatás vázolt rendszere jó lehetőséget biztosít a hallgatóknak a tervezett 
beosztás ellátásához szükséges gyakorlati jártaság kialakításához és hozzájárul a csapat
beosztásukba való gyorsabb és zökkenőmentesebb beilleszkedésükhöz, a pályához 
kötődésük erősítéséhez. 

Miniszteri állásfoglalás tiirtént abban is, hogy a békében üres hadtáptiszti, tiszthelyet
tesi helyeket a továbbiakban tartalékos hallgatókkal kell feltölteni. Fogadásukat, módszer
tani felkészítésüket, róluk való gondoskodást, törődést, segítésüket a fiatal pályakezdő 
hivatásos tisztekkel, tiszthelyettesekkel azonos módszerekkel, lehetőleg velük együtt 
kell végrehajtani. 

A szárazföldi csapatoknál, törzseiknél békében és mozgósítás után a tartalékos hadktHelesek 
felkészítését a hadtáptörzsek, -magasabbegységek, -egys(!gek és -alegységek összekovácso
lását továbbra is az MN kiképzési főfelügyelőjének 0018/1980. számú Intézkedésében 
rögzített elvek, normák és követelmények szerint kell folytatni. Ezen intézkedés köve
telményei és teljesítésének lehetőségei kis mértékben kerültek továbbfejlesztésre. 

A változó körülmények és a növekvő követelmények indokolttá teszik átdolgozá
sát, amelyre ez év második felében kerül sor és az új intézkedés kiadása 1988. év köze
pén várható. Lehetőség nyílik a tartalékos hadtápállomány kiképzése, felkészítése és a 
hadtápszervezetek összekovácsolása terén szerzett tapasztalatok összegezésére, ezek 
hasznosítására. 

A tartalékos hadkötelesek kiképzésének, felkészítésének, az »M" hadtápszervezetek 
-. összekovácsolásának rendszere, a rendelkezésre bocsátott "M" felkészítési keretek 

ésszerű felhasználása, a gyakorlatok adta lehetőségek kihasználásával biztosítható, hogy 
a hadtáptörzsek, -magasabbegységek, -egységek és -alegységek készek és képesek legye
nek tervezett feladataik követelmények szerinti ellátására. 

Meghatározó jelentőséggel bír, hogy az »M" felkészítésre rendelkezésre álló kerete
ket úgy használják fel, hogy az biztosítsa a vezető szervek operatív állománya, a hadtáp
szervezetek működőképessége szempontjából kulcsfontosságú és speciális szakképzett
séget, szaktechnikát kezelő személyek átképzését, továbbképzését, az alapvető funkcio
nális szervek, hadtápalegységek, -csapatok összekovácsolását. 

A tartalékos képzés, felkészítés és összekovácsolás formáit, módszereit kombináltan célszerii 
alkalmazni: a tanfolyamrendszerű továbbképzést, amely a csapatoknál végrehajtandó 

gyakorlati munkával, az új hadtáptechnikai ismeretek bővítését szolgáló foglalkozások
kal, gyakorlatokon való részvétellel fejeződik be, az 

"
M" parancsnoki kiképzés, eligazí

tás, bemutató, módszertani foglalkozás, a tartalékos kiképzés, átképzés, és 
"
M" összeko

vácsolása hadtápalegység, -egység, -magasabbegység kötelékben; a hadtápszervezetek 
operatív vezető, a kulcsbeosztású parancsnoki állomány, a szaktechnikát kezelő és az 
alapvető funkcionális részlegek, hadtápalegységek, -egységek, -magasabbegységek lép
csőzetes behívásával, illetve váratlan mozgósítással egybekötött parancsnoki és törzsve
zetési szakharcászati, harcászati, rendszergyakorlatokon való részvétel. 

A szárazföldi csapatok hadtápszervezetek korszerűsítésének gyakorlati végrehajtá
sát követően kiemelt figyelmet kell fordítanunk a hadtáp »M" operatív vezető és 
parancsnoki állomány szervezett, gyorsított felkészítésére. 
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Az .M" felkészítés keretében biztosítanunk kell: mind a saját, mind a potenciális ellen
ség fegyverzetében, szaktechnikai eszközeiben, azok alkalmazásában, szervezetében és 
harceljárásában bekövetkezett változások megismerését; az új MN Harcszabályzat és a 
Csapathadtáp Szabályzat, a Törzsszolgálati Utasítás, a szolgálatiágak háborús szakutasí
tásai és az adott szervezetre vonatkozó „M" kiképzési tervek tartalmának, alkalmazásá
nak megismertetését; a hadműveletek, harctevékenységek hadtáp és szakági biztosításá
nak megtervezésével, megszervezésével és végrehajtásának vezetésével, a hadtápszerve
zetek hozzáértő és hatékony alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati jártasság kifejleszté
sét. 

Az „M" parancsnoki hadtáp vezető állomány felkészítését, a saját hadtápszerveze
tük összekovácsolását közvetlenül a gyakorlatot megelőző időszakban célszerű végre
hajtani. Amely helyőrségben lehetőség van rá az „M" parancsnoki, szakágvezetők foglal
kozásait a hivatásos állomány törzsfoglalkozásaival, gyakorlásaival együtt célszerű ter
vezni és végrehajtani. 

A foglalkozásokat gyakorlatiasan - a fősúlyt a beosztásukkal járó kötelmek megis
merésére és a tervező, szervező, vezető tevékenységre helyezve - a résztvevők alkotó, 
aktív bevonásával kell megszervezni és levezetni. Kiemelt figyelmet kell fordítani az „M 
hadtáp parancsnoki vezető állományy parancsnoklási, vezetési készsége kialakítására, 
szinten tartására. 

A keretesített és békében nem élő hadtápszervezetek felkészítésének, összeková
csolásának alapvető módja a hadiállomány együttes kiképzése, összekovácsolása önál
lóan és csapatgyakorlatra építve. 

Az „M" felkészítés rendszere lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy ötéves tervidő
szak alatt legalább egyszer a szárazföldi hadsereg hadtápszervezetek törzsei, illetve csök
kentett állománnyal minden hadtápcsapat összekovácsolásra kerüljön. A hadsereg és 
seregtestek hadtáp-magasabbegységei, -egységei csökkentett „M" állománya részt vehet 
az összekovácsolási gyakorlaton. 

A szárazföldi csapatok és a hadtápszervezetek korszerűsítésének kihatásai, valamint 
az új Harcszabályzat, Csapathadtáp Szabályzat, Háborús Szakutasítások hatálybalépte
tése, a hadtápszervezetek HKSZ-,,M" készenléte és képessége követelményeinek növe
kedése szükségszerűen követelik meg az ,,M" felkészítésre biztosított lehetőségek opti
mális kihasználását. 

A keretesített és a békében nem élő hadtápalegységek - tartalékos állománya -
rendeltetés szerinti működésükre, hadtápbiztosítási feladataik szakszerű végrehajtására 
történő felkészítése a hadtáptörzsek kiemelt feladatát kell, hogy képezze. 

A hadtápalegységek felkészítési módszerének biztosítania kell: a hadtápalegységek állomá
nyának előbb egyenként, majd kötelékben történő intenzív gyakoroltatását; az egyéni 
fegyverek, védőeszközök, szaktechnikai eszközök kezelésének, harci alkalmazásának 
nappal és éjszakai viszonyok közötti megismerését; a hadtápegységek, -alegységek előtt 
álló szakharcászati foglalkozás, gyakorlat főbb oktatási kérdéseinek szakharcászati alaki 
módszerével történő gyakorlását; végül az összekovácsolást szakharcászati foglalkozás
sal, illetve azt, hogy a harcoló alegységek gyakorlata mozzanatai és oktatási kérdéseinek 
megfelelően, ahhoz igazodva együttesen gyakorolják a hadtápbiztosítási feladataikat, 
zárógyakorlat keretében. A szakharcászati alaki és komplex foglalkozások tartalmát a 
Kiképzési Program, az „M" kiképzési tervek és a foglalkozási jegyek rögzítik, ezért erre 
nem térünk ki. 

78 



.... A keretesített és a békében nem élő hadtápegységek, ·magasabbegységek felkészítését, kiképzé· 
sét, összekovácsolását olyan szinten kell végrehajtani, hogy hosszabb időn át biztosítsa a 
hadrafoghatóságukat. Ezen követelményt egyoldalú többfokozatú szakharcászati gya· 
korlat, hadtáp-rendszergyakorlat - terepen, híradó eszközök alkalmazásával, csökken· 
tett, esetenként teljes állománnyal - a tényleges működés, ellátás és szállítás különböző 
módszerei gyakoroltatásával lehet teljesíteni. 

A szárazföldi hadsereg és a hadtestek hadtáp·magasabbegységei, ·egységei és · 
alegységei tartalékos állománya ismereteinek felfrissítését, szintentartását a jóváhagyott 
,,M" felkészítési terv szerint: az 

"
M" parancsnoki foglalkozások, az alegység szintű· és az 

"
M" összekovácsolási gyakorlatok keretében kell végrehajtani. Az 

"
M" parancsnoki fog· 

lalkozásokat alapvető a gyakorlatok előtt kell a vezető beosztásokban levő állomány 
részére levezetni. 

A tartalékosok 
"
M" összekovácsolása hadtápegység és ·magasabbegység kötelék· 

ben leghatékonyabb módszerének a rendszergyakorlat bizonyult, melyet általában 
három ütemben célszerű végrehajtani. 

Első ütemben 4-5 nap időtartamban a hadijáték elemeivel szervezetten végre kell haj· 
tani a béke vezetőállomány felkészítését. Az egységes célok és követelmények sze,int 
begyakorolja a küszöbön álló rendszergyakorlat során a hadtáptörzsek által végzendő 
tervező, szervező, vezető, munka feladatait, együttes tevékenységük rendjét. Ezzel pár· 
huzamosan meg kell teremteni - alapvetően tábori körülmények között - a tartalékos 
tiszti, tiszthelyettesi, majd a sorállomány és a népgazdaságból előállításra kerülő szak· 
technikai eszközök fogadásának és felkészítésének, minden oldalú biztosításának feltéte· 
leit. 

Második ütemben 3-5 napban végre kell hajtani: a tartalékos vezető állomány foga· 
<lását, helyének és szerepének, konkrét feladatának tervszerű, fokozatos megismerteté· 
sét, ismereteinek felfrissítését; az új Harcszabályzat, a Csapathadtáp Szabályzat és a szol· 
gálatiágak háborús szakutasításai differenciált beosztásokra vonatkozó mérvű negismer· 
tetését; a béke és a tartalékos hadtáp vezető állomány feladatainak és a hadtáptörzsek· 
ben az együttes tevékenység végzésének begyakorlását; a parancsnoki és vezetői állo· 
mánynak a hadtápszervezetek többi tartalékos állománya és a népgazdasági technika 
fogadására történő felkészítését. 

Harmadik ütemben: 8-12 nap időtartamban végre kell hajtani: a hadtápszervezetek 
hadiállományra való feltöltését; a meghatározott mennyiségű anyagi készletek málházá· 
sát; a gyakorlat körletébe való begyülekezést, a körlet elfoglalását; a gyakorlat mozzana· 
tai és oktatási kérdései szerinti és a ténylegesen gyakorlásra kerülő hadtápbiztosítási 
tevékenységek megtervezését, megszervezését, végrehajtását. 

A személyi állományt kezdetben szakcsoportonkénti összevonással (parancsno· 
kok, parancsnokhelyettesek, alegységparancsnokok, alegység-szolgálatvezetők stb.) cél· 
szerű felkészíteni. Ezt követően a törzseket a törzsmunkában grafikon szerint, a funk· 
cionális részlegeket, szakalegységeket, hadtápcsapatokat a fokozatosság elvét követve 
célszerű gyakoroltatni, összekovácsolni. 

A hadtápszervezetek felkészítését 
"
a harcoló csapatok" hadtápbiztosítására kialakí· 

tott szakági és általános biztosítási rendszer működtetésével, jelzett és valóságos hadtáp· 
szervek funkcionálásával, a kapcsolódó szervek együttműködésének gyakorlásával, 
együttes végzésével - az állománynak maradandó élményt adó, a valóságos helyzetet 
megközelítő szituációban, helyzetben - ajánlatos végezni. 
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Összességéberr a tartalékos állomány felkészítésére a rendszer biztosította összes 
lehetőséget optimálisan ki kell használni. Ezt időszerűvé teszik a megváltozott szerveze
tek, az új szabályzatokban és szakutasításokban lefektetett elvek, alkalmazási eljárások 
megismertetése, a megkopott ismeretek felfrissítése. 

A gyakorlatok és azok hadtápbiztosítása tervezésének, szervezésének 
és végrehajtásának újszerű rendje, feladatai 

A különböző gyakorlatok a hadtáp vezető állomány a hadtáptörzsek, -magasabb
egységek, -egységek és -alegységek felkészítésének legmagasabb szintű formáját képezi, 
a kiképzés koronája. Gyakorlaton valósul meg a hadműveleti-harcászati, szakharcászati 
felkészítés és kiképzés során elért részeredmények összehangolása, a csapatok és had
tápszervezetek együttes gyakorlása, harci összekovácsolása. A gyakorlatok adnak lehe
tőséget arra, hogy: a csapatok harctevékenységei, azok hadtápbiztosítása tervben és idő
ben, a valóságot legjobban megközelítő helyzetben, módon és formában kerüljenek kia
lakításra, végrehajtásra; az új szabályzatokban és szakutasításokban lefektetett alkalma
zási elvek helyességének mérésére; az átszervezett és az új hadtápszervezetek összeková
csolására. 

Megítélésünk szerint az 1987. évben végrehajtásra kerülő g. hdt. hadtáp rendszer
gyakorlat jó előkészítése és levezetése igen kedvező lehetőséget biztosít az új és az 
átszervezett hadtápszervzezetek részére meghatározott kiképzési célkitűzések elvárt 
szintű teljesítéséhez, az intenzív, hatékony kiképzésük, felkészítésük folytatásának mód
szertani megalapozására. 

A végrehajtásra kerülő gyakorlatok hatékony iskolái kell, hogy legyenek a hadtáp 
vezető állomány és a hadtápszervezetek alaprendeltetésükkel kapcsolatos feladataik 
megismerésére, a törzsek kezdeti összekovácsolására. 

A gyakorlat előkészítése, levezetése tartalmi követelményeit, rendszerét, a feldol
gozandó témákat és oktatási kérdéseket, a végrehajtásuk rendjét az elöljárói intézkedé
sek tartalmazzák. 

A gyakorlatok meghatározott témái, oktatási kérdései helyzetbeállítása, feldolgo
zása és levezetése során a parancsnok hadtáphelyettesek, a hadtáptörzseknek és a had
tápszervezetek parancsnokainak kiemelt figyelmet fordítva kell begyakoroltatni és felké
szíteni a hadtápállományt: 

- a harcászati, szakharcászati és hadtáp-rendszergyakorlatok komplexitásának 
növelésére, a tényleges és a fiktív hadtápbiztosítási feladatok összehangolt végzésének 
erősítésére, a hadtápszervezetek alaprendeltetéséből adódó feladatainak az ellátandókkal 
történő együttes begyakorlására, a határozottabb fellépésre a harci helyzet látványosság
gal való helyettesítése és a hadtápbiztosítási feladatok mindenféle egyszerűsítése ellen; 

- a harcoló csapatok harcban való alapvető anyagi eszközökkel (lőszer, üzem
anyag, műszaki és vegyivédelmi anyagok) történő utánpótlásának, a sérültek ellátásának 
és hátraszállításának, a harcból kivont alegységek komplex feltöltésének, a csapatok 
harcnap kezdeti és a napvégi hadtápbiztosításának begyakoroltatására, valós körülmé
nyek közötti ellátására; 

- a csapatmozgások, az erdős-hegyes terepen önálló irányokban harcoló csapatok 
- az erődök és a vízi akadály erőszakos leküzdése-, valamint a hadműveleti manőver-
csoportban, a különböző osztagokban tevékenykedő csapatok, alegységek hadtápbizto
sítására; 
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- a harcoló csapatok tevékenységével összhangban és a tényleges hadtáp szükség
letei kielégítésére, hadtápbiztosítására képzett hadtáplépcsők követelmények szerinti 
telepítésére, szakszerű működésre és szervezett, gyors áttelepítésére normaidő alatti 
szétbontakozásra; 

- a rendszeresített hadtáptechnikai eszközök harci lehetőségeinek mind teljesebb 
kihasználására, a gépjárművezetők tervszerű felkészítésére a vízi járművekre való fel- és 
lehajtás, továbbá a hadihidakon történő áthaladás határozott és biztonságos végrehajtá
sára; 

- a csapathadtápban a harcbiztosítás minden fajtájának megvalósítására, kiemelten: 
a terep álcázó-védő tulajdonságainak mesteri kihasználására; a rombolt és nehezen jár
ható körzetek, szórt aknamezők, egyszerű hegyi akadályok, szennyezett terepszakaszok 
leküzdésére és a mentesítések végrehajtására; a földközelben és a kismagasságban 
repülő, váratlanul felbukkanó légi célok szervezett tűzzel történő megsemmisítésére; az 
ellenség diverziós csoportjai és légideszantjai elleni harcra; 

- a parancsnok hadtáphelyettesek és a hadtápszervezetek parancsnokai legyenek 
képesek - a csapatok harctevékenységére hozott elhatározásra építve - a tényleges hely
zet és a lehetőségekkel összhangban történő, megalapozott hadtápbiztosításra, illetve a 
szakcsapatok alkalmazására vonatkozó elhatározás grafikon szerinti időben történő 
megalkotására. Az elhatározás térképen, magyarázó jelentéssel tartalmazza: a hadtáp 
alapvető feladatait, végrehajtásának, az együttműködés és a hadtápvezetés megszervezé
sének rendjét; 

- a hadtáptörzsek legyenek készek: a hadtápbiztosítási és alkalmazási tervek tartal
mas, időben történő kidolgozására; a parancsnoki követelmény érvényesítésére, a ter
vek realizálására, konkrét elszámoltatható szakfeladatok megszabására, időben lejuttatá
sára, a végrehajtás feltételeinek biztosítására és a helyszini segítésére; 

- a hadtáperők és eszközök vezetése operativitásának, megbízhatóságának növelé
sére és minőségének javítására, azok lehetőségeinek teljes felhasználhára. A seregtestek
nél, alárendeltjeinél alakítsák ki és alkalmazzák a számítógépekre, híradó eszközökre épí
tett vezetési rendszert. Fordítsanak kiemelt figyelmet a hadtápvezető állomány híradó 
eszközökön történő rendszeres gyakoroltatására; az egységesített harci okmányok hoz
záértő alkalmazására; a vezetési pontokon belüli és azok közötti tevékenység módszerei
nek tökéletesítésére. Mindezekkel érjék el: a hadművelet (a harc) előkészítése során a 
rendelkezésre álló idő nagyobbik részét az alárendeltek számára biztosítsák; a tervező
szervező munka végzésével párhuzamosan a hadművelet (harc) hadtápbiztosításának 
folyamatos vezetését. 

A gyakorlatok rendszerébe szervesen illeszkednek a hadtápszervezetek által végre
hajtandó szakharcászati - és hadtáp rendszergyakorlatok. 

A gakorlatok során meg kell követelni: a harcfeladatokhoz igazodó hadtápcsoportosí
tást, - lépcsőzést - manőverezést; a csapatok alegységek komplex feltöltésének ( több
fajta anyaggal), kezelőszemélyzettel, harcoló állománnyal együtt történő gyakoroltatá
sát; az egység (alegység) ellátmányképzést, valamennyi anyagfajta tényleges vagy "jel
zett" módon történő utánszállítását, átadását, okmányolását. 

A HDS hadtáp-magasabbegységei, -egységei és -alegységei az "M" összekovácso
lási terv szerint ötévenként általában hadtáprendszer gyakorlat keretében kerülnek 
összekovácsolásra. 
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A gyakorlatok előkészítése, az elgondolás és levezetési terve kidolgozása, 
a gyakorlatok levezetése sordn újszerű feladatként kell megvalósítanunk: 

A valóság jobb érzékeltetése céljából a gyakorlatokon olyan helyzeteket, konkrét 
szituációkat kell kialakítani, amelyek a gyakorlókat harcszerű általános és szakmai tevé
kenységre késztetik, megkövetelik a hadtáp vezető állománytól és a törzsektől mind az 
ellenség, mind a saját harceljárásoknak, a csapatok és a hadtáp harci lehetőségeinek, 
alkalmazásának megbízható ismeretét, készségét. 

A gyakorlatok során - külön mozzanatként - kell feldolgozni a hadművelet, harc 
előkészítésekor a hadtáp vezető állománya és a -törzsekre háruló hadtápbiztosítási fel
adatokat, törekedve arra, hogy a teljes állománnyal működő hadtáptörzscknél és -csapa
toknál a harctevékenységek hadtápbiztosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok 
teljes körűen végrehajtásra keriiljenek. 

Kiemelt gondot fordítva a szállítási feladatok átfogó, komplex - az ellátó- és szállí
tóalegységek alkalmazása, telepítése és egyéb irányú tevékeoysége - összehangolt terve
zése, szervezése és végrehajtása vezetésének tartalmas kidolgozására, gyakorlati végre
hajtására. 

Érvényesítenünk kell azt az alapkövetelményt, hogy "A harcászati gyakorlatokon a 
hadtápegységeket szigorúan csak rendeltetésüknek megfelelően lehet alkalmazni és biz
tosítani kell szakfeladataik intenzív, szervezett gyakoroltatását". 

A gyakorlatokon, a rendelkezésre álló időn belül tovább kell növelni a harctevé
kenységek hadtápbiztosítása végrehajtásának és vezetésének gyakorlására fordított idő 
mennyiségét, a tervező- és szervezőmunka terhére. Erre a gyakorlat tervezésénél tartalék 
időt kell beállítani és biztosítani. 

A gyakorlatok hadtáp elgondolásának, levezetési tervének kidolgozásánál a had
táptörzsek tanúsítsanak több alkotó készséget, biztosítsák a korábbi gyakorlatokon szer 
zett tapasztalatok hasznosítását, a gyengébb teriiletek élenjáró szintre hozását, a gyakor
latok vezetési okmányai kidolgozását, jóváhagyását használják ki az alárendelt hadtáp 
vezető állománynak és a -törzseknek a gyakorlat témáival kapcsolatos ismereteik, jártas
ságuk bővítésére. 

A háború kezdeti időszakában vívott első hadműveletek hadtápbiztosítása téma
körét feldolgozó gyakorlatok "Elgondolás"-ból kiindulva, az első védelmi és támadó 
hadműveletek (harcok) hadtápbiztosításának előkészítését a gyakorlatot közvetlenül 
megelőző időszakban, a hadtáp vezető állomány és -törzsek felkészítését törzsgyakorlá 
son, hadijátékon köznapi munkarendben, törzsgyakorlópályán kell végrehajtani. Ehhez 
a gyakorlatvezetőség a hadműveleti (harcászati) feladat, valamint az első hadműveletek 
(harcok) hadtápbiztosításának előkészítésére vonatkozó hadtápdirektívát (hadtápparan
csot); a hadsereg szintű gyakorlatok esetén a gyakorlat kezdetét megelőzően 10-12 
nappal, hadtestszintű gyakorlatok esetén 7-8 nappal, harcászati, szakharcászati gyakor
latok esetén 4-5 nappal korábban adja ki. 

A HDS, hdt. szintű gyakorlat kezdete előtt 2-3, harcászati gyakorlat esetén 1-2 
nappal keriil kiadásra helyzetközlés, amely tartalmazza a béketervezés végrehajtásától a 
gyakorlat kezdetéig eltelt időszak alatt a harc és a hadtáp helyzetben bekövetkezett vál
tozásokat. 

Összességében a gyakorlatok átgondolt, tervszerű, céltudatos előkészítésével és 
hatékony, eredményes végrehajtásával el kell étjük: az új és átszervezett hadtápszerveze
tek követelményeinek szintjén történő összekovácsolását; a szervezett gazdag tapaszta-
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latok alapján a seregtestek hadműveleteinek hadtápbiztosítása és a kiképzés rendszere 
korszerűsít�sre kerüljön; a Harcszabályzat, a Csapathadtáp Szabályzat és a szakutasítá
sok pontosításra, végleges kiadásra kerüljenek. 

A korszerűsített és az új hadtápszervezetek felkészítésének, 
összekovácsolásának személyi, tárgyi ( szaktantermek, hadtáp-gyakorlópályák) 

feltételeinek biztosítása 

Az akadémiai képzés korszerűsítésével, a tisztképzés meggyorsításával, ugyanakkor 

gyakorlatiasabbá tételével, a hivatásos tiszthelyettes-képzés szakközépiskolai szintre 
emelésével teljesebb felkészültséggel rendelkező káderek kerülnek a csapatokhoz. 
Ennek pozitív hatása a csapatok hadtáp kiképzésében, személyi feltételeinek javulásában 
a tervidőszak végén érezhető lesz. 

A tervidőszak hadtápkiképzési célkitűzéseinek, követelményeinek teljesítése érde
kében kiemelt figyelmet kell fordítani a csapathadtáp vezető állománya oktató-mód
szertani készségének rendszeres fejlesztésére, szinten tartására. Ennek érdekében a 
következő években célszerű a hadtáp kiképzési ágak, szakharcászati komplex foglalko
zásokat vezetők részére seregtest szinten összevont módszertani bemutató foglalkozá
sok és hadtápgyakorlatok tervezése, szervezése és végrehajtása. Egyidejűleg ki kell alakí
tani a foglalkozásvezetők másnapi foglalkozásokra történő elméleti és gyakorlati felké
szítésének, a foglalkozások előkészítésének hatékonyabb feltételrendszerét. A hadtáp
tiszti és -tiszthelyettesi állománnyal meg kell ismertetni a korszerű oktatástechnikai és 
szaktechnikai eszközök kezelését, hozzáértő alkalmazását. 

Az új és átszervezett hadtápegységek, -alegységek intenzív, gyakorlatias, hatékony 
felkészítése szükségszerűen követeli meg a kiképzés tárgyi feltételeinek ésszerű javítását. 
A hadseregparancsnok hadtáphelyettes intézkedése reális követelményt támaszt a szak
tantermek, a helyőrségi hadtáp gyakorló pálya és a komplex harcászati gyakorlótér had
tápelemeinek felújítására, kialakítására, rendszeres karbantartására és kihasználásuk 
fokozására. A hadtápkiképzési létesítmények követelmények szintjén tartásához a sereg
test alárendelt csapatok rendelkeznek a szükséges anyagi és pénzeszközökkel. Az MN 
kiképzési főfelügyelő intézkedésében és útmutatóban határozta meg az 1988. és 1989. 
évi kiképzési eszközök, csapathitel, csapatépítési igények tervezésének, felterjesztésének 
rendjét. Mindezek mellett azt tapasztaljuk és a hadtápkiképzési létesítmények nem kielé
gítő állapota arra enged következtetni, hogy a dandár- ( ezred-) parancsnok hadtáphe
lyettesek nem ismerik vagy nem élnek kellő mértékben a hadtáplétesítmények fönntar
tására biztosított lehetőségekkel. Indokoltnak látszik seregtest szintű módszertani 
bemutató foglalkozások keretében ismételten napirendre tűzni a hadtápkiképzés tárgyi 
feltételeinek elvárt szintű gyakorlati megoldását. 

A hadtáptantermeket úgy kell kialakítani, továbbfejleszteni, hogy azok biztosítsák 
a hadtáptiszti, -tiszthelyettesi és sorállomány kiképzési progran1 szerinti elméleti felké
szítését, valamint a különböző hadtáp jellegű tanfolyamok témáinak oktatását, továbbá 
az összfegyvernemi, fegyvernemi állomány hadtápismereteinek bővítését. A hadtápka
binet berendezését úgy kell végrehajtani, hogy az elhelyezett szemléltető és programo
zott audiovizuális eszközök szakáganként biztosítsák a nevelési-oktatási célok elérését. 
A laktanyák hadtáp-szakkabineteit az előírt korszerű oktatástechnikai eszközökön túl 
ajánlatos videoberendezésekkel is ellátni és a videozást az oktatás-nevelés szolgálatába 
kell állítanunk. 
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A hadtáp-szaktantermekben előírt falitablók, térképek, terepasztal stb. átdolgozá
sát, felújítását az új és az átszervezett hadtápegységek, alegységek alkalmazásának megfe
lelően olyan ütemben kell folytatni, hogy a csapatok 1987. év végéig befejezzék. Ennek 
érdekében a hadsereg hadtáptörzse által korábban kiadott hadtápkiképzési segédleteket, 
módszertani útmutatókat, egyéb kiképzési jellegű kiadványokat át kell dolgozni és a 
csapatok részére mielőbb ki kell adni. 

A szakalegységek, egységek, funkcionális részlegek felkészítéséhez központilag 
készített oktató falitablók, makettek újakra történő lecserélését a HDS hadtáptörzse 
igénylése alapján az MN hadtáp-szolgálatfőnökségek biztosítják. 

A hadtáp, illetve a komplex harcászati gyakorlópálya hadtápelemeinek felújítását, 
továbbfejlesztését úgy kell végrehajtani, hogy azok a hadtápegységek, -alegységek szak
harcászati alaki, szakharcászati komplex foglalkozások levezetését lehetővé tegyék. Biz
tosítsák: a védelmi harctevékenységek hadtápbiztosításának begyakoroltatását, a har
coló és a hadtápalegységek együttes gyakoroltatását, az egy időben több irányú foglal
kozások folytatását. Ki kell alakítani az alegységek éjszakai harctevékenységülc folytatása 
hadtápbiztosításának szükséges feltételeit, mind a fiktív feladatok begyakoroltatásához, 
mind a tényleges hadtápbiztosítási feladatok követelmények szerinti biztosításához. 

Az erdős-hegyes terepen folytatott harctevékenységek hadtápbiztosjtására a hadtá
palegységek állományát egyrészt a laktanyában hegyi elemekkel kiegészített akadálypá
lyákon, másrészt a hegyi kiképzési bázisokon kell felkészíteni. Ennek érdekében meg 
kell gyorsítani a Rezi-hegyi kiképzési bázis gyakorlópályáinak hadtápkiképzési elemek
kel történő kiegészítését, a meglevő továbbfejlesztését. Így pld.: 

- a 4. számú gépjárművezetési pálya nehéz hegyi úttal történő növelését, amelyen 
útakadályok, rombolt útszakaszok, kitérők, műtárgyak, átrakó és melegedő, ellátó pon
tok kiépítését; 

- a sérültek és az anyagi eszközök szállítóhelikopterbe történő be-, kirakásához, 
füves helikoter-leszállóhelyek, gyakorlópályák kialakítását; 

- a g. zászlóalj támadásának tengelyében és a MOG útvonalán a feltételezett sérül
tek nappal és éjszaka történő összegyűjtéséhez sebesültgyűjtő-fészkek kialakítását, a 
sebesültkihordó katonák, málhás állatok, LUAZ gépjárművek differenciált alkalmazásá
hoz szükséges "hadi ösvény" előkészítését, valamint a sérültek sebesültszállító-gépjár
művekbe, egészségügyi vagy szállító helikopterbe történő berakásához átrakó pontok 
kialakítását, a megerősített ZSH az ellátó pontok és az ellátó szakasz működtetéséhez 
gyakorlópályák kialakítását stb. 

A parancsnoki és a szolgálatiág-főnöki tevékenység minden szintjén a napi tevé
kenység szerves részeként kell megvalósítani a kiképzési bázisok és eszközök, a hadtáp
kiképzési létesítmények, s azok berendezéseinek hozzáértő, hatékony alkalmazását, 
állagmegóvását és a folyamatos, biztonságos üzemképességük biztosításával kapcsolatos 
feladatokat. 

A seregtesteknek és az érintett csapatoknak kiemelt gondot kell fordítaniuk: a 
hegyi kiképzési bázisokon folytatandó kiképzési speciális hadtápfelszerelések, kiképzési 
eszközök ellátásáa, hadihasználható állapotban való tartására, az eszközrendszer folya
matos fejlesztésére, a központi és a hadsereg bázisai követelmények szerinti működteté
sük hadtápfcltételeinek tervszerű javítására, fenntartására. 

Összességében a megnövekedett hadtápkiképzési célkitűzések, követelmények és -
feladatok elvárt szinten történő teljesítése döntő mértékben függ a hadtápfelkészítés 
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személyi, tárgyi feltételei biztosításának színvonalától. Ezért a csapathadtáp-törzseknél 
céltudatosabb, tervszerűbb tevékenységet kell folytatniuk a szak.kiképzés személyi, 
tárgyi és hadtápfeltételeinek következetes javítására. 

A tanulmányban összegeztük a szárazföldi csapatoknál folytatandó htp.-kiképzés 
és -felkészítés követelményeit, elvárásait és a kiképzési feladatok teljesítésének alakulá
sát, a vonatkozó intézkedések tükrében. Törekedtünk ráirányítani a figyelmet arra, hogy 
a tervidőszakban a szárazföldi csapatok hadtápfelkészítési célkitűzéseinek maradéktalan 
teljesítésében erősíteni kell: a szakkiképzés szervezettségét és hatékonyságát, teljesebben 
ki kell hsználni a kiképzési rendszer biztosította lehetőségeit, a csapatokkal, alegységek
kel való együttes gyakorlást és a napi munkafolyamatba épített szakmai tevékenységet. 

Meg kell honosítani az oktatásban-nevelésben a korszerű módszereket; szilárdítani 
kell a kapcsolatokat a csapat-hadtápszerveknek a hadtáptiszt, -tiszthelyettes-képző 
tanintézetekkel; tovább kell fejleszteni a hadtápkiképzés, -felkészítés személyi anyagi 
bázisát; aktivizálni kell a hadsereg-hadtáptörzs kiképzési kiadványai, segédletei átdolg�
zásával kapcsolatos tevékenységet. 

Végezetül fontosnak tartjuk, hogy a szárazföldi csapatok hadtáp vezető állománya 
a tanulmány tartalmát, segítő szándékát megértve, a soron következő kiképzési felada
tokkal azonosuljon, azokat maradéktalanul teljesítve hozzájáruljon a hadtáptörzsek, -
egységek, -alegységek összekovácsolásához, harckészültsége és képessége növeléséhez. 

A gyakorlatok tervszerű hadtápelőkészítését és hadtápbiztosításának végrehajtását 
a 0344/1986. számon közreadott tanulmány, valamint a mintaokmányok szerint ajánlott 
végezni. 
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