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HADTÁPTÖ RTÉNET 

A hadtápkiképzés fejlődésének történelmi áttekintése 
a felszabadulástól az 1 980-as évek végéig 

Tóth József ezredes 

Az új demokratikus had sereg anyagi, egészségügyi, technikai szolgálatának még a régi, ellá
tási rendszert ismerő és megfelelő felkészültségű szakkáderekre volt szüksége. Majd az ellátási rend
szer fejlődése, a Magyar Néphadsereg korszerű szervezetének megfelelő új ellátási-biztosítási rend
szer kialakítása megkövetelte a szakterületenkénti káderképzés (kiképzés, átképzés, továbbképzés 
stb.) feltételeinek megteremtését, színvonalának állandó emelését. 

I. 

Az anyagi-egészségügyi (hadtáp) szakállomány kiképzése 
és biztosítása az új demokratikus hadseregben 

(1945-1949) 

Az új demokratikus hadsereg vezetése, már a szerveződés első időszakában szem
betalálta magát a hadtápszakkáderek biztosításának gondjaival. 

A szakszolgálatoknál is egy időben jelentkezett a politikai megbízhatóság és a szak
mában való jártasság igénye. 

Az első káderek a Horthy-kor mellőzöttjei, hivatásos, vagy kényszer nyugdíjazott, 
vagy éppen a szovjet hadsereg oldalára átálltakból kerültek ki. Ugyanakkor - ha kis 
számban is volt partizánokat, antifasiszta iskolát végzett hadifogoly önkénteseket és 
származásuk miatt üldözötteket is állományba vettek. 

1. A hadbiztos, gazdászati és számvevő tisztek, tiszthelyettesek, valamint gazdászati -köz
igazgatási tisztesek képzése. 

A káderek biztosításának eddig vázolt lehetőségei számszerűleg korlátozottak vol
tak, és így inkább a vezető beosztásoknál jöttek inkább számításba. Ezért más módsze
reket is kerestek. Erre utal a HM „Anyagi Csoportfőniikség " és a „Személyi és Szervezési Cso
portfőnökség" 1945 elején készített közös okmánya „ Tervezet a gazdászat kiizigazgatási szol
gálat ellátására hivatott személyek kiképzésére és pótlására" <1 >, amely megállapítja 65 hadbiz
tos, 225 gazdászati tiszt és 1 10  számvevőségi tiszthiány van az adott időszakban. 

A nagymérvű tiszthiányt rövidített képzéssel két formában látták megoldhatónak. 
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A pótlás egyik formája: az olyan idősebb gazdászati és számvevőségi tisztek (száza
dosok, őrnagyok) hadbiztosi szolgálatba való berendelése, akik huzamosabb ideig szol
gáltak hadtest, illetve a HM hadbiztosi osztályain, tehát azokon a területeken specializál
ták magukat. Ezek a tisztek 6 hónap elteltével írásbeli vizsga után kerülnek a hadbiztosi 
karba, mint hadbiztos jelöltek. Az így jelentkezettek és kiválasztottak (22 fő) 1945. 
szeptember 25-26-án tettek szóbeli és írásbeli vizsgát.<2l 

A pótlás másik formája: a rövidített tanfolyamok szervezése volt. 1945. április 3-án a 
Honvédségi Közlöny 3. számában közzétett „Pályázati felhívás" a hadbiztosi tisztikarba 
való átvételre az olyan ht. és tartalékos csapattisztek jelentkezését várta, akik legalább 6 
évi szolgálati idővel rendelkeztek, 30 évésnél nem idősebbek, továbbá olyan polgári sze
mélyekét, akik tiszti vizsgát tettek, legalább alosztályparancsnoki tanfolyamot végeztek 
és a polgári életben közgazdasági egyetemet, ipari, vagy mezőgazdasági főiskolát végez
tek és 30 évnél nem időse!: ·, ek. A pályázati feltételeknek megfelelően a felvettek 4 
hónapig kerületi hadbiztoss{ 'I teljesítenek szolgálatot, majd 2 hónapos tanfolyamra 
kerülnek. 

A felvett 18 hallgatóval 1945. október l-én indult meg az első hadbiztosi tanfo
lyam, mely december 20-ig tartott. A záróvizsgán azonban úgy döntöttek, hogy miután 
a tanfolyam rövid ideje alatt a szükséges ismereteket sem leadni, sem elsajátítani kellő 
mértékben nem lehetett, ezért 1946. augusztus végéig meg kell hosszabbítani a kikép
zést. Végül is ezek a hallgatók tanulmányaikat 1946 márciusában ind.ított második (3 
hónapos) hadbiztos tanfolyamon fejezték be a pótlólag beiskolázott 3 fővel együtt 
(összesen 2 1  fő). E tanfolyam keretében - 1946 májusában - még egy lehetőséget adtak 
az eddig hadbiztosi munkakörben foglalkoztatott bármely állomány-csoportbeli tisztek
nek, hogy amennyiben a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel már rendelkez
nek, a folyamatban levő hadbiztosi tanfolyam befejező szakaszához csatlakozzanak. E 
lehetőséget nyilvánosan nem hirdették meg, hanem a vezető hadbiztosokat szólították 
fel, hogy az általuk ismert és alkalmasnak tartottakat szóban inspirálják pályázatuk leadá
sára. <3l A további okmányokból kitűnik, hogy összesen 10 fő jelentkezett ilymódon 
hadbiztosi vizsgára, akikkel együtt végül 3 1  fő végzett, 1946. július 27-én, 

A hadbiztosi káderutánpótlásban érvényesülő demokratikus irányzatra mutat, 
hogy a tanfolyamon résztvevők között 3 honvéd, l tizedes, 1 szakaszvezető, 1 őrmes
ter, 2 alhadnagy és 3 hadnagy volt található. Összesen 1 1  fő tartalékos állományú került 
a tanfolyamra. 

Az első éves, 18 hónapos tanfolyam, ,,Hadbiztosi Akadémia" elnevezéssel 1946. 
október l-én indult 20 fő hallgatóval,<4l akik 1948-ban végeztek. 

A hadbiztosi képzés minőségi feltételeit teremtette meg az 1947. november 3-án 
megjelent pályázati felhívás<)) a felvételi vizsgaanyag között említi: ,,Politikai tájékozott
ság, az emberi haladás és szabadságjogokért folytatott küzdelem, továbbá a magyar demokrácia 
alapfogalmai, valamint a jelenlegi bel- és külpolitikai helyzet ismerete. "(6) A 2 éves akadémiai 
képzést 28 fő kezdte meg 1947. végén.C7J Az 1947. július 15-én kelt utasítás kimondja, 
hogy a hadbiztos tisztek ki- és továbbképzése a Hadbiztosi Akadémián történik. A 
kiképzés 2 év elméleti ( akadémiai) és 1 év gyakorlati oktatásból áll. Az akadémia féléves 
beosztású kiképzési időszakait, heti és összes óráinak számát, a kiképzési követelménye
ket, az oktatás kereteit és módját, valamint tananyagát a II Tanterv" -ek és „Előadás-vázlat"
ok szabályozták.Cs) 
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A 2 évesnek indult akadémiai kiképzés azonban az 1949-es hadseregfejlesztés 
következtében lerövidítve 1949. március 31-én fejeződött be ( az I. évfolyamon az okta
tás 1947. december 4-én kezdődött, a II. évfolyam pedig 1948 szeptemberében). A 
Hadbiztosi Akadémián 1947-49-ben 19-en végeztek. Az akadémián folyó sajátos kikép
zésre Nagy Sándor, az intézet egykori hallgatója a következőkben emlékezik vissza: "Elv 
volt, hoffj a hadbiztosnak ismernie kell az egész országot, az úthálózatot, a vasútállomások rako
dási kapacitását, a terület szolgáltató képességét. " 

A harcászati, hadműveleti anyagi-hadbiztosi gyakorlatok ezredtől hadsereg mére
tekben folytak s a hallgatóknak parancsnoki, vezérkarfőnöki, vezető hadbiztosi, beosz
tott hadbiztosi szerepkörben kellett megoldaniok a feladatokat." 

A gazdászat közigazgatási, számellenőrző és végrehajtó szolgálatban működő tisz
tek és tiszthelyettesek kiképzésére-, átképzésére és továbbképzésére szolgált a hadbiztos 
Akadémián felállított 4 tanfolyam-csoport: 

I. Ellátócsapat tanfolyam-csoport 
1. Ellátócsapat tiszti tanfolyam 
2 .  Ellátócsapat tiszthelyettesi tanfolyam 

II. Gazdászati tiszti tanfolyam-csoport 
1. Gazdászati tiszti tanfolyam 
2 .  Gazdászati tiszthelyettesi tanfolyam 

III. Átképző tanfolyam-csoport 
1. Számvivő tiszti átképző tanfolyam 
2 .  Gazdászati tiszti átképző tanfolyam 
3. Gazdászati tiszthelyettesi átképző tanfolyam 

IV. Gazdászati, ko'zigazgatási tisztes képző-csoport 
1. Ellátócsapat tisztesiskola 
2. Főszakácsképző tisztesiskola 
3. Csapatpék-képző tanfolyam 
4. Csapatmészáros-képző tanfolyam 

A fentiek kiképzési időszakait, tanterveit, a tanfolyamok heti- és összes óráinak 
számát, a kiképzés általános követelményeit kidolgozták és előre kiadták. 

Az Akadémia indításakor a kó'vetkező hallgatókat tervezték felvenni: 
- Hbs. Ak. I. évf. 18 fő 
- Hbs. Ak. II. évf. 22 fő 
- Ellátó ti. -i tanf. 10 fő 
- Ellátó tts. tanf. 
- G. ti.-i tanf. 
- G. tts. tanf. 

15 fő 
20 fő 
40 fő 

- Szv. ti.-i tanf. 10 fő 
- G. ti.-i átképző tanf. 20 fő 
- G. tts.-i átképző tanf. 20 fő 
Az Akadémia személyi állománya csak a kiképzés szeIVezesere, irányítására és 

ellenőrzésére, a szolgálat kezelésére, az ellátási és ügyviteli teendők ellátására volt ele
gendő. Az előadásokat más beosztásban levő honvéd és polgári személyek tartották 
díjazás ellenében. 
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Az Akadémián azonban az előzetes tervektől eltérően a tisztképzés keretében tény
legesen csupán a Hadbiztos Akadémia I. és II. évfolyama, a számvivő tiszti tanfolyam, 
továbbá a g. tiszti és g. tiszthelyettesi átképző tanfolyamok indultak meg. A g. tiszti, g. 
tiszthelyettesi, ellátócsapatbeli tiszti és tiszthelyettesi tanfolyamok 1947-ben nem kez-
9ődtek meg azzal az indokkal, hogy a szovjet hadifogságból annyi szakember tért haza, 
amennyi az igényeket fedezi. 

A tanfolyamokat ideiglenesen a Központi Élelmező Raktárban (Róbert K. krt. 47. sz.) 
helyezték el. 

A hadbiztosi tiszti állomány feltöltődött 1948. évben, amikor úgy ítélte meg a 
vezetés, hogy a szakmai tudás színvonalának emelése érdekében 3 éves kiképzést vezet 
?e a Hadbiztosi Akadémián, és ennek megfelelően szigorították a pályázati feltételeket 
IS. 

Az első évfolyamra 20 főt iskoláztak be, köztük volt Kende Béla (ma nyá. ezds.). 
Az 1949-ben megindult erőteljes hadseregfejlesztés nyomán ugrásszerűen megnöveke
dett szakemberigény enyhítésére azonban a 3 évesnek indult kiképzés már 1949 őszén 
befejeződött, hallgatóit beosztásba küldték. 

Ez évben megszűnt a Hadbiztosi Akadémia és 1949. szeptember l-én megalakult a 
Hadtáp Tirzti Iskola. mint az tíj típustí szocialiJta hadtáp tirztképzés szerve a Budapest. IX. 
Üllői út 135. sz. alatti Kiss)dnos laktanyában. Hallgatói kiemelt polgári káderek, alkalmas
nak minősített sorkatonák és tartalékos állományból átvettek köréből. A tanintézet fő
profilja már nem a hagyományos hadbiztos, hanem a hadtáptisztek kiképzése volt, mert 
az anyagi szolgálat szovjet rendszeréte való áttérés következtében megalakult a Magyar 
Néphadsereg Hadtápszolgálata. 

Megszűnt a 1.hadbiztosi kar11 (IV /e.) kategóriája is, az állománytáblákban még egy 
ideig megmaradt helyenként - bár igaz csak mint szervezet megjelölése - a hadbiztos 
szóhasználat. Az eilátószolgálat fegyvernemi anyagi részét és a szállító szolgálatot irá
nyító anyagi vezérkari tisztek (Ilc.) állománycsoportja is megszűnt, miután 1948. 
december 14-én a HM Katonai Tanács határozatilag felszámolta a „vezérkari testiilet"-et és 
elrendelte, hogy megkülönböztető hajtókájuk helyett a továbbiakban eredeti fegyverne
müket viseljék. A hadbiztosok kárminpiros bársonyhajtóka viseletét az 1951. április 7-
ével rendszeresített szovjet mintájú vállap bevezetése szüntette meg.9 

Lényegében a mai általános hadtdptisztek ( magasabb képzettségű hadtáptisztek) 
vették át a pénzügyi szolgálat irányítása kivételével a hadbiztos tisztek feladatait, kibő
vítve a volt vezérkari anyagi tisztek azon funkcióival, amelyek háborúban a harc, a had
művelet anyagi-technikai és egészségügyi biztosítása fogalomkörébe tartoznak. 

A Hadbiztosi Akadémia, illetve tanfn91amai11ak elhelyezése: 
- 1945-1947 őszéig a volt Kossuth Akadémián (IX. Üilői út 80.); 
- 1947 őszétől 1948 őszéig a volt Honvéd Gőzmosoda épületében (XIII. Róbert 

K. krt. 47. sz.); 
- 1948 őszétől 1949 végéig a jelenlegi BHSE központi körletében (Xlll. Dózsa 

Gy. út). 
A hadbiztosi kiképzéssel egy időben indult meg agazddszati tisztek és tiszthelyettesek, 

i/lttve a .rzdmvivó tisztek képzést. 
A hadseregépítés korai szakaszában 1945. márciusában 225 g. tiszt és 1 10 szám

vevő tiszthiánnyal számoltak. A gazdászati tisztképzés az egymást követő 3 hónapos 
tanfolyamok keretében történt a hadbiztosképzés meilett, illetve felügyelete alatt. 
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Az egyik 1946. június 8-án kelt okmány megállapította, hogy „A jelenleg szolgálatot 
teljesítő g. (szv.) tisztek és tiszthelyettesek zöme részben szakszempontból, részben demokratikus 
gondolkodás szempontjából nem felel meg a kívánt követelményeknek". (w) A kiképzési és neve
lési cél elérése érdekében 1946. november 1-ével 2-2 hónapos ismétlődő ún . .,világné
zeti" tanfolyamokat indítottak átlag 20-20 fő részvételével azzal, hogy egy éven belül azt 
a teljes g. (szv.) tiszti és tiszthelyettesi állomány elvégzi. 

Az üzemanyag-ellátás szakkádereinek kiképzésére először a „Honvéd Gépkocsi 
Szertárban" került sor. A kiképzés színvonalának emelkedése a Honvéd Központi Gép
kocsi Iskola felállításával következett be 1948. október végén.C 1 1l 

Az iskola „ Üzemanyag és abroncskiképző csoport"-ja végezte a gépkocsi-üzemanyag 
kezelők kiképzését. Az iskolán végzett tisztek és tiszthelyettesek alkották annak a szak
állománynak a gerincét, akik az üzemanyag-szolgálatra háruló feladatok döntő részét 
vállalták magukrá 1945-től a hadseregépítés dinamikus időszakában. 

Az orvosállomány feltöltése az 1945-46-os években a csapatoknál döntő mértékben 
tartalékos orvosokkal valósult meg. A lassan meginduló hadseregfejlesztés során 
1947-48-ban azonban nagyobb számban kerültek visszaténylegesítésre a korábban „B" 
listázott hivatásos orvostisztek, akik elsősorban ideológiai kiképzés céljából 3 hónapos 
kísérleti tanfolyamon vettek részt.C 12l 

Már 1946 őszén megindult az első egészségügyi tiszthelyettesi tanfolyam a 6. 
hadosztály keretzászlóaljnál, a csapatoknál sor egészségügyi tisztesek száma 1946-tól 
1948-ig 20 főről 34-re emelkedett.C 13l 

A honvéd kórházban különböző okokból mutatkozó nagy nővér- és asszisztens
hiány pótlására az egészségügyi szolgálatban oklevél nélkül éveket eltöltöttek részére 
1947-től féléves kiegészítő tanfolyamok kezdődtek.< 14) További segítséget jelentett, 
hogy 1947-től a polgári egészségügy által indított tanfolyamokról évente - megállapo
dás alapján - 50-50 ápolónőt, műtősnőt és asszisztensnőt kaptak a honvéd kórházak_(t)J 

2. A csapatszintű kiképzés, továbbképzés megszervezése. 
A központi kiképzés mellett az Anyagi Csoportfőnökség már 1945. november l

én intézkedett az anyagi szolgálatban dolgozók csapatszintű képzésére.<1)J Mintagazda
ságok és mintakonyhák létesítését rendelte el a kerületeknél a parancsnokok és GH főnök 
tájékoztatására, továbbá a gazdasági beosztottak, valamint csapatélelmező közegek (sza
kácsok stb.) kiképzésére és továbbképzésére. 

Kötelezték a kerületeket gondoskodjanak arról, hogy a mintaobjektumok valóban 
mintaszerű, gyakorlati oktatásra alkalmas intézmények legyenek. 

Elrendelték, hogy félévenként tijékoztató megbeszélésre és megtekintésre kell 
berendelni a mintagazdaságba a számadótestek (zászlóalj, osztály) és a kikülönített 
(önálló) alosztályok parancsnokait és a GH főnököket. Ezen a seregtest hadbiztosság, 
valamint a mintagazdaság közegei előadásokkal tájékoztatást adjanak a gazdaság lehető
ségeiről, az elérhető eredményekről és a gazdálkodással kapcsolatos parancsnoki és GH 
főnöki kötelmekről. 

Intézkedtek továbbá, hogy a közétkeztetési bizottságok részére félévenként leg
alább 3-3 napos „oktató g,;akorlattal" egybekötött továbbképzést kell tartani a mintagaz
daságokban és a mintakonyhán. A szakácsképzést és továbbképzést ugyancsak a minta
konyhán kell megoldani. Minden közétkeztetési bizottság részéről évente legalább 1 - 1  
hon11édet kell szakácsképzésre és 1-1 szakácsot 1 - 1  hetes továbbképzésre vezényelni. 
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A kiképzés és oktatás megindításánál nagy feladatot jelentett a szabályzatok és a 
tananyagok biztosítása. A Minisztertanács felhatalmazása alapján 1948 őszén megindul
hatott az új szabályzatok kiadása. A munkával kapcsolatban a minisztertanácsi határozat 
a következőket állapította meg: ,,A demokratiktts honvédséget a kor szellemének megfelelő uta
sításokkal kell ellátni . . .  Nyilvánvaló, hogy az előző honvédségnél használatban voltak a lehető 
leggyorsabban hatályon kívül kell helyezni. A technikai ha/dás is megkiiveteli, hogy a korszerű 
harceljárások, harci eszköziik oktatásához szükséges szabályzatok, a honvédség gazdászati-köz
igazgatását előíró tttasítások, nevelési segédletek sürgősen a követelmények son-endjében kiadhatók 
legyenek. ''16l 

Az új demokratikus hadsereg építésének kezdeti időszakában - jelentőségének 
megfelelően - célszerű intézkedéseket hoztak és eredményesen szervezték meg az ellátó 
szolgálat kádereinek kiképzését és továbbképzését, az utánpótlást. 

Kedvezően hatott a hadsereg demokratikus fejlődésére a korábbi merev állomány
csoportok közötti különbségek megszüntetése, a lehetőség megadása minden honvéd
személynek, hogy tehetségének, képességének megfelelően részt vehessen a tiszti, tiszt
helyettesi kiképzés bármely formájában és munkájától függően érhessen el bármely 
rendfokozatot. 

Az ellátó szolgálatban a kiképzés négy szinten folyt. A magasabb képzettséget a Hadbiz
tosi Akadémia nyújtotta, a felsőszintű felkészítést a tiszti tanfolyamok adták meg, a közép
szintű kiképzést a tiszthelyettesi tanfolyamok biztosították, az alapfokú képzés keretében 
kapják meg szakmai ismereteiket a szolgálat legénységi állományú tagjai. 

A népi demokratikus fejlődés egyik velejárója volt, hogy munkások ezrei kerültek 
az államigazgatás, a gazdasági vezetés különböző posztjaira, az újjászerveződő hadsereg 
állományába. A hadtápszolgálat területére is nagy számban irányyított a párt- munkás
mozgalomban tapasztalt, a katonai ellátás területeivel rokon polgári felkészültségű ( élel
mezési, textiles, bőrös, orvos, állatorvos, mérnök stb.) kádereket. 

Az új hadsereg demokratizálódási folyamatába szervesen illeszkedett be az ellátás 
területén dolgozó személyi állomány - néphez hű káderekkel való - feltöltésének meg
gyorsítása, a cél érdekében szükséges intézkedések foganatosítása. 

II. 

A Magyar Néphadsereg hadtáp személyi állományának 

katonai és szakmai kiképzése 

(1949-1956) 

A honvédelmi miniszter 1949. október 12-én kelt 1. számú Tiszti Parancsában 
megállapította, hogy az 1948/49 . .  kiképzési évre kitűzött fő feladatok végrehajtása meg
teremtette minden alapvető feltételét annak, hogy az 1949/50-es év a Néphadsereg fej
lődésében a szovjet hadsereg szervezési és kiképzési rendszerére való áttérés történelmi 
éve legyen. 

Az eredmények alapján az 1949/50. évre a hadsereg elé megvalósítandó feladatként 
tűzte ki . . .  ,,a szovjet hadsereg szervezési és kiképzési rendszerére való teljes áttérést és így politikai
lag fejlett, korszerűen kiképzett, hadrafogható honvédség megteremtését. ,-,:,7) 
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Miután a korszerű hadtápszervezetre való áttérés mind a központhadtáp, mind a 
csapathadtáp szintjén 1949 október elejére már megvalósult, a Hadtápfőnökség soron 
következő főfeladata lett az új hadtápkiképzési rendszer megszervezése és annak alapján 
a hadtápszolgálat szakkáderei kiképzésének beindítása. 

A hadtápkiképzés megszervezése kettős feladatot jelentett: 
a) gondoskodni kellett a hadseregfejlesztési programnak megfelelő létszámú fiatal 

munkás-paraszt származású hadtáptiszti káderek biztosításáról, 
b) meg kellett tanítani a hadtápszolgálat területén már beosztásban működő sze

mélyi állományt a hadtáp szervezetének és működésének megismerésére, a szakszolgála
tok ellátásával kapcsolatos kötelmekre: Az alapismeretek elsajátítását követően pedig 
továbbfejlődésük érdekében rendszeres politikai, általános katonai, valamint szakmai 
képzést kellett nyújtani számukra. 

E kiképzési célok megvalósítása szervezetszerű iskolák, különféle tanfolyamok, 
szakmai továbbképzések keretei között bonyolódott le. 

1. Szervezetszerű katonai szakiskolák 
A hadtápszolgálat új szakkáder-állományának biztosításához a lehetőséget a fegy

vernemi tiszti iskolák megszervezése és az ottani tisztképzés megkezdése teremtette 
meg. Az· erre vonatkozó miniszteri utasítás 1949 júniusában jelent meg. Július 1-ével 
megtörtént a fegyvernemi tiszti iskolák parancsnokainak kinevezése, majd a törzseket 
egy előkészítő tanfolyamra vonták össze, ahol az iskolák feladataival, szervezésével és a 
kiképzés módszertanával ismerkedtek meg. A második tanfolyamon, amely augusztus 
1-től szeptember 30-ig tartott a beosztott parancsnokok és előadók az iskola első évé
nek anyagát vették át olyan fokon, hogy azt a növendékek részére oktatni tudják. 

A fe?;Jvernemi tiszti iskolák sorában került felállításra 
- a Hadtáp Tiszti Iskola (Budapest IX., Üllői út 135. Kiss János Laktanya); 
- Gépkocsi Tiszti Iskola (Budapest X., Zách u .  4.); 
- Egészségügyi Tiszti Iskola (Budapest IX., Üllői út 75.). 
Kiképzés a Hadtáp Tiszti Iskolán (1949-1953) 
Feladata volt a hadtápparancsnokok, élelmező szolgálatvezetők, ruházati- és vonat

anyag-szolgálatvezetők, pénzügyi szolgálatvezetők, szakácsoktatók kiképzése és tovább
képzése és hadtáptiszti állomány átképzése. 

Az iskola parancsnoksága a honvéd hadtápszolgálat főnöke útján a honvédelmi 
miniszternek, ezenkívül tanulmányi szempontból a Katonai Tanintézetek Csoportfő
nökségének volt alárendelve. (Is) 

Az iskolán az oktatás általános hadtápkiképzéssel vette kezdetét, majd 1950. január 
1-től áttértek a szakosított oktatásra. 

Az 1950/5 1 .  kiképzési év előkészítése során a kiképzési osztályok és alosztályok 
tanszékekké alakultak. 

Az iskola tanári karának gerincét kezdetben a régi hadseregből származó tisztek 
képezték. Ezek egyrészét folyamatosan leváltották az iskolán kiváló eredménnyel ava 
tott fiatal tisztekkel. A tanári beosztásba helyezett tisztek nagy lelkesedéssel és szorga
lommal igyekeztek gyarapítani tudásukat s viszonylag rövig idő alatt megszerezték az 
oktatásban nélkülözhetetlen pedagógiai és módszertani ismereteket. 
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A hadtáp Tiszti Iskola oktatói állományának tisztjei korszerű oktatási anyag hiá 
nyában nem ismerték - nem is ismerhették - a szovjet hadtáp - és ellátási rendszer 
működésének, a háborús ellátásnak és a békegazdálkodásnak részletkérdéseit. Ezekben a 
kérdésekben nagyon jelentős szerepük volt a szovjet tanácsadók segítségének. 

Az Cf:JfS kiképzési évekre a következő időtartamú tanfolyamok felállítását irányozták elő: 
Növendékek részére 
1949/50 évre 1 éves és féléves 
1950/51 évre 1 éves és 2 éves 
1951/52 évre 1 éves és 2 éves 
1952/53 évre 2 éves és 3 éves 
Hallgatók részére 
minden kiképzési évben 9 hónapos tanfolyam. 
(Hallgató elnevezés alatt az 11átképző tiszti" vagy más elnevezéssel magasabb hadtáp

parancsnoki tanfolyamra vezényelt tiszteket értjük.) 
Utszámadatok: 
Az 1949/50 kiképzési évre beiskolázottak közül 1950 szeptemberében a hadtáppa

rancsnoki tagozaton felavatásra került 129 fő: hadnagy; főhadnagy; századosi .rendfoko· 
zatokban. Ezekből 1 1  fő a Hadtáp Tiszti Iskolán maradt és tanári beosztást kapott, 97 
főt pedig hadosztály- és ezred-hadtápparancsnoknak neveztek ki.<19) 

A további években:<20> 

1950/51 1951152 
1 éves 2 éves 1 éves 2 éves 

I. évf. I. é. II. é. 
Honvédségtől 480 375 308 242 360 
ÁVH-tói 60 -

Tiszti átképző tanfolyamra vezényelve 

Honvédségtől 
ÁVH-tói 

1950/51 
45 

1951/52 
42 

2 
1952/53 

éves 3 éves 
II. é. I. é. 
250 350 
35 15 

1952/53 
100 
20 

Ebben az időben a tiszti iskolákra jelentkezett fiataloknál nem volt követelmény az 
iskolai, ezen belül a középiskolai végzettség. A válogatás a szociális származás és fizikai 
alkalmasság mellett, elsősorban a politikai megbízhatóság alapján történt. Azt azonban 
vállalták, hogy a középiskolai végzettséget a tisztté avatás után esti vagy levezető úton 
megszerzik.  

A Hadtáp Tiszti Iskolán foglalkozni kellett a tartalékos hadtáptisztek képzésével, okta
tásával is. 
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A vonatkozó rendelet szerint kiképzésre keriilt 
1950. évben<21 l 

Élelmezési szolgálatvezető 
Ruházati- és von. ag. szolg. vez. 
Pénzügyi szolgálatvezető 

250 fő 
166 fő 
200 fő 

A kiképzés a Hadtáp Tiszti Iskolán május 10-től szeptember 15-ig terjedő időben 
zajlott le 2 turnusban. 

195 1. évben(zz) 
Hadtápparancsnok és el!. szak. pk. 
Élelmezési szolgálatvezető 
Ruházati és von. ag. szolg. vezető 

290 fő 
105 fő 
65 fő 

A hadtápparancsnoki és ellátó-szakaszparancsnoki kiképzést a Hadtáp Tiszti Isko
lán, az élelmezési szolgálatvezetőit az 1. sz. élelmezőraktárban, a ruházati von. ag. szolg. 
vezetői kikép�ést a Ruházati Anyagraktárban folytatták le. Az I. turnus I. 5-én, a II. tur
nus VII. 1-én vette kezdetét. 

1952. évben<23l 

Hadtápparancsnoki 
Élelmezési szolgálatvezető 
Ruházat és von. ag. szolg. vezető 

200 fő 
100 fő 
50 fő 

A kiképzés helye ugyanaz mint előző évben, szintén 2 turnusban V. 1 .  és VII. 16. 
kezdettel. 

A tanfolyamok a felállító parancsnokságnak voltak alárendelve. A tanfolyamok 
résztvevői függetlenül attól, hogy van-e rendfokozatuk vagy nincs, hallgatói rendfoko
zatot viseltek. 

A kiképzésre 9 hét állt rendelkezésre, napi 9 órás foglalkozással. A tanulást csopor
tos tanulással kellett elősegíteni. Ehhez tanulószobát kellett berendezni, ahol a tanfo
lyamügyeletes tisztnek jelen kellett lennie. A kiképzés utolsó két napja vizsgáztatásra 
szolgált. 

Az oktatást részben az illetékes tanszékek beosztott tanárai végezték, részben a csa
patoktól vezényeltek a tanszékekre tiszteket, ahol oktatóvá képezték őket s végezték a 
tartalékosok kiképzését. 

A tartalékos tiszti kiképzésre behívottakkal szemben bizonyos szakmai követelmé
nyeket támasztottak. Nevezetesen: 

Hadtápparancsnoknál 
A gazdasági élet valamely vonalán dolgozó vezető funkcióban levő káderek: pl. 

vállalatvezetők, szövetkezeti ügyvezetők, raktárvezetők, anyagbeszerzők, TSZCS-elnö
kök, gazdaságvezetők, művezetők, brigádvezetők, üzletvezetők, telepvczetők. 

Élelmezési szolgálatvezetőnél 
Az élelmezési iparban dolgozó szakmunkások (szakácsok, pékek, malomipari dol

gozók, hentesek, mészárosok). 
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Ruházati és vonatanyag szolgálatvezetőnél 
Textil-, bőripari és kereskedelmi dolgozók (pl. ruházati ipari szakmunkások, sza

bók, cipészek, nyergesek, szíjgyártók, konfekcióiparban dolgozók). 
A szakácstanfolyam felállításának célja az volt, hogy a hadtápiskolán, ahol minden 

eszköz renddelkezésre állt a kiképzéshez, a résztvevők mind az egyéni, mind a tömegfő
zés technikáját elsajátítsák és mint elsőrendű főszakácsok kerüljenek vissza az alakula
tukhoz. Kezdetben 3 hetes tanfolyamot indítottak be, azonban szükségessé vált a 
kiképzési időnek 2 hónapra való felemelése. 

A tanfolyamok általában 100 fős létszámra voltak tervezve.<24
) 

Kiképzés a Gépkocsi Tiszti Iskolán: 
(1950. V. 1.-1953. X. 31.) 
Az iskola 1950. május l-én alakult meg a Bp. X., Zách u. 4. sz. alatti laktanyában. 
Az iskola rendeltetése volt: gépkocsi szállító tisztek, gépkocsi technikus tisztek, 

gépkocsi műmesterek (főszereplők), gépkocsi-vezetők, valamint gépkocsi szakmabeli 
tisztek át- és továbbképzése. 

Az 1952. évben az iskolán folyó kiképzés traktorvezetői és traktorszerelői tanfolya
mok felállításával bővült. Ez kifejezésre jutott az iskola elnevezésében is, amely ez időtől 
kezdve a Gépkocsi és Traktor Tiszti Iskola elnevezést viselte. 

Beiskolázások az egyes tanfolyamokra(2�) 

1950 őszén 
1951 őszén 
1952 őszén 

1 éves 2 éves 

180 
140 

I. évf. II. évf. 
200 
100 
145 

180 
100 

3 éves 
I. évf. 

175 

Tiszti 
továbbképzés 

50 

A tiszti továbbképző tanfolyam időtartama 10 hónap volt. A résztvevőket szerve
zetszerű beosztásukból a csapatoktól vezényelték. 

A hároméves tanfolyam felállításának célja az volt, hogy az iskolát végzett hallga
tók mérnöki szakképzettséggel egyenértékű szakkáderekként kerüljenek a néphadsereg 
szolgálatába. 

A tartalékos gépkocsi szakszolgálatos tisztek kiképzése az iskola felállítását követően 
azonnal kezdetét vette. A kiképzés végrehajtására az iskolán 7 fős tanfolyamparancsnok
ságot állítottak fel. A tartalékos tanfolyamon igen tekintélyes létszám részesült kiképzés
ben, így: 

1950. évben 300 fő (2 turnusban), 
195 1 .  évben 223 fő (2 turnusban), 
1952. évben 960 fő (3 turnusban). 
Az egyes tanfolyamok időtartama 9 hétre terjedt.<26l 
A gépkocsi mtlmesteri (főszerelő) kiképzés egyrészt központilag a Gépkocsi Tiszti 

Iskolán folyt, másrészt a hadtesteknél is létesültek nem szervezetszerű tanfolyamok. A 
tanfolyamok 6 hónapos időtartamra terjedtek. A tanfolyamot végzett tiszthelyettesek
bői legkiválóbbak megfelelő továbbképzés után tiszti vizsgát tettek és tiszti rendfoko
zatba léptek elő.<21> 
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A gépkocsi szakszolgálatos tiszthelyettesek és legénység kiképzése decentralizáltan a fegy
vernemi parancsnokok és a hadtestparancsnokságok által felállított tanfolyamokon tör
tént. 

Gépkocsivezetők kiképzése. A Néphadsereg motorizáltságának erőteljes növekedése 
következtében a gépjármű-vezetői igény egyre jobban növekedett. Évente 5000-5500 
gépkocsivezető kiképzése vált szükségessé. Az 1952. évben 6430 fő vizsgázott alapfo
kon, melyből 6012 fő kapott jogosítványt.<28J 

A következő években a Gépkocsi Tiszti Iskolán kívül a magasabbegységeknél is 
állítottak fel tanfolyamokat vezényelt kiképző és parancsnoki kerettel, valamint megfe
lelő számú gépkocsival. Ez a módszer azonban sem a szükséges gépkocsivezetői létszá
mot, sem a kiképzés megkívánt színvonalát nem tudta biztosítani. 

Az iskola átszervezése 
Az iskola 1953 októberében egyesült a Hadtáp Tiszti Iskolával s az újonnan felállí

tott Ságvári Endre Hadtáp Tiszti Iskola egyik tagozatát képezte. 
Kiképzés az Egészségügyi Tiszti Iskolán 

(1950-1953) 
Az 1950 márciusában életbe lépett hadrend szerint a néphadseregben 361 ht. 

orvosi hely volt rendszeresítve, amelyből orvos hiányában csak 240 helyet tudtak betöl
teni. Ez csaknem 30%-os hiánynak felelt meg. Ez azt eredményezte, hogy csak 49 alaku
latnál volt az orvosi hely feltöltve, 30 alakulatnak pedig egyáltalán nem volt orvosa. A 
kórházak és egészségügyi intézetek vonalán egyetlen honvéd kórház kivételével orvos
hiány mutatkozott, ami kb. 11-98% között ingadozott. A honvéd üdülőkben az orvosi 
helyek közül egy sem volt betöltve. 

A . honvédségi gyógyszerészeknek fele hiányzott. 
A rendszeressített 200 egészségügyi tiszthelyettesi hely közül 58 betöltetlen 

maradtY9l 
A szolgálatot teljesítő orvosból 62 fő már a felszabadulás előtt is szolgált a hadse

regben, míg 178 fő újonnan került a polgári életből hivatásos honvédorvosi állo
mányba.<3o) 

Mivel az Egészségügyi Minisztérium többszöri kérés ellenére is csak igen vontatot
tan bocsátott orvosokat a honvédség rendelkezésére a fennálló hiányt tiszti tanfolyamot 
végzett tartalékosok behívásával enyhítették. Az Egészségügyi Csoportfőnökség enge
délyt kapott arra, hogy tartalékos orvosokat hívhasson be folyamatosan 6 hónap időtar
tamra. Ez idő első felében az orvosok tartalékos tiszti tanfolyamon vettek részt, a másik 
felében pedig különböző honvéd orvosi helyeken végeztek munkát. Ezek a kiképzett és 
munkájukban megismert orvosok képezték a honvédorvos utánpótlás alapjátY1J 

Az orvosképzéssel kapcsolatos tanfolyamok színhelye ebben az időben a Honvéd 
Központi kórház volt. 

1950. október 10-én alakult meg az Egészségügyi Tiszti Irkola. Budapest IX., Üllői út 
7 5. sz. alatti épületben, amellyel az egészségügyi szolgálat szervezetszerű tanintézetet 
kapott. 
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Az iskola hivatása, szervezete, tanfolyamok 

Az iskola hivatása volt: orvos- és gyógyszerészfelcser képzés, orvosok átképzése 
különféle tanfolyamokon, tartalékos orvosok kiképzése, egészségügyi tiszthelyettesek 
kiképzése, valamint egyéb egészségügyi középkáderek kiképzése. 

Az iskolán a kiképzési munka különféle orvosi tanfolyamok szervezésével indult 
be, a felcserképzés 1951 őszén vette kezdetét. 

1951 márciusában az Egészségügyi Tiszti Iskola keretében 6 hetes ht. orvosi tanfolyam 
vette kezdetét 41 főveJ.{32) 

A tanfolyam célja az volt, hogy a hallgatók tökéletesen elsajátítsák a béke- és tábori 
egészségügyi szolgálatot, s alkalmassá váljanak magasabb beosztásra az egészségügyi 
szolgálatban. 

Az Egészségügyi Csoportfőnökség 1951 közepén készítette el a sebészképzés és 
utánképzés tervét, a honvéd sebészikar és szakmai színvonalának emelése céljábóJ.(H) 

A kiképzéshez a Koltói Anna baleseti kórházban „intézet" felállítását tervezték oly 
módon, hogy az alkalmas legyen 6 hónapos váltással 25-25 honvéd sebészorvost meg
felelő kiképzésben és továbbképzésben részesíteni. További 15 honvéd sebészorvos 
kiképzését a Ill. sz. klinikán ( ugyanebben az épületben) tervezték. Egyidejűleg a tanfo
lyamokra polgári sebészorvosok behívását is tervbevették katonai sebészeti kiképzés 
céljából. 

1951 őszén indult be az Egészségügyi Tiszti Iskolán a felcserképzés. 
A honvédség szervezésében a felcser 1951 -ben jelent meg először. 
Magyarországon a polgári életben felcser nem volt, így azokat újonnan kellett kiké-

pezni. A néphadseregben a szervezett helyek betöltésére 8 hónapos, majd egyéves tan
folyamokon képezték a felcsereket, de ezzel párhuzamosan megindult a 2-3 éves felcser
képzés.<11l 

Az időszak egészségügyi kiképzési tananyagaiban az általános katonai és a hadtáp
ismeretek az egészségügyi szakmai kiképzés mellett túlsúlyban szerepeltek, ami gátolta 
az egészségügyi szakmai ismeretek teljes körű elsajátítását. 

Hiányossága volt továbbá a kiképzésnek, hogy kevés súlyt helyezett a béke egész
ségügyi szolgálat oktatására, az „M" egészségügyi anyag megismertetésére. (J)) 

A honvédorvosi tudományok magasabb fokra való emelése érdekében a honv é 
delmi miniszter 19)3. január 8-án kelt 2 .  számú parancsában szabályozta a honvédorvosok 
kandidátusi képzését. (iGJ 

Az aspiránsképzés 1953 őszén indult be, mely alkalommal 17 orvos tett sikeres fel
vételi vizsgát. 

A tartalékos O?'Vosképzés célja volt, hogy a tartalékos orvostiszti káderek a tanfolyam 
végére hadrafogható beosztott orvosként, szükségszerűen ezred vezetőorvosként alkal
mazhatók legyenek.M 

A kiképzési idő 1950-ben 9 hét, 1951 -ben 3 hónap, 1952-ben 6 hónap. 
A kiképzés helye az Egészségügyi Tiszti Iskola és a Honvéd Központi Kórház 

volt. 
A kiképzés azonban az egész időszak folyamán megoldatlan maradt, mert a tarta

lékos orvosokat - mint az előbbiekben már említettük - a személyi hiányok pótlására 
használták fel. 
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Az egészségügyi tiszthelyettesi kiképzés már 1949-ben megindult. A kiképzés 1951  előtt 
a hadosztályokra volt decentralizálva, azonban ez sem mennyiségi, sem minőségi szem
pontból nem felelt meg a követelményeknek. Ugyanebben az időszakban a Honvéd 
Központi Kórházban is folyt egészségügyi tiszthelyettesi kiképzés. 

Az egészségügyi tiszthelyettesi iskola 1952 őszén indult, ami lehetővé tette, hogy 8 
hónapos tanfolyamokon a szovjet egészségügyi tiszthelyettesek kiképzéséhez hasonló 
elvek szerint folytassák a kiképzést. Ebben a kiképzési évben 228 egészségügyi tiszthe
lyettes nyert kiképzést. (Ja) 

2. Kiképzés a „Ságvári Endre" Hadtáp Tiszti Iskolán 
( 1953. X. - 1955. XII.) 

Az 1953. évi őszi átszervezés alkalmával a Hadtáp Tiszti Iskolát, a Gépkocsi és 
Traktor Tiszti Iskolát, valamint az Egészségügyi Tiszti Iskolát és Egészségügyi Tiszthe
lyettesi iskolát egyesítették. A létrehozott új szervezet a „Ságvári Endre" Hadtáp Tiszti 
Iskola nevet vette fel . 

A három iskola egyesítése azt jelentette, hogy a továbbiakban közös koncepció 
alapján egy bázison képezték ki a hadtáptiszteket, gépkocsizó tiszteket és felcsertiszte
ket. 

E kiképzési feladat profilja szerint az iskola hadtáptagozatból, gépkocsi tagozatból, 
egészségügyi tagozatból tevődött össze. Ennek megfelelően alakították meg a tanszéke
ket, valamint az iskolaparancsnokság vezetési szervezeteit is. 

Mint minden fegyvernemi tiszti iskolán, úgy a Ságvári Endre Hadtáp Tiszti Iskolán 
( továbbiakban Hadtáp Tiszti Iskola) is a tanulmányi időt 1953 őszétől a növendékek 
részére 3 évben, a tiszti továbbképző tanfolyam hallgatói részére 1 évben állapították 
meg. 

Az 1955/56. kiképzési évben kezdetét vette az iskola visszafejlesztése. Ezért új 
elsőéveseket már egyik tagozaton sem iskoláztak be, a gépkocsi tagozat mindhárom 
évfolyamú növendékeit pedig átadták a Dózsa György Lövész, Páncélos és Gépkocsi 
Iskola néven létrehozott új tiszti iskolának. 

Az 1955/56. tanév végén az intézet működését végleg megszüntették. 
Ezt követően kb. 1962-ig az ez ideig folytatott hadtáp-tisztképzés növendékekből 

szünetelt. A káderutánpótlás tiszti átképző tanfolyamokon történt. 
Az egyesített hadtáp tiszti iskolán folyó kiképzési munka eredményességéről képet kapha

tunk néhány rendelkezésünkre álló értékelésből: 
a) A gépkocsi és üzemanyag csoportfőnök 1954 februárjában adott tájékoztatása 

szerint az iskolán folyó tisztképzés a gyakorlattól elvonatkoztatva folyik, így a kikerülő 
új tisztek nem tudnak érvényt szerezni a gjmű. szolgálat alapvető szabályzatainak, paran
csainak. Gyakorlati ismeret hiányában nincs tekintélyük beosztottjaik előtt.09) 

b) Ugyanezen év júniusában az MN hadtápfőnöke a honvédelmi miniszter részére 
felterjesztett jelentésében azt állapította meg, hogy az iskolán a kiképzés rendszere nem 
felel meg a követelményeknek. Ennek eredménye, hogy a hadtáptagozatról kikerülő fia
tal tisztek szűk szakmai képzettségűek, nem ismerik teljes egészében megfelelően a csa
patgazdálkodás vezetésének kérdéseit. 

A továbbiakban bekövetkezett átszervezések azonban a változtatásra már nem 
nyújtottak lehetőséget. 
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3. Kiképzés a Szovjetunió katonai akadémiáin 
A Magyar Néphadsereg építéséhez nyújtott sokirányú segítsége sorában a Szovjet

unió lehetőséget biztosított arra is, hogy tisztjeink meghatározott létszámban szovjet 
katonai akadémiákon tanulmányokat folytassanak s magasabb fokú szakmai képzettsé
get szervezzenek. 

1949 nyarán indult egy "különleges tanfolyam" a Kossuth Akadémián, amelynek 
feladata volt a kiválasztott hallgatók előkészítése. 

A hadtápszolgálat részéről 5 fő hadbiztos tisztet készítettek fel a kalinyini „Molotov" 
Hadtáp és Ellátó Katonai Akadémiára. A kijelölt hallgatók 2 hónapos intenzív nyelvta
nulás után szeptember elején indultak útba. 

Magyar katonaorvosok 1950-től a leningrádi Kirov Orvosi Katonai Akadémián vet
tek részt kiképzésen. Az orvosok eleinte másfél, később egyéves tanfolyamot végeztek. 
1952. III. hóig 9 orvos tanult szovjet akadémián. 

A magasabb szintű közlekedési és hadműveleti ismeretek megismerése és elsajátítása cél
jából hivatásos közlekedési tisztek a leningrádi Katonai Közlekedési Akadémián folytat
tak tanulmányokat. Az akadémia mérnöki képesítést adott.<4oJ 

4. Hadtápkiképzés az egyetemeken és főiskolákon 
A honvédelmi miniszter javaslatára a Minisztertanács 1950 decemberében kiadott 

rendeletével a néphadsereg tartalékos tiszti szükségletének biztosítása érdekében az 
egyetemi és főiskolai hallgatók csapaton kívüli kiképzését rendelte el. 

A kiképzés megszervezésére és vezetésére az egyetemeken és főiskolákon 1952. 
februártól megfelelő katonai tanárlétszámmal Katonai tan.széket állítottak feI.<41l 

1953 őszén állították fel a. budapesti Orvostudományi Egyetem Katonaorvosi karát. 
Ennek feladata volt a Néphadsereg, Államvédelmi Hatóság és az Államrendőrség 
részére a különleges szempontoknak és követelményeknek megfelelően orvoskáderek -
hivatásos és tartalékos katonaorvosok - kiképzése. 

A katonaorvosi kar mint az MN magasabb katonai tanintézete az Egészségügyi 
Csoportfőnökség, tanulmányi-módszertani kérdésekben pedig a Katonai Tanintézetek 
Csoportfőnöksége alárendeltségébe tartozott. ( 42l 

Katonai tannszékek tevékenykedtek 1956 őszéig szakterületükön a Közgazdaság 
Tudomány Egyetemen, a szegedi, pécsi, debreceni és más központi rendeltetésű egyete
meken is, ahol jól felkészült szaktanárok készítették fel a hallgatókat tartalékos tiszti 
feladataikra is. 

5. Hadtápkiképzés a Honvéd Akadémián 
(1950-1955) 

A Magyar Néphadsereg építésének folyamatában a hadsereggel szemben támasz
tott növekvő követelmények előtérbe állították a tisztképzés magasabb szintű igényét, 
amelyet a katonai tanintézetek korábbi szervezete már nem tudott kielégíteni. 

1950. október 1-ével megalakult a Honvéd Akadémia a „magasabb katonai képzés 
végrehajtására", állományában hallgatói osztályokkal, tanfolyamokkal, oktató tanári tan
székekkel. 
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A Honvéd Akadémián az oktatás 1950. november 1-ével kezdődött meg, elsősor
ban kétéves időtartamú akadémiai tagozattal.<43) 

Az akadimián a hadtáphallgatói osztályt 19 5 3 őszén állították fel. A had táposztályba a 
csapatoktól, szervektől, különféle beosztású tisztek kérhették felvételüket, előzetes fel
vételi vizsgakötelezettséggel. A fegyveres testületektől (BM alárendeltségébe tartozó 
Határőrségtől, Államvédelmi Hatóságtól) is vezényeltek kiképzésre hallgatókat. A 
hároméves oktatás befejeztével a hallgatók államvizsgát tettek és sikeres diplomavédés 
után, az akadémia elvégzéséről oklevelet ( diplomát) kaptak. 

Az oktatásra kerülő tananyag kidolgozásának alapját a korábbi tansegédletek 
módosított változatai, valamint a hadtápfőnökség által 195 1-ben kiadott „Hadtápkikép
zés kézikönyve" elnevezésű kiadványsorozat változatos tárgyú segédletei képezték. 
Ezekben a kiadványokban már nemcsak a csapathadtáp, hanem a hadműveleti hadtáp 
alsó tagozat, a hadsereghadtáp főbb kérdései is szerepeltek. Az oktatási anyag másik for
rását a szovjet katonai akadémiák eredetiben rendelkezésre álló, vagy lefordított tan
segédletei, jegyzetei, előadásai képezték. Emellett folyt a szabályzatok, utasítások, sza
bályzattervezetek fordítása is.<44> 

A szakszolgálat (szolgálati ágak) szerinti tantárgyak oktatása az akadémián az évek 
során egyre nagyobb óraszámban és a differenciált igényeknek megfelelően folyt. 

A szakmai tantárgyak oktatási anyagát az illetékes szakelőadók ( élelmezési, ruhá
zati, gépjármű) dolgozták ki, főleg a polgári szakirodalom felhasználásával. 

A hallgatók szakágazatok szerinti (siakmai) oktatásának gyakorlatiasságát szolgál
ták a különféle céllal és módszerrel levezetett csapatgyakorlatok, ahol a hallgatók a csapa
toknál folyó gazdálkodás kérdéseivel ismerkedtek meg, (nem egy alkalommal pedig a 
gazdálkodás menetének ellenőrzését végezték el) . 

Az akadémián - amely 1955. március 15-ével a „Zrínyi Miklós" nevet kapta - 1955. 
szeptember 1-ével megalakult az önálló hadtápfakultás. 

Ez független volt a hadtáptanszéktől, parancsnoka közvetlenül az akadémia 
parancsnokának alárendeltségébe tartozott. 

A hadtápfakultás hallgatóinak száma megalakulásakor az akkori II. és III. évfolyam, 
valamint 1955 őszén beiskolázásra kerülő I. évfolyam hallgatóit is beleszámítva 58 fő 
volt. 

A fakultásrendszer azonban nem vált be. Ezért az 1955/56. kiképzési évben beve
zették a tagozatrendszert kísérletképpen. 

A hadtáptanszék és az önálló hadtápfakultás összevonásából keletkezett a hadtáp
tagozat, amelyet a többi tagozathoz hasonlóan az 1956/57. kiképzési évre 1956. szep
tember 1-ével állították fel. 

Az oktatómunka hatásfoka az akadémián a tárgyalt időszakban különböző volt, de 
mindenképpen eredményesnek bizonyult. A gyengébb eredmények mellett sikerek is 
jelentkeztek. Sikerült elérni, hogy a hallgatók megismerjék a hadtáp működésének elveit 
és gyakorlati feladatait.<4�> 

6. A hadtáp személyi állományának továbbképzése 
Az előzőekben elsősorban a káderutánpótlást biztosító szervezetszerű tanintéze

tekben folyó kiképzési rendszerrel ismerkedtünk meg. Láttuk, hogy ez a kiképzési 
forma hosszabb-rövidebb ideig tartó tiszti iskolai vagy különféle tanfolyami oktatás 

111 153 

.. 



keretében ment végbe, amelynek befejeztével a hallgatókat előléptették és a hadtápszol
gálat egyes szintjein különböző beosztásokba helyezték. 

Természetes, hogy ezek a tanfolyamok, de még az egy-kétéves tiszti iskolák is a 
katonai, politikai és szakmai ismeretek megszerzéséhez csak alapul szolgálhattak. Gya
korlati tapasztalatokkal ezek a tisztek alig rendelkeztek. 

Elengedhetetlenül szükséges volt tehát a továbbiak során a tanult ismeretek elmé
lyítése, újabb ismeretek elsajátítása és a szolgálat ellátáshoz szükséges gyakorlati tapasz
talatok mielőbbi megszerzése. 

Az új ellátási és kiképzési rendszer elméleti kérdései nem dogmaként jelentek meg, 
hanem a Néphadsereg fejlődésével párhuzamosan folyamatosan fejlődtek.Javában folyt 
még a második világháború, elsősorban a nagy honvédő háború tapasztalatainak értéke
lése, sok mindent kellett újraértékelni, melynek eredményeként új szabályzatok, utasítá
sok jelentek meg. 

Az 1953-54. évtől kezdődően a hadügyben végbemenő tudományos és technikai 
fejlődés hatása az atomrakéta fegyverek létrehozását és elterjesztését eredményezte, mely
lyel minőségileg átalakult a fegyveres erők hadműveleti, harcászati tevékenysége is. Ezek 
vonzataként mélyreható minőségi változások mentek végbe a hadtápbiztosítás elméle
tében és gyakorlatában, amelyek során új elvek kerültek kidolgozásra, illetve a már 
korábban ismert követelmények és elvek újabb átalakuláson, korszerűsítésen mentek 
keresztül. 

Mindezek a változások és folyamatok a hadtápszolgálat valamennyi tisztjétől az 
elméleti és gyakorlati ismeretek magas fokú elsajátítását, a szakmai tudás állandó növelé
sét követelték meg. 

E követelmény biztosítása érdekében került központilag megszervezésre a hadtáp
szolgálat személyi állományának állandó jellegű politikai, összfegyvernemi és szakmai 
kiképzése, amelyhez a kiképzési célokat és feladatokat a honvédelmi miniszter évenként 
kiadott kiképzési utasításai, parancsai határoztak meg. 

Összegezve: a MN hadtápszolgálata történetében az 1949-től 1956-ig terjedő fél évti
zed a szakkáderek képzése szempontjából mozgalmas időszak volt. 

A hadtáp szervezeti felépítésével párhuzamosan kellett megismerni az új ellátási 
elveket és a lehető legrövidebb időn belül megszervezni azok alkalmazásához szükséges 
gyakorlati tapasztalatokat. E követelmény megvalósítására sürgetőleg hatott a néphad
sereg gyors ütemű fejlesztése. 

E feladat megoldásának azonban nem voltak meg 1949 őszén sem a személyi, sem 
a tárgyi feltételei. 

Mivel a hadtápszervezési és működési elvek teljesen ismeretlenek voltak, nem állt 
ekkor még rendelkezésre megfelelő oktatógárda, de hiányoztak a korszerű elveket tar
talmazó szabályzatok, segédletek is, amelyek alapjául szolgálhattak volna az ismeretek 
elsajátításának. 

A kitűzött cél megvalósításához az alapvető segítséget a Szovjet Hadsereg hadtáp
szolgálata nyújtotta. Átadta a legszükségesebb szabályzatokat, utasításokat, segédlete
ket, magas szakképzettségű tanácsadókat küldött segítségünkre s lehetőséget biztosí
tott, hogy hadtáptisztjeink, orvosaink s egyéb szakkádereink a Szovjetunió katonai aka
démiáin tanuljanak. 
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A beosztásban működő személyi állománnyal 1949 őszén különféle szintű foglal
kozásokon, módszertani összevonásokon ismertették meg a hadtápszolgálat békeszer
vezetét, feladatait és működését. A feszült nemzetközi helyzet egyidejűleg kötelezővé 
tette a hadtáp szervezetének és működésének megismerését háborús körülmények ese
tére is. 

A néphadsereg fejlesztése évről évre a hadtáp-szakkáderek ezreit követelte. 1949 
végén, 1950 elején létrejöttek azok a tiszti iskolák, amelyek a hadtáp-, gépjármű-, egész
ségügyi és egyéb szaktisztek tömegeit oktatták, nevelték s tették alkalmassá hivatásuk 
ellátására. 

A tiszti iskolák létrehozását követően a párt hívó szavára a munkás és paraszt fiata
lok ezrei jelentkeztek önként a tiszti pályára és kezdetben féléves, majd egy-, kétéves a 
későbbiekben hároméves képzés után tiszti rendfokozatot elnyerve kerültek a hadtáp
szolgálat különféle szintjein beosztásba. 

A beiskolázott növendékek előképzettsége - hat elemitől érettségiig - nagyon 
vegyes volt. Az első években ennek ellenére igen jó eredmények születtek. A növendé
kek lelkesedése, szorgalma és hivatásszeretete - különösen az egyéves képzés idején -
minden várakozást felülmúlt. A növendékek éjjal-nappal tanultak és mindent elkövet
tek annak érdekében, hogy az előképzettségből eredő hiányosságokat pótolják, a köve
telményeket teljesítsék. 

Természetesnek kell tekinteni, hogy az igényként felmerülő káderszükségletet 
csakis a követelmények csökkentésével lehetett biztosítani. A rövidített idejű ( 6 hóna
pos, legfeljebb 1-2 éves) képzés után felavatott tisztek csak a legszükségesebb ismerete
ket szerezhették meg. Nagy gondot okozott, hogy a beiskolázás és a kiképzés tömeges
sége miatt gyakran nem lehetett megfelelően érvényesíteni az egyéni képesség és ráter
mettség követelményét. Ennek következménye természetesen csak később mutatkozott 
meg, amikor a különféle szakmájú tisztek csak a legnagyobb nehézségek árán tudtak 
megbírkózni feladataikkal. 

Az előbbiekben említett tiszti iskolák történelmi érdeme, hogy élenjáró szerepet 
játszottak a néphadsereg hadtápszolgálatának kiépítésében, a szocializmushoz hű tiszti
kar kiképzésében. Az iskolákon végzett tisztek többsége hadseregünk hadtápvezető 
állományának gerincévé vált. Hadtápszolgálatunk felső és középszintű vezetőinek jelen
tős része közülük került ki. 

A szakkáderszükséglet biztosítása igen nehéz feladatot jelentett az egészségügyi 
szolgálat számára. Orvosokat nem lehet néhány hónap, de még egy-két év alatt sem 
kiképezni, a 2 -3  éves felcsertiszti iskola is csak középszintű - nem orvosi - egészségügyi 
szakképzettséget nyújtott. Az orvosképzés ideje 6 év az Orvostudományi Egyetemen. 
Az egyetemi orvostanhallgatói állomány azonban egyre kisebb érdeklődést mutatott a 
katonaorvosi hivatás iránt. Ennek következtében a néphadsereg orvosszükséglete ebből 
a forrásból nem volt biztosítható. Egyedüli lehetőségként kínálkozott az orvoshiány 
pótlására; követelményeknek megfelelő polgári orvosok hivatásos állományba ,átvétele 
és tartalékos orvosok behívása, rövid, néhány hetes katonaorvosi kiképzés után szolgá
latba állítása. Azonban még így sem lehetett a teljes orvosszükségletet fedezni. 

A gyorsított katonaorvosi kiképzés természetesen rányomta bélyegét az egészség
ügyi ellátás színvonalára, különösen a csapategészségügyi szolgálat vonalán. 
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Az akadémián hadtáptisztek számára magasabb képzettségi fokozat megszerzésére 
a hadtáptanszék felállítása, illetve a hadtáp szakképzettségű hallgatók oktatásának beve
zetését követően nyílott lehetőség. 

· A hadtáp személyi állomány kiképzésének hatékonyságát mind a központi szer
veknél, mind az alsóbb szinteken erősen rontotta a különféle indokok alapján távolma
radók viszonylag nagy száma, továbbá - főleg a központi vezetésnél - a tisztek túlter
heltsége. 

Csapatoknál a parancsnokok egyrésze nem támogatta megfelelő mértékben a had
tápkiképzést, hanem igen sok esetben pillanatnyi részleteredményért képesek voltak 
beosztottaikat kivonni a kiképzésről . Egyes törzsparancsnokok megkövetelték, hogy az 
egység hadtáptisztjei a parancsnoki törzskiképzésen részt vegyenek, ugyanakkor nem 
tették lehetővé a hadtáp törzskiképzés megtartását. 

A hadtáp békeszolgálatát, valamint különböző gyakorlatok alatti működését az 
MN hadtápfőnöke és a honvédelmi miniszter értékelése alapján vizsgálva megállapíthat
juk, hogy a hadtáp személyi állománya a kiképzésben fokozatosan javuló eredményeket 
ért el. 

Végső értékelésként a hadtápkiképzés eredményesnek mondható. A hadtápszolgá
lat személyi állománya a kiképzés folyamatában olyan politikai, általános katonai és 
szakmai ismeretekre tett szert, amelyek alapot adtak ellátótevékenysége megfelelő vég
rehajtásához. 

ill. 

A Magyar Néphadsereg hadtáp személyi állományának 
katonai és szakmai kiképzése 

( 1956-1980) 

Az 1956 utáni években a Magyar Néphadsereg egész kiképzési rendszerében és a 
hadtápszolgálat kiképzési rendszerében is döntő változást jelentett a kibontakozott 
hadügyi forradalom. 

A hadtápban egyes elveket és ennek megfelelően gyakorlatot teljesen újonnan kel
lett kidolgozni ( rakétacsapatok, rádiótechnikai csapatok alkalmazása), más kérdésekben 
a kiképzés új mozzanatait kellett bevezetni. 

Az ellenforradalom fegyveres leverése és a karhatalmi szolgálat ellátásának befeje
zésével az 1957. évi úgynevezett 11csonka" kiképzési évben és 1958-ban a diszlokációs vál
tozásoknak megfelelően folyt a kiképzés a hadtápszolgálat minden területén. 

Eközben a hadtáp központi vezetésnek olyan feladatokat kellett megoldania, mint 
az ellenforradalom következtében keletkezett károk, veszteségek felmérése. Emellett 
folytatni kellett a kiképzés minden területén a kellő hatékonyságú általános és szakmai 
ellenőrzést. 

Mélyreható változást jelentett a hadtáp központi irányításában a vezetés decentrali
zálása, a szárazföldi seregtest (5. HDS), az Országos Légvédelmi Parancsnokság (OLP), 
a Polgári Védelem Országos Parancsnokság (PVOP) és a HM-közvetlen csapatok felé 
irányuló tevékenység. 
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Így a hadtápkiképzés központi szerveinek több idejük és bővebb lehetőségük nyí
lott a ténylegesen elvi irányításra és energiájukat nem kellett napi problémák megoldá
sára elaprózni, mint korábban. 

Az 1960-as évek elején a harckészültség különböző fokozatainak bevezetésével 
szükségessé vált az egyes fokozatokra való áttérés hadtápbiztosítása, a mozgósítás és 
különféle gyakorlatok hadtápbiztosítása elméleti és gyakorlati kérdéseinek kimunkálása. 

Az MNHF-ség, az MNHF-ség törzs és a központhadtáp szakmai (szakágazati, 
szakszolgálati, szolgálati ág szerinti) szervek ( csoportfőnökségek, önálló osztályok) 
Szervi Határozványainak, Működési Utasításainak munkarendi előírásainak kidolgozá
sával a hadtápkiképzés központi irányítása is feszesebbé válhatott. Ennek alapján rend
szeressé vált az MNHF-ség és vezetési szervei ( csoportfőnökségek, önálló osztályok) 
részéről a kiképzési évben végzett kiképző munka értékelése év végén, a kiképzési fel
adatok megszabása a következő évre és évközben végzett rendszeres, általános vagy 
célellenőrzés is.<46) 

A) Hadtápkiképzés, képzés és továbbképzés a katonai tanintézetekben 
Az 1956-ot követő években a hadtáp tisztek képzése, a hadtápismeretek oktatása 

változatos módon és eltérő módszerekkel folytatódott az alapszintű hadtáptisztképzés
től a főiskolai és akadémiai szintű képzésig. Ez az időszak felöleli a hadtáp-, és lényegé
ben a pénzügyi tisztek kiképzésének továbbképzésének, átképzésének valamennyi vál
tozatát a tiszti iskolán, tanfolyamokon, katonai főiskolán és a Zrínyi Miklós Katonai 
Akadémián. 

A hadtáp- és pénzügyi tisztek képzése a néphadsereg mennyiségi fejlesztését (visz
szafejlesztését) követően az 1950-es évek második felére feleslegessé vált. Ez a körül
mény azt eredményezte, hogy a hadtáp- és pénzügyi tiszteket kiképző alapfokú katonai 
tanintézetet a „Ságvári E9dre" Hadtáp Tiszti Iskolát (a továbbiakban Hadtáp Tiszti 
Iskolát) 1956 szeptemberében feloszlatták. 

A megszüntetett Hadtáp Tiszti Iskola hadtáptagozat végzős növendékeit felavat
ták, a II. évfolyam hadtápszakos hallgatóit pedig a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 
(ZMKA) hadtáptanszékéhez vezényelték, illetve oda kapcsolták csekély létszámú tanár
ral ( előadóval) és néhány főt magába foglaló törzzsel. 

. Az ellenforradalom időszakában a törzs-, tanári és hallgatói állománya részben 
megmaradt a néphadsereg kötelékében és karhatalmi szolgálatot vállalt, teljesített, 
mások ( és sokan) megváltak a hadseregtől. 

1. Hadtápkiképzés az Egyesített Tiszti Iskolán 
és a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán (ZMKMF) 

(1957-1967 között) 
1957 februátjában a katonai felsővezetés határozatot hozütt arra vonatkozóan, 

hogy a működésüket beszüntetett tiszti iskolák és a feloszlatott II. Rákóczi Ferenc 
Katonai Középiskola bázisán összevont tiszti iskolát állítsanak fel „Egyesített Tiszti Iskola" 
(ETI) névre változtatták át.<47

) 

Az 1956 szeptemberében a Hadtáp Tiszti Iskola megszűnése után megmaradt és a 
ZMKA-ra átkerült növendékeket 1957 márciusában szintén az ETl-re, hadtáptagozatra 
osztották be. 
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Az ellenforradalom leverése és a karhatalmi szolgálat teljesítésének befejezése után 
a fegyveres erők minisztere a korábbiakkal szemben magasabb követelményeket 
támasztott az ETI-vel és az ott folyó hadtápkiképzéssel szemben. Ez az iskola szervezé
sének olyan sajátosságában mutatkozott meg, hogy a tanszékeket tagozatba sorolták be, 
és csak kis részük működött önállóan (általános katonai tanszék és testnevelési tan
szék). Ennek megfelelően került sor az ETI-n belül 1957. március 26-án a hadtáptagozat 
beindítá�a. 

Hadtápnövendékek hadtáptiszti kiképzése 1962. és 1966. közötti években folyt, 
amikor 1962-ben bevezették a polgári szakoktatást és az ETI fennállása óta első alka
lommal iskoláztak be hadtápnövendéki szakaszokat ( élelmezési, ruházati, szállítósza
kasz ). 

1957. és 1962. között a hadtáptagozatnak jelentős feladatokat kellett megoldania. 
1957. április hónapban a hadtáptagozat megkezdte a Zrínyi Miklós Katonai Aka

démiától (ZMKA) áthelyezett, egy 20 fős általános hadtáp és egy 3 fős elhelyezési sza
kasz oktatását. Ennek a két szakasznak növendékeit még 1957 szeptemberében tisztté 
avatták. 

1957. szeptemberben a ETl-n vonták össze a beosztás nélkül maradt hadtáptiszte
ket, akiknek egy részét decemberben beosztásba helyezték, más részüket a határőrség 
hadtápszolgálatának ellenőrzésére vonták be. A megmaradt állományból alakult meg az 
első Tiszti Továbbképző Tanfolyam. Ezen a tanfolyamon olyan tiszteket képeztek át a 
hadtáp különféle szolgálati ágaiba ( élelmezés, ruházat, üzemanyag) ellátandó feladatok 
végzésére, akik más fegyvernemeknél, szakcsapatoknál létszámfelettiek lettek, vagy aki
ket egészségügyi okok miatt eredeti beosztásukba nem hagyhattak meg (pl. repülőgép
vezetők, helikoptervezetők stb.) 

1963 őszén az ETI-n a növendékek kiképzésében áttértek a 4 éves időtartamú 
kiképzésre, mivel a felsőfokú oktatás feltételei csakis így voltak biztosíthatók. 

Ebben a kiképzési évben megindult a levelező főiskolai oktatás a hadtáptagozaton 
az elhelyezési és üzemanyagszakon is. 

A Tiszti Továbbképző tanfolyamon folyó kiképzés mellett a tiszti továbbképző 
szakágazatok szerint a tartalékos tisztek továbbképzése 3 turnusban folyt (február-jú
riius-szeptember ). 

1965. évben kiemelkedő eredmény volt az egyetemet és főiskolát végzett hadköte
les tartalékos tisztek kiképzésének elrendelése. Eszerint 1966-tól kezdődően az utóbbi 5 
évben egyetemi (főiskolai) végzettséggel rendelkező hadtáp tartalékos tisztek a Kere
pesi úti „Egészségügy; Továbbképző Intézet" területén az elméleti kiképzés befejezése után 
gyakorlati kiképzésben részesültek (62 fő tartalékos tiszt). Az első csoport 1965. szep
tember 15-től november 15-ig. 

Jelentős változás volt a hadtáptisztképzésben 1966-os esztendő, amikor is hadtáp
szakos növendékeket nem iskoláztak be, tehát ezzel az ETI-n a hadtáp tisztképzés új 
évfolyammal nem indult, hanem a hadtáptagozat a megmaradt és előzőekben ismerte
tett képzési formákban folytatta a képzést. 

Az 1967 őszén kezdődő kiképzési év jelentős változást eredményezett mind az 
ETI, mind a hadtáptagozat (hadtáptanszék) munkájában. Ez pedig abban jutott kifeje
zésre, hogy: 
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- a 4 éves időtartamú hadtáptisztképzés mellett megindult a tartalékos növendé
kek oktatása és tartalékos tisztek képzése, továbbképzése; 

- a tisztképzéssel kapcsolatos szociológiai felmérések azt mutatták, hogy szüksé
ges a polgári oktatás bevezetése és az új rendszerű kiképzés alapján a felavatott tisztek 
kettős diplomát (katonai és polgári) kapjanak (számviteli, kémia tanári, építőipari szak
technikusi stb.); 

- folytatódott a továbbképző tanfolyam a szakoktatás ( általános hadtáp, élelme
zési, üzemanyag, elhelyezési szakágazatokban). 

1967 őszén elsősorban az Egyesített Tiszti Iskola bázisán katonai főiskolákat szer-
veztek: 

- "Kossuth Lajos Katonai Főiskola", Szentendrén (KLKF); 
- ,,Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola" Budapesten (ZMKMF); 
- "Killián György Repülő Műszaki Katonai Főiskola", Szolnokon (KGYRMF). 
Az ETI közvetlen jogutódja a 'Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola lett. 
A főiskola első állománytáblájában a megszűnt „Hadtáptagozat" helyett „Hadtáp

tanszék" szerepelt. 
A hadtáptanszék kiképzési rendszerében elsősorban általános hadtáptisztek, és jól 

felkészült gazdasági szervezőképességgel rendelkező fiatal tiszteket adtak a néphadsereg 
számára. Ennek megfelelően a főiskola a hadtáphallgatóknak nem ágazati (szolgálati ág 
szerinti), hanem általános hadtáp tiszti felkészítést myújtott és korábbi két diploma 
helyett a hallgatók már egy diplomát kaptak, mely egyenértékű végzettséget adott a 
társpolgári főiskolán megszerezhető végzettséggeJ.<47

) 

2 .  Hadtápkiképzés a Ziinyi Miklós Katonai Akadémián 

1956. elején a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián (ZMKA) a hadtápismeretek az 
I., II., III. évfolyam hadtáposztályokban (58 fő) és a fegyvernemek, szakcsapatok hallga
tói osztályaiban, továbbá különféle tanfolyamokon a fakultás rendszer szervezetébe nem 
tartozó hadtáptanszék tanárai oktatták. 

Az 1956/57. tanulmányi évre 1956. szeptember 1-ével a hadtáptanszéket és az 
önálló hadtápfakultást összevonták, létrehozták a hadtáptagozatot, amely az 195 7. 
„csonka" kiképzési év végével ( 195 7. november) megszűnt és a hadtáp ismét önállóvá 
vált. 

A szakszolgálatok (szaktantárgyak, szolgálati ágak) szerinti tantárgyak oktatása az 
akadémián a hadtáphallgatók számára már a korábbi években megkezdődött, 1966-ban 
már a differenciált igényeknek megfelelően folyt, egyre nagyobb óraszámban. Ez az 
arány 1953. és 195 7. között 3 1  %-ot, 1958. és 1962. között 37 ,6%-ot tett ki. 

A hadtápszolgálati ágak szakmai tananyagát bizonyos fokú kevertség jellemezte. 
Egyrészt pótolni kellett a tiszti iskola oktatási anyagából hiányzókat, másrészt azonban 
azt meghaladó szakmai ismereteket kellett adni. Így a szakanyagban sok volt az anyagis
meret, a gyártási technológia, az üzemlátogatás és egyebek, ami mind nem az akadé
mián folyó oktatás feladatát képezte volna. 

Az 1960-as évek elejéig a tanszéken lényegében véve egymástól jól elhatárolható két 
területen tanították, oktatták: 

- a csapathadtáp ( zászlóalj, ezred, hadosztály hadtáp) és a hadműveleti hadtáp 
( ennek alsó tagozatát képező hadsereghadtáp) megszervezését, vezetését harcban· és 
hadműveletekben; 
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- a hadtápszolgálati ágak (hadtáp szakmai ágak, szakszolgálatok) sajátosságainak 
megfelelő szakmai anyagot ( élelmezési szolgálat, ruházati szolgálat, üzemanyag-szolgá
lat, elhelyezési és építési szolgálat, szállító szolgálat, alapfokú jogi és pénzügyi ismere
tek), elsősorban a békeszolgálat ellátását, ehhez békegazdálkodást, anyagismeretet, szer
kezettant, gyártástechnológiát stb.-t. 

Míg azonban a hadtápharcászat oktatása lépést tartott az összfegyvernemi harc és 
hadművelet .elveiben bekövetkezett változásokkal, addig · a szakszolgálatok oktatása 
eleinte megrekedt, majd alig haladta meg azt a szintet, amit az Egyesített Tiszti Iskola 
(ETI) szaktanszékein oktattak. 

Ezen a helyzeten változtatott, hogy a katonai gazdálkodást, a csapatgazdálkodást a 
későbbi években a hadtápgazdálkodás váltotta fel. Ehhez pedig a korábbi szolgálati ág 
rendszerű oktatás már nem felelt meg a fokozódó, korszerű követelményeknek. A had
tápbiztosítás rendszerében egyre több területen következett be olyan változás, amely az 
ellátó szolgálatok gazdasági területeinek integrálódásához, az ellátó tevékenységről a 
gazdálkodási tevékenységre való áttéréshez vezetett. Ilyen volt például a pénzgazdálko
dás egyre bővülő kiterjesztése valamennyi szolgálatban, a nyilvántartási rendszer egysé
gesítése és általában a gazdasági területen ( tárolás, ügyvitelgépesítés stb.) valamennyi 
szolgálati ág (szakszolgálat) vizsgálatának szükségessége közös nézőpontból. 

Mindezen változások felismeréséből és a jelentkező igényekből kiindulva, a tanszé
ken a tananyagot 1961-től kezdve fokozatosan átdolgozták, átalakították. 

A szakágazati ismeretek egységes tantárgy keretében valóoktatására irányuló törek
vésből kiindulva és ennek érdekében, a hadtáptanszék szakmai csoportja 1963. és 1966. 
között fokozatosan áttért a „Csapatgazdálkodás", majd később a „katonai gazdálkodás", 
1970-től a „Hadtápgazdálkodás" tantárgy oktatására . 

A háborús ellátás tárgykörei a „Hadtápbiztosítás" tantárgy tananyagába épültek be. 
A parancsnok hadtáphelyettesei beosztás betöltésére alkalmassá tétel érdekében az ilyen 
rendelkezések sok szemléleti probléma megoldását is jelentette. 

Az erőfeszítések azonban nemcsak a várt eseményt hozták meg, hanem gazdálko
dási szemlélet és módszer kialakítását is eredményezték, ami az egész Magyar Néphad· 
sereg hadtápszolgálatában a későbbiekben elterjedt. Ennek folytán a csapatok hadtáp
szervei a gazdálkodásban egyre nagyobb eredményeket értek el és jelentős sikereket 
mondhattak magukénak (például statisztikai módszerek bevezetése a gazdálkodás min
den területén, a hadtápmunka elemzése stb.). 

Az 1957-es évet követő időszakban a katonai tanintézetekben folyó hadtápkikép· 
zés; hadtáptisztek képzése a Hadtáp Tiszti Iskolán, Egyesített Tiszti Iskolán, katonai 
főiskolán (ZMKMF), katonai akadémián (ZMKA), különböző tanfolyamon (hadtáp
főtiszti tanfolyam, levelező tanfolyam, tartalékos tiszti tanfolyam, továbbképző tanfo
lyamok stb.), valamint a hadtápismeretek oktatása a nem hadtápszakképzettségű tisztek 
(fegyvernemek, szakcsapatok, határőrség tisztjei) részére jelentős fejlődésen ment 
keresztül. 

1956-ban még működött, majd a szeptemberben megszüntetett Hadtáp Tiszti 
Iskola a növendékeket hadtápfőnöki (abban az időben hadtápparancsnoki), parancsnok 
hadtáphelyettesi és szolgálati ág vezetői (főnöki) beosztások ellátására képezte ki. Ilyen 
jellegű tisztképzés az Egyesített Tiszti Iskolán 1962. és 1966. között folyt, majd az 1967-
ben létesített katonai főiskolán a későbbi években más tartalommal folytatódott. 
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A növendéki hadtáptisztképzésen kívül, a hadtáptiszti utánpótlás mellett - azzal 
egy időben, vagy a növendéki hadtáptisztképzés szünetelésekor hadtáptisztekké képez
ték át a fegyvernemek és szakcsapatok tisztjeit, sikeres tiszti vizsga letétele után hivatá
sos tiszthelyettesi állományból és tartalékos tiszti állományból képeztek ki tiszteket a 
hadtápszolgálat számára. 

A Zrínyi Miklós Katonai Akadémián a hadtáptisztek képzése két irányban folyt. 
Egyrészt felkészítették a hallgatókat a harctevékenységek és hadműveletek hadtápbizto
sításának megszervezésére és vezetésére, másrészt megtanították a hadtáphallgatókat a 
hadtápszolgálat békében folytatott munkájának végzésére, a parancsnok hadtáphelyet
tesi munkakör ellátására, a hadtápszolgálat és szolgálati ágak (szakszolgálatok) vezeté
sére és ellenőrzésére, a szolgálati ág vezetők (szolgálatfőnökök) teendőinek ellátására, a 
békegazdálkodás legfontosabb feladatainak elvégzésére. 

A tanintézetek törzs- és tanári állománya munkáját mindig a legnagyobb felelős
ségtudattal, lelkiismeretesen végezte, hogy a néphadsereg részére kellő szakismeretekkel 
rendelkező tiszteket képezzen ki. A tiszti iskolák, főiskolák növendékei, az akadémia 
döntő többségükben megfeleltek a velük szemben támasztott követelményeknek és 
igyekeztek megszerezni a beosztásukhoz szükséges ismereteket. 

A tárgy.alt időszakban a hadtáp felsővezetése kellő figyelmet fordított a kiképzésre, 
ami megmutatkozott többek között abban is, hogy: 

- A hadtáp- (szolgálat-) főnökség szervezetében, a törzsön belül osztályt hoztak 
létre különféle elnevezés alatt, de kiképzési feladatok ellátásával. Megfelelő szolgálati 
utasításokat, szabályzatokat adtak ki (általános hadtáp, szakszolgálati), parancsokat, uta
sításokat, rendelkezéseket, terveket dolgoztak és adtak ki, ellenőrizték azok végrehajtá 
sát. A kiképzésban végzett munkát rendszeresen értékelték, további feladatokat hatá
roztak meg, a szemlebizottságok pedig észrevételeik mellett javaslatokat tettek a képzés 
fejlesztésére is. 

- A kiképzés egyre kitetjedtebb területeken jelentkezett. A létrehozott alakulatok, 
hadtápegységek, intézetek, szervezetek és törzsek részére kellően felkészített kádereket 
kellett képezni. A hadtápszolgálat működési köre egyre inkább kitetjedt például a raké
tacsapatok hadtápbiztosítására, a közlekedési és szállító szolgálat alárendeléséből adódó 
feladatokra stb.; 

- Fokozottabban előtérbe került a harckészültségi fokozatok és a mozgósítás had
tápbíztosítására irányuló felkészítés igénye; 

- A békeellátás rendszerének gyökeres átalakulása folytán (áttérés a normagazdál
kodáson alapuló természetbeni ellátásról a pénzgazdálkodásra) az egész hadtápszolgá
latban, ezen belül az egyes szolgálati ágaknál e szakszolgálatoknál) a gazdálkodási felada
tok kerültek előtérbe, a közgazdaságtudomány tételei által megalapozottan; 

- A hadműveleti művészet egyes területein belül a hadtápbiztosítás kérdéseit, elvi 
alapjait tisztázták, részletesen kidolgozták, a gyakorlatba átültették: csapathadtáp - had
műveleti hadtáp - hadászati hadtáp létrehozása stb. 

Mindezeken a területeken folyó munkához és még egyéb feladatok elvégzéséhez a 
hadtáp kiképzéssel foglalkozó személyi állomány képzettségi fokát olyan színvonalra 
emelték, hogy szervezett képzés (magyar és szovjet katonai akadémia elvégzése, polgári 
egyetemeken oklevél megszerzése) vagy önképzés révén a vezető állomány és a beosz
tottak is alkalmassá válhattak a régi elvek, eljárások, módszerek és gyakorlat felülvizsgá
latára, átdolgozására, megváltoztatására, egyesek elvetésére, más újak kidolgozására, a 
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tudományos előrelátás alapján a jövőben várhatóan jelentkező kiképzési feladatok 
megoldására. 

A hadtápsiakkiképzés és szolgálati ág szemléletű kiképzésről áttértek a közgazda
sági ismeretekkel rendelkező gazdasági vezetővé való kiképzésre. Az alakulatok hadtáp
főnöke pedig a parancsnok egyik, kiterjedt jogkörrel rendelkező, nagyobb felelősséggel 
felhalmozott helyettese lett. 

Természetszerűleg a hadtápkiképzés (általános- és szakkiképzés, szakmai képzés, 
továbbképzés, önképzés) nem volt mentes a hibáktól sem. Ezeket azonban részben az 
érintett szerven belül, részben kívülről irányított és szervezett ellenőrzések során több
ségében feltárták, részleteiben elemezték és feladatokat szabtak ezek kijavítására, meg
szüntetésére. 

Összességében a tárgyalt időszakban folyó hadtápkiképzés elősegítette a csapatok, ala
kulatok, szervek munkáját, megteremtette az alapokat a következő időszakban folyó 
magasabb szintű, új irányelvek és követelmények szerint folytatandó hadtápkiképzés
hez, a hadtápismeretek eredményesebb oktatásához. 

B) Hadtápkiképzés és továbbképzés a katonai tanintézetekben 1968-1980 ki;'zött. <41l 
A hadtápkiképzés elsősorban a minőségi változások irányában tett nagy lépéseket, 

melyeket mindenek előtt a tanintézetekben felvételizőkkel szembeni nagyobb követel
ménytámasztás, a tananyagok, illetve programok átdolgozása, a kiképzésbe a vezetés és 
ellátás korszerű eszközeinek fokozódó mértékű bevonása jellemzett. 

Hatékony erőfeszítéseket tettek a kiképzés valamennyi szintjén és formájában a 
káderállomány biztosítására. 

1. Hadtáptisztképzés a 'Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán 
Az 1968-1980-ig terjedő időszakban a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán a 

hadtáptisztképzés mind szervezetében, mind tananyagában permanensen fejlődött. 
Az 1967 /68-as kiképzési évvel - a hadtáptagozati rendszer megszüntetésével -

önálló hadtáptanszéken folyt a kiképzés, fő profilja általános hadtáptisztek kibocsátása. 
Az új gazdasági mechanizmus nyomán változott gazdálkodási feltételek és követelmé
nyek nyomán előtérbe került az általános hadtáptisztek gazdálkodást szervezővé és 
vezetővé képzése, a tematika megfelelő korszerűsítése. 

Alapvető változások kiváltója lett az oktatásban, hogy a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa 1967. évi 13. számú törvényerejű rendeletével a Magyar Néphadsereg tiszti 
iskoláit katonai főiskolákká nyilvánította. Ez többek között azt jelentette, hogy a katonai 
főiskolákon szerzett oklevél a katonai szakképzettséggel egyidejűleg általános iskolai 
tanári, vagy felsőfokú technikumi képesítést is nyújtott. Ezt a rendeletet az MNK 
Elnöki Tanácsa 1973. évi 12. számú törvényerejű rendeletével úgy módosította, hogy a 
katonai főiskola hadtáp- és pénzügyi szakán kiadott oklevél - a katonai szakképzettség
gel egyidejűleg - üzemgazdászi képesítést nyújt. A polgári képzettség oktatása érdekében az 
érintett polgári felsőfokú tanintézetek indokolt ismeretanyagát be kellett építeni a had
táptanszék kiképzési programjába, meg kellett szervezni a kettős végzettségnek megfe
lelő államvizsgáztatás rendszerét. 

Az 1970-es évek közepén a főiskolán folyó általános hadtáptisztképzéssel szemben 
fokozatosan olyan igények erősödtek fel, hogy a csapatok elsősorban hadtápszaktiszte
ket ( élrn., ruh. stb.) igényelnek, hiszen a kikerülő fiatal tisztek zöme a csapatokhoz 
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kerülve ilyen beosztásokban kezdi meg munkáját. Az általános hadtáp felkészültségét 
feltételező hadtápfőnöki beosztásokba az akadémiát végzettek jönnek számításba. 

Az új követelményeknek megfelelően a hadtáptiszt-képzésben 1976-tól újabb 
programmódosítást hajtottak végre, melynek lényege, hogy általános hadtáptiszti isme
retek oktatását leszűkítették a kiképzési idő első két évére, míg a harmadik és negyedik 
évben áttértek a szakmáknak megfelelő felkészítésre. Tekintettel az egyes kiképzési 
években beiskolázottak korlátozott számára, váltakozva az egyik évben élelmezési és 
ruházati, a következő évben üzemanyag és ellátó tiszti kiképzést folytattak. 

Az évtized végén nyilvánvalóvá vált, hogy a kétéves ágazati tematikába nem fértek 
bele a növekvő követelmények szerinti ismeretek, ezért központi intézkedésre 1983-tól 
az iskola hadtáptanszéke tematikájából kihagyták az általános hadtáptiszti tananyagot, és 
mind a 4 kiképzési évet szakismeretekkel töltötték ki. 

A tiszti iskolán avatottak száma (1968-1980) 
hadtápszakon pénzügyi szakon 

1968 43 
1969 30 
1970 
1971 20 
1972 
1973 48 1 1  
1974 49 10 
1975 40 1 1  

1976 23 
1977 23 
1978 36 10 
1979 32 11  

1980 40 

Összesen :  388 53 

A hadtáptanszék a hadtptiszt-képzés mellett 1973-tól a beiskolázásoknak megfele
lően megkezdte és jelenleg is folytatja a pénzügyi tisztek kiképzését is. További felada
tot jelentett az úgynevezett „őrnagyi" (35 fő) és hadtáp-tiszthelyettesek részére az egy
éves tiszti levelező tanfolyamok szervezése, levezetése és a vizsgáztatás (30 fő) továbbá 
az üzemgazdász tanfolyam levezetése (12 fő). 

2 .  A hadtápkiképzés a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 
A ZMKA hadtáptanszékének életében az 1968-1980-ig terjedő időszak minőségi 

változásokat igényelt. Ezek megvalósítását a tananyagok átdolgozása, az integrált okta
tásra való áttéris, a differenciált hadtápkiképzés megvalósítása, a programozott oktatás 
megindít� tanulmányi folyamattervezés, a korszerű audió-vizuális és számítástechni
kai eszk9zök alkalmazása is jelzett. 
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Az 1970-es évek elején a tanszék meglevő tananyaga lényegében már korszerűt
lenné vált. Indokolta annak átdolgozását az 1973-ban megjelent új „gyakorló hadrend", 
ami a hadtápbiztosítás számos kérdését érintette. Ugyanakkor ezekben az években 
folyamatban volt a hadtápbiztosítás egész rendszerét befolyásoló elvi éy gyakorlati kér
dések kimunkálása, többek között új szervezetek létrehozása ( tábori hadtáp). A cél az 
átmenet megalapozása volt az 1980-as évek hadtápbiztosítási rendszerére. · ' 

Az átdólgozott tananyagban a hadtáp 1971-1980 közötti években végbemenő kor 
szerűsítés jutott kifejezésre. A korszerűsítés lényege volt, hogy a szakszolgálatok minős�
gileg új technikai eszközeinek (pl. csomagoló és rakományképző eszközök, klgs. gépjár
művek stb.) rendszeresítése folytán új normákat, módszereket, eljárásokat dolgoztak ki; 
a raktárakat, szállító csapatokat, termelő és javító szervezeteket jól irányítható hadtáp
szervezetekbe vonták össze: kisebb egészségügyi szervezeteket integráltak; új gazdálko
dási elveket léptettek életbe; a könyvelő automatákkal indult csapatszámviteli részleg 
tevékenysége kilépett a kísérleti stádiumból. 

Az 1970-1980 közötti időszakban folytatódott a szakágazati képzés továbbfejlesz
tése. Egyre nagyobb szerepet kapott a gazdálkodás és szállítás tudományos alapokon 
történő oktatása. A szaktantárgyak keretében folyt a hadtáptechnikai ismeretek, a kis- és 
középszámítógépek alkalmazásának oktatása. 

A hallgatók gyakorlati képzését szolgálta a csapatoknál rendszeressé vált katonai 
gazdálkodást elemző munka. A résztvevők a felmérés eredményeit önállóan elemezték 
és eljuttatták következtetéseiket a csapatok hadtápszervezeteihez. 

A kisgépek mellett megkezdődött az úgynevezett nagygépi hadtápbiztosítási prog
ram (HTP-1., HTP-Ill., Eü.-Ill.) alkalmazása a hadműveleti hadtápbiztosításban. 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Végzős hallgatók 1969-1980-ig: 
a) alapfakultáson b) lev. tagozaton 

12 fő - fő 

13 
13 
1 1  
8 

14 
1 3  
13 
13 
14 
15 

Összesen: 13 7 fő 

8 
48 

14 

70 fő 
Az időszak végére kialakított tematikai program szerinti oktatás kettős irányát egy

részt a „Hadtápbiztosítás" elnevezésű tantárgy biztosította, mely felölelte az MN hadtáp· 
biztosítási rendszerére vonatkozó teljes tananyagot (az elvonuló szárazföldi csapatok 
hadtápbiztosítását). Másrészt - figyelemmel a hallgatók katonai gazdasági vezetőképzé
sére - a gazdasági irányú felkészítés a „Hadtápgazdá!kodás" tantárgy keretében folyt azzal 
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a céllal, hogy a végzettek képesek legyenek szervezni, irányítani és ellenőrizni a csapa
toknál folyó gazdálkodást, a gépi számvitelt. 

Az akademia hadtáptanszékén csapathadtáp, a hadműveleti hadtáp és a hadtápgaz
dálkodás terén végzett tudományos kutatómunka középpontjában az MN várható alkal
mazásával kapcsolatos sajátosságok megállapítása, a csapathadtáp és a hadműveleti had
tápszervezetében levő hadtápalegységek, egységek és intézetek belső munkájának feltá
rása és azok vezetésének kérdései állottak. A hallgatók kutatómunkájukat az önkéntes 
tudományos körökben végezték (ÖHTK), s értek el eredményeket, készültek fel a 
további ilyen feladatokra. 

A hadtáphallgatók kiképzése során az 1968-80-ig terjedő időszakban a ZMKA 
hadtáptanszéke az összességében több mint 200 fő kibocsátásával mind mennyiségileg, 
mind minőségileg teljesítette a ráháruló feladatokat, a tananyag folyamatos korszerűsíté
sét, az oktatás módszereinek továbbfejlesztését. 

3. Kiképzés az MN Hadtáp Kiképző Központban (MN HKK) 
Az MN Hadtáp Kiképző Központ 1967. szeptember l-én került felállításra a 036/ 

67 /MNHF intézkedés alapján. 
Az MN Hadtápkiképző Központ az MN Központi Kórház állományába tartozó 

Egészségügyi Továbbképző Intézet megszüntetésével és beolvasztásával, annak bázisán 
(Budapest VIII., Kerepesi út) és az Egyesített Tiszti Iskola hadtáptagozat állományának 
csökkentéséből eredő létszám-átcsoportosítással alakult meg. Kiképző tevékenysége 
november 1-én az 1 éves hivatásos tiszti szakasz és az élelmező tiszti átképzős szakasz 
oktatásával indult meg. 

A következő évben ( 1968) az előbbi tanfolyamok mellett megkezdődött a hivatá
sos és tartalékos tisztek továbbképzése, valamint a tartalékos hadtáp legénységi tovább
képzés elsősorban az egészségügyi katonák, műtősök és forgalomszabályozók tanfolya 
mán. 

A beindult kiképzési tevékenység méreteit mutatja, hogy például 1969-ben kb. 
2800 főt képeztek ki az alábbi konstrukciókban: 

- ht. ti. -i tanfolyam ( átképzés és tiszti vizsga); 
- ht. ti. - i  továbbképző tanfolyam; 
- t. orvostisztképzés; 
- t. gyógyszerésztisztképzés; 
- t. állatorvostiszt-képzés; 
- t. hadtáptisztképzés; 
- t. elhe. mérnökképzés; 
- foszab. t. tisztes képzés; 
- 2 éves t. htp. ti.-képzés. 
A hivatásos hadtáptiszthelyettes-képzés 1971-ben indult meg az MN Hadtáp 

Kiképző Központban. Atvette a ZMKMF-tól a levelező zászlósképzésben részt vevő 
hivatásos tiszthelyettesek, valamint a továbbszolgáló tiszthelyettesek hivatásos tanfolya
mát és vizsgáztatását. 

Változást hozott a Hadtáp Kiképző Központ életében az 1973-as esztendő, ami
kortól tevékenységét a felállított Tábori Hadtápfőnökség állományába folytatta, mint 
annak kiképző szerve. Ezévben indult meg az „emelt.rzintíí" hadtáptiszthelyettesi bázis-
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képzés az I. évfolyam (ált. htp., közl., üza., élm., ruh., elhe., eü.-i szakaszokkal) 65 fővel. 
Tovább folytatódott a tartalékos tiszti és tartalékos legénységi kiképzés. A hivatásos 
tisztek és tiszthelyettesek továbbképzése során 26 tanfolyamon 1211  fő vett részt. 

A központi szakácsképzés érdekében 1976-ban indult meg a Hadtáp Kiképző 
Központban a sorkatonákból szervezett 6, illetve 2 hónapos szakácstanfolyam, melyek
nek keretében 1977-ben a 2 hónapos képzés során összesen 181 fő, a 6 hónapos tanfo
lyamon 19 fő végzett. 

1978. augusztus 1-től újra önálló szervezetben folytatta munkáját a Hadtáp 
Kiképző Központ, amikor az MNHF 0038/1978. számú parancsa alapján végrehajtott 
átszervezés során az MN THF-ség egy részéből és a kiképző, illetve kiszolgáló szerveze
tekből alakult meg állománya. Az átszervezés következtében a Hadtáp Kiképző Köz
pont képessé vált a hivatásos hadtáptiszthelyettes-képzés mellett az egyetem és főiskolát 
végzettek, továbbá egyéb végzettségűek tartalékos tiszti képzésére, a hivatásos hadtáp
tiszthelyettesek továbbképzésére, a hadtáp szolgálati ágak hivatásos tisztjeinek új felada
tokra való céltanfolyamokon történő felkészítésére. 

Például: a hivatásos hadtáptiszthelyettes-képzés adatai 1973-1980-ig: 

1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

hallgató (fő) kibocsátás (fő) 
I. évfolyam II. évfolyam 

135 65 
135 67 
79 94 
74 50 

101 74 
101 
84 
91 

61 
79 
69 

52 
7 1  
49 
43 
56 
66 
67 

Összesen kibocsátva: 404 fő 

A hivatásos tiszthelyettesi képzés során végig gondot okozott a jelentős lemorzso
lódás annak ellenére, hogy a felvételi vizsgákon igyekeztek az alkalmatlanok kiszűrésére. 
Így például az 1974-75. kiképzési évre felvételre jelentkezetteknek csak 40 százalékát 
iskolázták be. 

A lemorzsolódás okai között szerepet játszott a kiképzéssel szemben indokolt 
fokozódó követelménytámasztás, amelyből helyesen nem tettek engedményt. Ugyan
akkor magyarázható a katonai hivatással szemben táplált megalapozatlan romantikus 
elképzelések és nem utolsósorban a viszonylag nem kielégítő színvonalú társadalmi és 
anyagi elismerés, melyek elsősorban a fiatalok közötti megítélésben nem követték a 
katonai szolgálattal járó fokozódó követelményeket és korlátozó körülményeket. 

Összességében az elemzett történelmi (1968-1980-ig terjedő) időszakban a hadtápkiképzés 
és felkészítés eredményessége javította a hadtáp működőképességét. Biztosította az MN csapatai
nak, hogy a szövetséges csapatokkal együttműködésben bármilyen körülmények között 
vívott harctevékenysége hadtápbiztosítása magasabb színvonalon kerüljön végrehaj
tásra. Az anyagi és pénzeszközökkel való hatékonyabb gazdálkodás megvalósíthatósá
gát eredményezte a közgazdasági szemlélet fejlesztése a tanintézeti kiképzés és a tovább
képzések során. 

166 

, 



A felkészítés egyik fő iránya az anyagáramlás ütemének, a hadtápszervezetek moz
gékonyságának, szétbontakozási ütemének növelése volt. Mind a csapatok komplex fel
töltése, mind az anyagáramlás ütemének növelése terén elért eredmények az 1980 nya 
rán lefolytatott konferencia és módszertani bemutató keretében kerültek összegezésre. 

A háborús felkészítés szervezettebbé és céltudatosabbá tételéhez járult hozzá az 
1978-ban kiadott .Irányelvek a hadtápcsapatok és ·törzsek felkészítése" tárgyú MNHF-i 
dokumentum. Mind a hivatásos és a tartalékos állomány felkészítését, mind a hadtápel
mélet és -gyakorlat továbbfejlesztését szolgálták a lefolytatott gyakorlatok, módszertani 
bemutatók: .Anyagi biztosítási rendszergyakorlat" 1977. június, ,,Közlekedési rendszergyakor
lat" 1978. február, ,,Mozgósítási alkalmazási módszertani bemutató" 1978. március, ,,Egész
ségügyi rendszergyakorlat" 1979. július. 

Hatékonyabbá váltak a nagylétszámú tartalékos állomány felkészítését szolgáló 
kiképzések, összekovácsolások. Az időszak alatt az MN Központ-, és tábori hadtápból 
( elvonuló csapatoktól) mintegy 40 OOO tartalékos vett részt a kiképzés valamelyik for
májában. 

A tanintézeti képzés valamennyi szintjén és profiljában új tantervek, illetve progra
mok kerültek kidolgozásra. Erősödött a gyakorlatiasság, az integrált kiképzési felfogás 
és a korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazására való törekvés. 

A tiszt- és tiszthelyettesképzés üteme - annak ellenére - hogy a korábbi időszak
hoz képest növekedett, még mindig elmaradt a tényleges szükségletektől. A tanintéze
tekben folyó nevelés és oktatás még nem érte el az indokolt színvonalat, különösen a 
feladatok differenciáltságából származó szakmai kiképzés területén. E hiányosságok 
különösen a tiszthelyettesképzésnél mutatkoztak, ahol az időközben létrehozott sze
mélyi és tárgyi feltételek még nem hozták meg a kívánt eredményt. 

* 

IR O DAL OMJEGYZÉK 
C 1>HL HM Elnökség iratai 2.556/1945. sz. 
<2>HL HM Elnökség iratai 76.682/1945. sz. 
C3lHL HM Elnökség iratai 286/1945. sz. 
<4> HL HM Elnökség iratai 20.694/1946. sz. 
{))uo. 23.110/1947. sz. 
(G) uo. 640/1947. sz. 
<1>uo. 30.150/1947. sz. 
<s>uo. 19.172/1947. sz. 
(9) Honvédségi Közlöny l 7 /1951. sz. 

Hadtudományi Könyvtár 
C10> HL HM Elnökség iratai 18/098/1946. sz. 
(II) uo. 33.112/1948. sz. 
C12> HL HM Elnökség iratai 6.805., 9. 535. 

24.222/1948. sz. 
(ll) uo. 15.000., 24.000/1946. 10.000/1948. sz. 
(14) Népjóléti Minisztérium 212.400.-rend. tára 34/1948. sz. 
(i)) Népjóléti Minisztérium 5.800/1946. UMKL NM Eln. 3. doboz 41. 073/1949. sz. 
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<16) Minisztertanácsi irattár, minisztertanácsi jk. 1948. XII. 2 .  közzétette: Mucs Sándor: A 
Magyar Néphadsereg megszervezése és fejlődése ZKK Bp., 1963. 186-187. o. 

(17) HL HM 1. sz. Tiszti Parancs; HM parancsnok 1948-1950. 78. csomó 
c,a) HL HM Ságvári Endre Hadtáp Tiszti Iskola iratai 1950. F 1-240. 372. csomó 
(t9J HL HM Htpszf. iratai 1950. 0274/Htpszf. kik. 1 1 14. csomó 480-483 1. 
<20> HL HM Htpszf. iratai 02870/Htpszf. kik. - 1950. 1109 cs. 43. lap 

HL HM 02500/HVK Szerv. Csf. - 1950. csomó 1376 lap 
HL HM 0957/MNVK Szerv. - 1952. 852/4. cs. 

(2 1>HL HM Htpszf. iratai 1950. 0909/Htpszf. kik. 1 144. csomó 421-425. 1. 
<22> HL HM Htpszf. iratai 1951. 081/Htpszf. kik. 2361. cs. 286-292. lap 
C23)HL HM Htpszf. iratai 1952. 0446/Htpszf. kik. 553/4. cs. 3. sz. melléklet 
<24l HL HM Htpszf. Hbs. Csf. iratai 195 1 .  03234/Hbs. élm. 2498. cs. 2149. lap 
(z)) HL HM Htpszf. iratai 1950. 02870/Htpszf. kik. 1109. cs. 43. lap 

HL HM MNVK Szerv. Csf. iratai 195 1 .  3652. csomó 972. lap 
HL HM MNVK Szerv. Csf. iratai 1952. 0957/MNVK Szerv. 852/4. cs. 53. 

C26>HL HM Htpszf. iratai 1950. 0909/Htpszf. kik. 1144. cs. 421-425. lap 
HL HM Htpszf. iratai 1951. 081/Htpszf. kik. 2361. cs. 286-292. lap 
HL HM Htpszf. iratai 1952. 0446/Htpszf. kik. 553/14. cs. 3. sz. mell. 

<21>HL HM Htpszf. Gk. Csf. iratai 154. 0140/Gk. Csf. 225. cs. 93-113.  lap 
<28> HL HM Htpszf. Gk. Csf. iratai 1952. 05405/Gk. Csf. 330/2. cs. 29-48. 
<29>HL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1950. 01131/Eü. Csf. 579/25/183. 610. 1. 
(J0JHL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1950. 01131/Eü. Csf. 579/25/183. 610. 1. 
<i1 > HL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1953. 03426/Eü. Csf. 751/l. cs. 49-51. 
<,2JHL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1951 .  01071/Eü. Csf. 2398. cs. 96-100 _., (HlHL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1951. 03875/Eü. Csf. 2394. cs. 346. lap 
CH> HL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1953. 07171/Eü. Csf. 752/73. cs. 37-65 
(,llHL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1952. 07071/Eü. Csf. 752/73. cs. 9-16. 
(l6)HL HM Titkárság 2. sz. parancs 1953. 450. cs. 33-34 lap 

HL HM Szü. Fcsf. iratai 1953. 0 1 153/Eü. Csf. 561. cs. 80-81. lap 
(l7J HL HM Htpszf. Eü. Csf. iratai 1950. 01720/Eü. Csf. 1 185. cs. 131 .  lap 
C3s>HL HM Htpszf. iratai 1952. 0 1 13 1/Eü. Csf. 579/25/183. 610-619. 1. 

HL HM Htpszf. iratai 1953. 07071 - Eü. Csf. 752/73. cs. 37-65. lap 
(i?>HL HM MNVK Szerv. Csf. iratai 1953. 0872/MNVK Szerv. 56111. cs. 26. 1. 

HL HM MNVK Szerv. Csf. iratai 1954. 06208/MNVK Szerv. 503/1. 436. 1. 
(40>HL HM Szü. Fcsf. iratai 1953. 031 19/Szü. Fcsf. 561. cs. 52-64. lap 

dr. Körmendy István visszaemlékezése. 
M HL HM Titkárság iratai 195 1 .  025. sz. HM Parancs 2173. cs. 81-82. 1. 

HL HM Htpszf. iratai 1951. 03879/Htpszf. terv. 2366. cs. 226-227. 
<42>HL HM Htpszf. iratai 1953. 0741/Eü. Csf. 752/73. cs. 300 lap 
(4l) Az MN Hadtápfőnökség összesített története 1949-1980. MNHF-ség 0649/38/84. 
(44) HL MNVK Szerv. - 1953. 551 .  csomó 33-39. o. 

HL HF 1953. 708. csomó 208. lap 
(4l) HL 1953. évi állománytábla 102/05. 163. sz. 
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(46) MNHF-ség MN Hadtáp személyi állományának politikai, katonai és szakmai kikép
zése. (Összegező alapanyag.) 0649/17/84. (1947-1955) 

C47J HL MNHF-ség iratai: 5 17 (12) (68)001/101 4-28. p. MNHF-ség 1962. 
HL 1965. T. MN AAF iratai. 
MNHF-ség: Alapamyag a hadtápszolgálat személyii állománya katonai és szakmai 
kiképzésére és továbbképzésére. ( 1956-1962/0649/18/84. és 1962-1980/0649/24/87. 
szám) 
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