
DOBY DtNES örnagy 

A hadtápparancsnok harcos ssellemben 
való . továbbképsése · 

Talán szokatlan a témakör, talá,n nem is gondol rá a 
hadtáppanancsnok megfeszített napi munkája közben, pedig en
nek fontosságát, a gyakorlati életben VJaló eredményességét azok 
fogják tapas'ztalni, akik ebben a szellemben folytatják mu:nká.s
ságukat. ' 

A hadtápparancsnok feladaita ia csapát mindennemű 
• anyiagi szükségletének a kellő időben, a kellő helyen, a meg

f ele!ő mennyiségben való biztosítása. Mivel a hadtápparancsnok 
munkája nem öncél, hanem az egész Néphiad6ereg ütőképességé
nek egy része, kell ho,gy minden tudásával és teljes akaraterejé
vel kiharoolja és biztosftsa csapata részére az anyagi szükség
leteket. Ehhez erőt és segítséget a marxi-len~ni-sztálini mate
rialistia világnézetünk ad. 

Már békében kell f elkés~ülni a harcra és ebben a harco5 
szellemben kell szolgálatunkat ellátni. Enn,e'k következtében a 
béke szolgálatában olyan akadály vagy nehézség nem merülhet 
fel, melyet le ne tudnánk küzdeni. Opportunista felfogásra vall, 
ha val1aki bel,etörőd:k abba, hogy a nehézségek elhárítását c6ak 
a felső vezetéstől várja és ő maga nem kísérel meg- minden 
lehetőt annak kiküszöbölésére. Csakiis olyan kéréssel fordulju.11!k 
a fieliső vezetés felé, melyet magunk semmi körülmények között 
meg9ldani nem tudunk, tnert felesleges zaklatásokkal csak hát
ráfü~_tjuk azok mun!kájának eredményességét. 

A hadtáp szolgálaton belül meg kell teremteni a kollektív 
munkát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha a hadtáp szolgá
laton belül vialamelyik szolgálaH ágazat munkája túl van ter
helve, rövid átmeneti időre - a hadtáp pk. irányítása mellett -
rohammunkával tehermentesítsük ezt a szo'.gálati ágazatot, 
mert ezek működésében beálló zavaroka1t a csapat fogja hátrá
nyooan megérezni. 

Harcolnunk :kell a békéért, ezt ia hadtáp szolgálatban úgy 
tudjuk legjobban támogatni, ha harcolunk szolgáliatunk ·zavarta. 
1an ellátásáért. Néphadseregünk csapatparancsnokai és pol:tikai 
tisztjei - -akik politikailiag fejlett, korszerűen kiképzett, hadra
fogható honvédség megteremtéséért folytatják kiváló munkaju
!kat - megértik ia hadtáp szolgálat új szellemét és mindenben 
támogatni · fogják a hadtápparanoono:kokat, hogy azok hivatá
suknak meg is tudjanak felelni. 
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A hadtáppiarancsnok nem a régi, rendsz,erű gh. fönök, 
_akinek munkáját lenézték és semmföe is,em veHék, hanem a 
d:iesősége:s· Szovjet Hadsereg szervezése s!zerinti anyagi szolgálat 
vezetőjre, akinek méltónalk is kell bizonyulnia arra, hogy a szov
j,et -p•élda alapján a csapat hiarcké.szségének minden anyagi vo
[ira~kozársú szüikstégietéről a kellő időben, a kre11ő helxen, a meg
ie1elő mennyiség'bre,n gondoskodik éls ezálta.I eléri azt, hogy a 
<;sapat kiképzésénél és hadrafoghatósrágánál döntő befolyású 
akadályok ne fordulhias1sanak elő. Altalában a hadtáp s:zolgálat 
ak!kor fog jól működni, ha automatikusan elégíti kii 1a csapat 
szükségletét. Hogy ezt e'.érhersrsük, forr,adalmi lerndülettel, dia:ek
tiku:S szemszögből kell vizsgálnunk f eladataLnkat, sohasem nyu, 
godhatunk helre abba, hogy ,ezt, vagy azt a feladatot már hosszú 
évek, vagy évtizedek óta így csinálják vagy oldjá,k meg, hanem 
keresnünk kell az,o!kat a módokat, hogy,an lehert c-élszerűbbr-n, 
egysz,erűbben, a f,ennálló rendelk,ezérsek és 15zabályok szellemé
ben megoldani f eladi<!-tainkat. Vagyis új:t~sokra kell törekednünk 
és ha olyan új és célszerű megoldál5i lehetőségeket találunk, 
mely,ek a feladataink megoldását egyszerűbbé teszik, ter jesszürk 
'ezt fel a folső vezetés felé, hogy az kiértéke'.ve munkamódisze
rünkeit, átadhassa az össz,es alakulafok részére. 

A hadtáp parancsnokok nemcsak a szabályz1atok szolgai 
végrehajtó közeg,ei, hanem hadtáp kiképzrésüik folytán a szabály
·zatok magyarázatával is foglalkoznak, tehát a szabályz:atok 
szellemében a szükségleteknek megfelelőe,n kell,. hogy azokat 
alkalmazzák, vagyis rugalmásna!k kell lenniök. 

A hadtápszolgáliaton belül a hadtáp parancsnoknak állandó 
politikai nevelésről, katonai és szakmai továbbképzéséről kell 
gondoskodnia, mert ez biztosítja a kollektív munkát, a harcos 
sz,ellemet és a szodiafüta célkitűzése1k elérését. 
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--Hadtá; tis:ttjeink-·és tiszthelyetteseink. ne hiv~talnokok, -1-
: hanem harcosok legyenek. 

--~------~ 




