
;,Minél mélyebb• egy tisztnek politikai és katonai tudása, mi'nél 
magasabb felelősségérzete, kötelességérzete, annál biztosabban tudja 
teljesíteni . a rábízott feladatokat, annál igényesebb a kiképzéssel, a 
fegyelemmel, általában a lSapattal szemben. A képzett és, öntudatos 
parancsnoknak mindig lesz tekintélye." 

(Sztálin) 

SOMIWTAS LAJOS sl'lá.zados: 

Hadtúpldképzés 

A hadtápkiképzés, ame'.y fo'.yamatosan minden hónapban 
tart, most már abban a stádiumban van, amikor az elmé:et ' ta:áJ-
kozik a _gyakor!attal. · 

Természetes az, hogy a hadtápszolgálatnak, n:etv,e a kikép
zésnek az a:apja az egyéni tanulás, de ugyanakkor alapvető mód· 
szere: az .e:meieti tudas.nak gyakorlati a.ka:mazása. 

A hadtápkiképzésen a főhangsú:y, a többi szo'.gá'.ati ág mel
lett, a hadtápparancsnok tényJ<ectésein, kiképzésén és általa veze: 
tett okmányok megismertetésen van. Ugyanis a htp. pk k;képzett
sége, Getve nem kiképzettsége kihatással ~ van a csapfltra, ·· az 
egységre, ezen keresztül az egész hadműveletre, békés viszonyok 
kozött a néphadsereg tervgaz,ctá'.kodására is. 

A hadtápparancsnok a · hadtáp f ej,e, aki az anyagi e'.látást, 
vezetést szi:árdan kezében tartja és az események folyamán (pl'. 

· harcban) úgy irányítja, hogy az ,el'.átásban semm:fé:e zökkenő 
ne á::joa be. Ha azonban szabad fo'.yást enged egyszer, nehezen 
fogja újbó'., akaratának alárende!ni egységét. 

A vezetésben va'.ó elmaradás, lemaradás a kezdeményezés 
e'.vesztéséhez v,ezet, ame:y azt je'.,enti, hogy a hadtápparanc{nok 
az események után ku'.log, jól vagy rosszul. Legtobb esetben 
rosszul. . 

Mik a feladatai a hadtápparancsnoknak, ame!yek a kiképzés 
a'.att kikristá:-yosodtak: ' · 

1. Biztosítsa egységének politikai, erkölcsi szinvona'.át, harc-
készségét. · , 

2. Szervezze meg az összes alárende'.t ,egységeinek és· eszkő· 
~einek együttmű~?dését a harc tartamára. · · . 
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3. Biztosítsa a fo!yamatos vezetést, e'.öre lássa a kifej'.ődhető 
helyzetet, hogy azokra ruga'.masan át tudjon · térni. 

4. Gyűjtse, értékelje ki, majd je'.entse az eired parancsnoká
nak, a működési terü'.eten történő J:iíreket, eseményeket. 

5. E!lenőrizz,e intézkedéseinek pontos végrehajtását. 
6. Tá.iékoztassa idejében parancsnokát, a csapattal va!ó 

együttműködést biztosítsa. 
7. Vá'.assza ki harcálláspontját, lét,esítsen híradást a parancs

nokkal és ha lehetséges, szolg. vezetőivel. 
· 8. A'.!andóan ismerje az ellátottságot, e11enőrizz,e szoligá!at 

vezetőinek a munkáját. 
9. Terjessze fel a helyzetjelentéseket, ugyanakkor állandnan 

tá iékoztassa a beosztottait is a fe'.söbb utasításokról, rende'.e
tekről. 

10. Vezessen munkatérképet, amelyen á saját, v:alamint az 
ellenséges helyzetét nyi'.vántartja. 

A hadtápparancs.nok a hadtápon belül csak akkor tudja töké
letesen ellátni munkáját, ha e1ryéni tanulással · állandóan képezi 
mw:'í· . továbbá minden beo,sztottja magas színvonalat ér el a ki
képzésben. 

· Minden hadtáotisztnek jól kell ismernie az e'.méleti, va!amin1: 
a hadtáp gyakorlati réc;zt, tudniok k,e'l hoQ"V a t:'írc;ada'.omho:in !eg
nai;rvobb érték ;iz ember, s ·ezért minden helyzetben becsületesen 
gondoskodniok kell a csapatról. 

MindPn beosztottban ki k;n fej1ödni az öntud~·os fegyelem
nek, éberségnek, a do\rozó néphez való ragaszkodásnak. 

A fe!soro't porit(}kat mindig jobban és iobban el ke'J sajátí
tani, mert tudás né!kül nincs vezetés. csak kapkodá,s. Ezért arra 
kell törekednünk. ho1rv a módszeres kikérzés a'.att. valamint az 
eP-véni tanulás által minél többet sajátítsunk el a hadtápszolgá'.at
ból. ' ' •. ' '" '1Jlf 

A hata'.mas Szoviet Harheree- azP.rt tudta legyőzni a fasizm11st, 
mert békében és a NaQ'y Honvédő Háborúban egyaránt minden 
katonája és fü,zt je azon do'.gozott f áradhrttat!anul. hoi;ry a had
sereo- színvonalát elmé!eti!eg és gyakorla1:i!ag a legmagasabbra 
eme'.je. , 

Nekünk jóval könnyebb a helyzetünk, ml készen kaptuk a 
legkorszerűbb had:tudományt, a leg-korszérűbb szabá!yzatokat. a 
legfüj'.ettebb technika által meg-szer.k.esztett modern, győzede'.mes 
fegyvereket, amelyeknek haszná'.atát mind elméletben, mind ,gya
korl~tban el kell sajátítanunk. 
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Ez a segítség ugyanígy fennáll a badtápszol.gálatra is, mert 
a Szdvjetunió Vörös Hadserege a legkorszerűbb hadtápszervezés 
és e'.!átás rendszerét nyujtotta nekünk. Ezt há:ás szívve'. köszönjük 
és megfogadjuk do'.gozó népünknek, hogy a cé;t soha el nem 
tévesztve, soha meg nem torpanva, do~gozó népünket szo'gá'.va 
fej lesztjük és tökéletesítjük tudásunkat, hogy m.ind békében, 
mind :há,borúban mé'.tók !,együnk arra a biza:omra, ,hogy néphad· 
seregünk óriási értékű anyagát a mi gondozásunkra bíz'.ák. 




