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HADTAPKIKtPZtS 

A béke kiképzés időszakának és rendszerének hatása 
a hadtáp anyagellátásra és gazdálkodásra 

Z i m o ny i Is tv á n ezredes 

A csapatoknál folyó kiképző (oktató-nevelő) munka állandó fejlődé
sen megy át. Korszerű tartalmát és módszerét a hadügyben végbemenő 
forradalom határozza meg. Hatására a korábbitól eltérő módon szervezik 
a harci és politikai kiképzést. 

A csapatok kiképzése békében történik, így a hadsereg egyik fő tevé
kenysége a készenlét időszakában a kiképzés folytatása, mely sikeres vég
rehajtásának alapvető feltételei közé tartozik a kiképzés anyagi-technikai 
és egészségügyi biztosí lása. Éppen ezért a mindenkori kiképzési rendszeri 
megköveteli a neki megfelelő ellátási rendszert is. A kettő dialektikus 
kapcsolatban van, kölcsönösen hatnak egymásra, azonban viszonyukban 
a kiképzési követelmények a meghatározók. 

Abból kiindulva, hogy a kiképzés tartalmát és módszerét meghatá
rozó (befolyásoló) tényezők dinamikus mozgásban, változásban vannak, a 
folyamatos és rugalmas ellátási rendszer biztosítása érdekében elengedhe
tetlen követelmény a mindenkori kiképzési rendszert motiváló egyes té
nyezők állandó tanulmányozása, a levont következtetések hasznosítása. 

• • 
• 

1. A készenlét (béke) időszak kiképzési tevékenységének ;ellemzöi 
és azok hatása az ellátásra 

A csapatok kiképzési tevékenysége a készenléti időszak sajátos vi
szonyai között folyik, melynek a kiképzés anyagellátási rendszerével kap
csolatos kihatásait a következőkben lehet összefoglalni: 

- A csapatok kiképzése a kiképzési idő nagyobb részében - mintegy 
700/o-ban - a béke helyőrségben vagy annak közvetlen környékén folyik, 
melytől általában csak gyakorlatok, kihelyezések alkalmával távolodnak 
el. Ennek megfelelően elhelyezésük állandó jellegű objektumokban tör-

1 „Kiképzési rendsze,o alatt a személyi állomány és a szervezetek (törzsek, 
kötelékek) kiképzésének követelményeivel, a kiképzés tartalmával, módszerei
vel és feltételeivel, továbbá a kiképzés ÖSSZidejéve~ annak felépítésével és fel
osztásával összefüggő tényezők összességét, kölcsönhatását értjük." Szárazföldi 
csapatok kiképzési rendszere, 01573/69. MN Kik. Fcsf.-ség sz. tanulmány. 
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ténik. Megvan a lehetőség a személyi állomány kultúrált és a technikai 
eszközök optimális elhelyezésére, ellátására. Nyugodt körülmények között 
végezhetik munkájukat az ellátás objektumai (raktárak, műhelyek, élm., 
egészségügyi blokkok stb.). 

- A terepen végrehajtott csapatgyakorlatok kivételével a csapatok 
tevékenysége szigorúan előírt napirend keretei között zajlik le, ami az ~ 
ellátási feladatoknak rendszeres, periódikus ismétlődést, ritmust kölcsönöz. 

- Lehetővé teszi az ellátás mechanizmusának hosszabb időre történő 
részletes szabályozását, amelyet az egyes szolgálati ágak béke utasításai 
tartalmaznak. 

- A csapatok tevékenységének körülményei a béke kiképzés idősza
kában - felhasználva a népgazdaság termelő tevékenységének elért szín-
vonalát (megfelelő árualap) - lehetőség nyílik a gazdálkodás rugalmasabb f 
formáinak alkalmazására (pénzgazdálkodás) a csapatok ellátási igényeinek · 
minél teljesebb kielégítése érdekében. 

- A csapatok laktanyai elhelyezése, az ellátás körülményeinek sta
bilitása lehetővé teszi gazdaságok létesítését, az ellátás forrásainak kiszé
lesítését. 

- A csapatok a béke kiképzés idején közvetlen és rendszeres kap
csolatot tudnak fenntartani egy sor területen a népgazdaság vállalataival, 
szerveivel. A központi raktárakból így alapvetően csak azon cikkek köz
ponti ellátása válik szükségessé, amelyeket a csapatok a területen besze
rezni nem tudnak. 

-- Megvan a L2hetL"l:,é:g az ellátás hosszabb időszukra (évre) való 
tervezésére csapatszinten is. 

- A béke kiképzés viszonyai között biztosítva vannak az ügyvitel
gépesítés optimális feltételei a stabil jellegű technika bevonásával. 

2. A kiképzés rendszerének 
az ellátás mechanizmusára ható tényezői 

A kiképzés körülményeinek általános hatásai mellett meghatározó 
jelentősége van a kiképzés rendszerének. 

A kiképzési rendszeren belül a következő tényezőket kell figyelembe 
venni a készenléti időszak ellátási rendszere kialakításánál: 

- A katonai szolgálati idő és annak felépítése. 
- A kiképzési ágakra fordított idő és azok arányai. 
- A kiképzés anyagi és technikai feltételek iránti növekvő igé-

nyessége. 
- A személyi állomány fizik?l és pszichikai megterhelése. 
- A kiképzés haderőnemi és fegyvernemi sajátosságai. 
- A kiképzés technikai felszereltsége, a kiképzés során üzemeltetett 

technika mennyisége, igénybevételének mértéke (km, üzemóra). 
A fentiekben felsorolt alapvető tényezők mellett egyéb motívumok is 

hatással vannak a kiképzés ellátási rendszerére, mint pl. a fluktuáció 
mértéke a kiképzés során, a napirend és mások. 

A katonai szolgálati idő és annak felépítése 
A katonai szolgálati időtartam és az abban résztvevők száma szerinti 

elemzésnél a következő adatokból lehet kiindulni: a sorállomány és a 
2 éves tarta1ékos ti. kiképzésben résztvevők szolgálati ideje 24 hónap 1 az 
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egyetemi előfelvételt nyertek kiképzési ideje 11, a tartalékos tiszti kikép
zJsé 3-6 és a tartalékos kiképzés 3 hónapig terjed. 

Az alapvető szolgálati idő formákból és az azokban résztvevők ará
nyából levonható következtetések: 

- A személyi állomány döntő többsége 24 hónap időtartamú katonai 
szolgálatot teljesít, az ellátás rendszerének kialakításánál így ezen kate
gória ellátásával kapcsolatos követelmények, körülmények a meghatáro
zók. 

- Az ellátás tervezését - elsősorban a ruházati szolgálatban - meg
könnyíti, ha az -egyes anyagok használati ideje megegyezik a szolgálati 
idővel, illetve annak többszörösével vagy maradék nélkül osztható részé
vel. (Pl. a 65 M. télikabát; 48 téli fehérnemű; 12, 65 M. gyakorlóruha; 6 
fehérnemű 6 hónapos átlagos viselési idejű.) 

- A kétéves szolgálatiidő rendszerben kedvezően hat, hogy 
az ellátásban résztvevő állomány (raktáros, szakács stb.) a szak
mai alapozó kiképzés után hosszabb ideig tudja feladatát végezni, ami 
hozzájárul az ellátás színvonalának emeléséhez. 

- A tartalékos kiképzést folytató egységeknél sajátos nehézségeket 
támaszt a változó állomány viszonylag gyakori változása (újoncbevonu
lások évenként többszöri ismétlődése stb.). 

Az új kiképzési rendszer alapvető jellemzője a régi (2xl éves) kikép
zési rendszerrel szemben, hogy egyrészt a kétéves katonai szolgálati idő 
3x8 hónapos időszakokra, másrészt pedig kiképzésre fordított időre és ki
képzésmentes időre oszlik fel . 

A kiképzésre fordított idő az egyes időszakokban átlag 6-6 hónapig, 
összesen 18 hónapig tart. A kiképzésmentes idő időszakonként 2-2 hóna
pot, összesen 6 hónapot -ölel fel, mely a régi kiképzési rendszerhez viszo
nyítva az ilyen időalapnak megkétszereződését eredményezte. 

A megnövekedett kiképzésmentes idő kedvezően hat az ún. járulékos 
feladatok végrehajtására, mint a technikai eszközök, anyagok, a laktanya 
karbantartása, a csapatépítkezések stb. 

Az új kiképzési rendszernek egyik jelentős pozitívuma, hogy a mun
kaerő biztosítása oldaláról megteremtette a csapatépitkezések eddig nem 
tapasztalt mértékű felfuttatásának lehetőségét. (1968-ban 300 ezer munka
nap, 1969-ben 900 ezer munkanap). 

Figyelembe véve a csapatépítkezési igényeket - mely az előzetes 
felmérés alapján csak többéves tevékenységgel elégíthető ki - és azok 
eredményességét, célszerű a kialakult csapatépítkezési rendszer indokolt 
mértékű fenntartása és továbbfejlesztése az eddig szerzett tapasztalatok 
alapján. 

Igy pl. biztosítani szükséges az építési tevékenység technológiai fo
lyamatosságát, vagyis azt, hogy a halaszthatatlan feladatok elvégzése a 
kiképzési időszakokban sem szüneteljen. Az építési feladatok jelentős ré
szénél nem célszerű a munkákat az egyes kiképzési időszakokban több 
hónapra teljesen leállitani, majd ismét folytatni. E feladat megoldása a 
kiképzési és a csapatépítkezési tervek megfelelő koordináltságát feltételezi. 

Ugyancsak a munka hatékonyságának további növeléséhez járulna 
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hozzá, ha a csapatok legsürgősebb építési igényeinek kielégítése után, a 
többi csapatépítkezési munkák kivitelezése - az anyagi eszközök és mun
kaerő koncentrálásával - egymás utáni sorrendben történne a magasabb-
egységek alárendeltjeinél. 

A csapatépítkezések hatékonyságának növelése érdekében felmerül a 
jelenlegi kevert profilú rendszernek tiszta profilúvá való átala- • 
kitása, vagyis a tervezési és építés igazgatási feladatoknak zömmel az 
Efü-k által való elvégzése, a csapatok pedig alapvetően „kivitelezési" tevé
kenységet folytassanak. 

Az új kiképzési rendszer bevezetése változást hozott az anyagellátás 
tervezésében is. A régi kiképzési rendszerben a kiképzési év kezdő és be
fejező időpontjai biztosították az ellátás gazdasági évre való tervezését. 
A háromidőszakos kiképzési rendszerre való áttéréssel azonban új helyzet 
állt elő. 

Az új kiképzési rendszerben a kétévenként háromszori bevonulások
nak csak egyik időpontja esik egybe a korábbi szolgálati idő kezdetével 
(nov. 1.) és csak a második évben azonos annak végével (okt. 31.). A többi 
bevonulás és annak megfelelően a leszerelés a gazdasági évvel nincs össz
hangban. 

A kiképzési rendszer változásával így ellentmondás keletkezett a ka
tonai szolgálati időn belül az egyes kiképzési időszak felépítése és az ellá
tás korábbi éves tervezési metodikája között, mely feloldása érdekében 
történt meg a kétéves tervezésre való áttérés nemcsak a gazdálkodás köz
ponti szerveinél, hanem az ellátás valamennyi tagozatában. Vannak az el
látásnak azonban olyan területei, ahol továbbra is az eltérő tervezési idő
szakok fenntartása indokolt, mint az élelmezési ellátásban. 

Az ellátás kétéves időszakának megalapozását csak az biztosítja, ha 
a kétéves időszakok megegyeznek a kiképzés tervezésének hasonló perió
dusaival. 

Bár az egységeknél az egyes kiképzési időszakokra - 8-8 hónapra 
- készítenek naptári tervet, mégis lehetséges az ellátás kétéves tervezése, 
mert a szükséges alapvető tervezési adatokat az elöljáró magasabbegység 
hadtáptörzse biztosítani tudja. 

Az egységek kétéves gazdálkodási terveikben célszerű, ha az első 
időszakot részletesen, a következőket az előrelátás mértékében tervezik 
meg, majd a végrehajtás során a következőket pontosítják; 

A gazdálkodásban továbbra is megmarad a készletek esetenkénti lel• 
tározásának jelentősége, melynek végrehajtására megfelelő lehetőséget 
biztosítanak a kiképzési időszakok kiképzésmentes periódusai. 

A kiképzési ágakra fordított idő és azok aránya 

A kiképzési idő megoszlásának ágazatok és azon belül tárgykörök 
szerinti vizsgálata az utóbbi ötévben azt mutatja, hogy az oktató-nevelő 
munka mindinkább a komplexitás növelése irányába fejlödik. Ezt a ten
denciát támasztja alá az új kiképzési rendszerben a kiképzési anyag mind 
kevesebb számú kiképzési ágon belüli összevonása, a kiképzési idő egy-, 
idejű csökkentése mellett. Ugyanakkor jellemző a korszerűtlenné vált. 
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tárgykörök elhagyása és helyettük újak beállítása, melyek azonban álta
lában magasabb követelményekkel járnak. 

A kiképzés szerkezetének, módszerének ilyen irányú változása - az 
ellátás oldaláról nézve - egyrészt megnöveli a kiképzés anyagi-technikai 
feltételei iránti igényességét, másrészt bizonyos változásokat eredményez 
a személyi állomány fizikai és pszichikai megterhelésében. 

A kiképzés anyagi és technikai feltételek iránti 
növekvő igényessége 

A korszerű kiképzési ismeretek elsajátítása, a kiképzési idő ésszerű 
csökkentése, hatékonyabb kihasználása, valamint a gazdaságosság elvéből 
kiindulva egyre magasabb követelményeket támaszt az anyagi-technikai 
biztosítással szemben, melyek kielégítése közvetlen feladattá vált. A ki
képzés ezen feltételei között a hadtápszolgálat vonatkozásában kiemelt je
lentőségűek a tantermek, kabinetek létesítése, a gyakorlóterek, lőterek, 
tanpályák, elhelyezési objektumok megépítésének elősegítése. 

Milyen tényezőket és szempontokat célszerű figyelembe venni a tan
termek optimális igénybevétele érdekében: 

- A kiképzési programban előírt tantermi foglalkozást igénylő ki
képzési ágak, azoknak megfelelő szak-, vagy általános tanteremféleségek. 

- A kiképzési ágak tantermi foglalkozást igénylő óráinak és a részt
vevő alegységek száma. 

- Az egyes tanterem igények azonos helyiségben való kielégí
tésének lehetőségei. 

- Amennyiben egy helyőrségben több alakulat van elhelyezve, in
dokolt a tanterem igénybevételét helyőrség szinten is koordinálni. 

Végűl a tanterem és a kabinet igénybevételi rendje tervezésénél nem 
szabad számításon kívűl hagyni, hogy a kiképzés alapvető „tanterme" to
vábbra is a „terep" marad, ahol a katona ténylegesen fogja harcfeladatát 
megoldani. 

A személyi állomány fizikai és pszichikai 
megterhelése 

A személyi állomány fizikai és pszichikai megterhelésének vizsgála
tánál - a régi kiképzési rendszert véve összehasonlítási alapul - a kö
vetkezőkből indulhatunk ki 

A 2xl éves kiképzési rendszert a kiképzési anyag nagyobb terítése (a 
600 munkanap 65%-át fordították kiképzésre) jellemezte. Az egyes tárgy
körök bonyolultsági foka alacsonyabb volt. 

Az új kiképzési rendszerben a kiképzésmentes napok számának mint
egy I0%--0s növekedése eredményeképpen az időalapok egymáshoz köze
lebb kerűltek. Ugyanakkor a rövidebb kiképzési időben ugyan elmarad
tak a kiképzésben egyes elavult és formális elemek, de helyükbe bonyo
lultabb feladatok léptek (erdős-hegyes körzetekben folyó, megerődített 
körletek, erődök elleni harc; a légi szállítás utáni közvetlen harcfelada
tok stb.). 
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Az időalapok arányának változásából és a követelmények emelkedésé' 
ből levonható következtetések, hogy a kiképzésmentes idő nagysága olyan 
mértékben növekedett, hogy a jövőben mint befolyásoló tényező jön szá
mításba az ellátás egyes területei tervezésében és végrehajtásában. 

A háromidőszakos kiképzési rendszer a kétidőszakoshoz képest - ha 
rövid periódusokban és átmenetileg - nagyobb fizikai és pszichikai meg
terhelést jelent a személyi állomány számára (az igénybevételi csúcsok 
egyes vonatkozásokban magasabbak). A kiképzésmentes idők mintegy be
ékelődése a kiképzési tevékenységek közé viszont kedvezően hat az igény
bevételre, mert mint „kiképzési szünetek" foghatók fel, amelyekben a 
végzett munka jellegétől függően általában alacsonyabb a szellemi, idegi 
igénybevétel. 

Mindezek indokolttá teszik az ellátásban a differenciáltság elvének 
érvényesítését, az anyagi eszközökkel való fokozott manőverezést. 

A kiképzési idő minél zavartalanabb kihasználása érdekében célszerű 
az ellátás végrehajtásával, ellenőrzésével járó feladatokat lehetőség sze
rint a kiképzésmentes időszakokban tervezni és teljesíteni (időszakos vé
telezések, leltározás stb.). Ugyanezt az időt kell kihasználni a csapatépít
kezések, a technika következő igénybevételére történő előkészítésre is. 

A 'kiképzés haderőnemi és fegyvernemi sajátosságai· 

A készenléti időszak ellátási rendszerére a kiképzés oldaláról befo
lyásoló tényezők között differenciált igényeket támasztanak a haderőnemi 
és fegyvernemi sajátosságok. 

A Magyar Néphadsereg felépítése két haderőnemre tagozódik, a szá
razföldi csapatokra és a honi légvédelmi csapatokra, melyek a hadtáp el
látási tevékenységében - a ráfordítások nagyságát véve alapul - mint
egy 4 :1 arányban részesednek. Ezzel magyarázható az ellátás rendszeré
nek az eddigiek folyamán kialakult, elsősorban a szárazföldi csapatok el
látását biztosító általános rendszere. Ennek megfelelően a hadtápszolgálat 
tevékenységének zöme a szárazföldi csapatok felé irányul, amely tükröző
dik az ellátási rend.szer felépítésében és a szervezeti arányokban egyaránt. 

A honi légvédelmi csapatok speciális igényeinek kielégítése érdekében 
szükséges megvizsgálni, hogy ellátását milyen sajátosságok jellemzik a 
szárazföldi csapatokéval szemben, amelyeket a következőkben lehet ösz
szefoglalni: 

- A kiképzés során felhasznált hajtóanyagok eltérő minősége és 
nagy mennyisége. A nagyobb tömegű hajtóanyagot ugyanakkor lényege
sen kisebb számú technika fogyasztja el, így az ellátás kisebb szervezettel 
megoldható. A technika feltöltése speciális eszközöket és technológiát 
igényel. 

- A személyi állomány egy részének a szárazföldi csapatokétól el
térő igénybevétele fokozott differenciálást tesz szükségesség az élelmezési 
ellátásban. A ruházati anyagellátásban is a különleges igények kielégítése 
jellemző. 

- Az alakulatok diszlokációja az ún. távoli helyőrségek ellátási prob
lémáinak megoldását teszi szükségessé. 
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- A honi légvédelmi csapatok objektum igényessége (repülőterek, 
figyelő és jelző rendszer, kilövőállások stb.) lényegesen magasabb a szá
razföldi csapatokénál. Pl. egy repülő egység objektum szükséglete mint
egy ötszörösen haladja meg egy gl. egységét. 

- Amíg a szárazföldi csapatoknál lényegében befejeződött a három" 
időszakos kiképzési rendszerre való áttérés, a honi légvédelmi csapatoknál 
kísérleti stádiumban van. 

- A szárazföldi csapatokkal szemben nem elvonuló, hanem az ország 
területén diszlokáló csapatok. 

Végül lényeges sajátosság, hogy a honi légvédelmi csapatok a készen
lét időszakában a kiképzés folytatásával egyidőben harci feladatot is el
látnak. 

A honi légvédelmi csapatoknak a hadtáp költségvetésében való része-, 
sedése arányából és a felsorolt néhány jellemzőjéből arra lehet következ
tetni, hogy az azokból eredő követelmények nem indokolnak elkülönült 
ellátási rendszert a Magyar Néphadseregben. Megfelelően beilleszthetők 
a speciális igények kielégítése egy egységes ellátási mechanizmusba, amely 
ugyanakkor az indokolt területeken a szükséges mértékben differenciált. 
tgy biztosítható a célszerű vezetés feltételei mellett az ellátás hatékonysá
gának növelése is. 

· Tovább kell azonban kutatni az indokolt sajátosságok figyelembe 
vétele mellett az ellátás rendszerében mutatkozó ·)lyan motívumokat, amq
lyek a változott körülmények között már nem tesznek szükségessé elkü
lönült megítélést. Hyen eredményeket hozott pl. az élelmezési ellátásba!'.} 
a normák célszerű rendezése vagy a ruházati szolgálatban érvényesített 
új szemlélet a hivatásos állomány egyes kategóriájának ellátásában. · 

Mindkét haderőnem sajátos és közös ellátásának további javltása érc 
dekében szükséges: 
. - A hadtáp központi vezető szervei tevékenységében az eddigi fej
lődés során kialakult, alapvetően szárazföldi hader'őnemi ptofil ·mellett az 
Összfegyvernemi jelleg további erősítése. 

- Meg kell vizsgálni az rt. alegységek (szd.) önálló gazdálkodási fel
teteleinek biztosítását, melyet az egység parancsnokságtól való nagytávÓl
ságú elhelyezkedésük tesz indokolttá. Ugyanakkor a szd.-ok létszáma és 
üzemeltetett technikája méreteiben eléri vagy meghaladja a zászlóaljakét. 

- Az üzemanyagellátás egységének teljessé tétele, de a profiltisztí
tás érdekében is célszerű a rakéta hajtóanyagtöltő eszközök anyaggazdá
jává is a hadtápszolgálatot megtenni. 

Az előbbiekben csak néhány példa felsorolása mutat rá az ellátá~ 
rendszere továbbfejlesztésének lehetőségeire. Mindkét haderőnem fegy
vernemi kiképzésének hadtápbiztosítása a haderőnemek anyagellátásán 
belül további differenciálást tesz szükségessé, melyet a legcélszerűbben 
az ellátás, gazdálkodás rugalmas módszerei tesznek lehetővé. 

A Magyar Néphadsereg haderőnemi és fegyvernemi kiképzésének elc 
látása mellett a hadtápszolgálat feladata a polgári védelem katonai ala
kulatai kiképzésének hadtápbiztosítása is. Az ellátás körülményei a szác 
razföldi csapatokéhoz hasonlóak, mely lehetővé teszi a polgári védelem 
katonai alakulatai kiképzésének teljes értékű anyagellátását a szárazföldi 
csapatok ellátási rendszerén belül. 
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A kiképzés technikai felszereltsége, a kiképzés során üzemeltetett 
technika mennyisége és igénybevételének mértéke 

A technika állománynövekedésével emelkedik a hajtóanyag fogyasz
tás, gyarapodik az alkalmazott üzemanyagok nomenklaturája. A hajtó
anyag fogyasztásban további növekedéssel kell számolni a PSZH rendszer
beállí lásával is. 

A nagyszámű technikánál felmerül a feltöltési idő rövidítése érdekében 
a feltöltés körülményeinek továbbfejlesztési igénye. Lényegében már a bé
ke kiképzés időszakában, és a „tömeges" feltöltés követelménye merül fel, 
amikor egységszinten egy átlagos kiképzési napon mintegy 30-50 gép
jármű feltöltése válik szükségessé, mely két töltőállomással számolva mi
nimálisan 5-8 óra alatt hajtható végre. A harckészültségi gyakorlaliok 
alkalmával a feltöltési feladatok pedig többszörösére nőnek. 

A feltöltés idejének lerövidítésére több lehetőség mutatkozik: 
- a kutak számának növelése, 
-- azonos kűtról egyidllben több gjmű. töltésének biztosítása (töltő-

elosztók alkalmazásával), 
- a szükséges mértékben a rendszeres töltési munkába a töltőgép

kocsik szervezett bevonása, 
- az önfeltöltés rendszerének megvalósítása (töltöhelyenként előre 

elhelyezett kannákból). 
A megoldások közül a leg költség- (beruházás) igényesebb a kutak 

számának növelése. Már kevésbé igényel ráfordítást az önkiszolgálás fel
tételeinek megteremtése, a meglevő kutakhoz a töltőelosztók alkalmazása, 
illetve a töltőgépkocsik felhasználása. A konkrét megoldás módját az 
egyes alakulatok sajátos körülményeinek megfelelően a célszerűség és a 
gazdaságosság érvényesítésével kell megválasztani. 

Az üzemanyagféleségek - az egyre növekvő fajtájű belsőégésű mo
torok rendszerbeállitásával - ma már olyan nagyságrendet értek el (több 
mint 200), hogy az ellátás célszerűbbé tétele érdekében időszerűvé vált az 
üzemanyagféleségek számának csökkentése, első lépésként az egyes kenő
anyagok egységesítése űtján. 

A kiképzési rendszer egyéb jellemzllinek hatása 

A kiképzési rendszernek az ellátás mechanizmusára ható - elllbbi
ekben tárgyalt - alapvető tényezőkön kívül figyelembe kell venni egyéb 
jellemzőket, melyek kisebb nagyobb mértékben ugyancsak motiválják az 
ellátás rendszerét. 

- Az űj kiképzési rendszer egyik jellemzője, hogy fokozottan érzé
keny a fluktuációra. Vagyis arra ösztönöz, hogy a parancsnokok a kikép
zés sikeres végrehajtása érdekében minimumra csökkentsék a személyi 
mozgatásokat, illetve azokat az időszakok végén eszközöljék. Ez a körül
mény kedvezően hat a hadtáp munkájára, itt találkozik a kiképzés és az 
ellátás zavartalan végrehajtásának egyik lényeges követelménye. 

A fluktuáció mérsékléséhez járul hozzá az egészségügyi okokból le
szerelők számának csökkentése a sorozó munka rendszerének további ja
vításával. Jelentős ebből a szempontból, hogy a harckocsizó személyi állo-

102 

... 



mány speciális szakorvosi vizsgálata már a bevonulás el6tt megtörténjen, 
ne pedig csak az alapkiképzés után. 

- A háromidőszakos kiképzési rendszer időtartaléka - a gyakorlat 
eddigi tapasztalatai szerint - lehetőséget ad a kiképzés időbeni rugalma
sabb végrehajtására is, az év folyamán jelentkező soron kivüli feladatok 
(sürgős népgazdasági munkák, elemi csapások stb.) megoldására. Ez a kö
rülmény - vagyis a kiképzési feladatok tervtől eltérő végrehajtásának le
hetősége - egy rugalmas ellátási rendszert feltételez, hogy az anyagi és 
pénzeszközök felhasználásának módja tegye lehetővé a változások gyors 
követését, vagyis a döntés szabadságát csapatszinten ezekben a kérdé
sekben. 

- A kiképzés során növekvő tendenciát mutató technikai eszköz fel
használás egyre nagyobb volumenű karbantartó munka elvégzését teszi 
szukségessé, melyhez az időt a más jellegű igények csorbithatatlan kielé
gitése mellett kell biztositani. E cél elérése érdekében mindinkább elő
térbe kerül a napirenden belüli időgazdálkodás jelentősége. 

Mely területeken vannak a hadtápszolgálatnak ilyen irányű feladatai: 
A katona személyes szükségletei (tisztálkodás stb.) viszonylag rövid 

idő alatti kultúráit kielégítése feltételeinek bíztositása. A technikai és 
egyéb karbantartó, kiszolgáló munka körülményeinek további javítása. 

A személyes szükségletek kielégítése idejének optimális biz
tosításánál két tényezőt kell figyelembe venni. Az egyik a fiziológiai igé
nyek időszükséglete (pl. az étkezés stb.). másik a technikai lehetőségek 
területe, vagyis a kielégítés anyagi feltételei, mint a megfelelő áteresztő 
képességű étterem, fürdő, mosdó és máa helyiségek. 

A fiziológiai funkciók és tevékenységek időszükségletének (minimu
mok) biztosítása meghatározó követelmény, melyek alá menni vagy akár 
a kielégítés körülményeit feszítetté tenni nem szabad. 

A technikai karbantartó és egyéb a kiképzésen kívüli munkára for
dítható idő indokolt lerövidítésének útja az ilyen jellegű feladatok gyors 
végrehajtása feltételeinek megteremtése. Ide sorolnak mindenek előtt a 
megfelelő kapacitású kocsimosók, szervízállomások, más kiszolgáló ob
jektumok, de jelentős időmegtakarítást eredményez a rakodómunka gé
pesítése, továbbá mind a laktanyaudvarok, mind pedig a körletek takarí
tásánál a gépi eszközök alkalmazása is. 

• • 
• 

Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a készenlét időszaka 
hadtápellátására és gazdálkodására ható tényezők között jelentlSs helyet 
tölt be a kiképzés rendszere. Az összefüggések elemzése segít bennünket, 
a célszerűségi és gazdaságossági szempontokat mind teljesebben érvénye
sítő ellátási rendszer kialakításában, mely munkához kíván a cikk néhány 
_gondolattal hozzájárulni. 
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