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A tartalékos hadtáp tisztképzés új követelmény 
rendszerének főbb vonásai 

Lex Mihály ezredes 

Az MN hadtáp egészének és ezen belül minden egyes tagozatának, 
hadtáp alegységének, magasabbegységének és intézetének háborúra tör
ténő felkészítésében alapvető helyet foglal el a tartalékállomány kikép
zése. Ezen belül is kiemelt jelentősége van a tartalékos tisztek „M" be
osztásaik követelményeivel összhangban álló, s igen differenciált igények 
szerinti képzésének és továbbképzésének. 

A következőkben rövid áttekintést adok a tartalékos hadtáp tisztkép
zés rendszerének főbb kérdéseiről. 

A tartalékos tiszti kiképzés általános rendszere magában foglalja: 
- a kiképzés céljának, követelményeinek és ezen belül követelmény 

szintjének a meghatározását (a cél és követelményrendszert); 
........ a 'képZés szervezeti formáit és időtényezőit; 
- a képzésben alkalmazott módszertani elveket és eljárásokat; 
- a képzéshez felhasznált anyagi-technikai eszközrendszert; 
- a képzésben elért eredmények minősítésének, értékelésének rend-

jét és alapvető normatíváit. 

Egy rövid áttekintés nem ad lehetőséget a tartalékos hadtáp tisztkép
zési rendszer minden egyes lényegi elemének részletes kifejtésére. Ezért 
elsöcllegesen a célok és követelmények, valamint a szervezeti formák ki
alakításának és fejlesztésének ismertetésére törekszem. 

Mindenek előtt áttekintjük azokat a szubjektív és objektív feltéte
leket, körülményeket, amelyek hatására és lehetőségeinek tervszerű fel
használásával alakítottuk ki a hadtáp tisztképzés rendszerét, amely a ko
rábbi évekhez viszonyítva főbb elemeiben stabilabb, minőségi eredmé
nyeiben magasabb szintű, nagyobb hatékonyságú. Ezek közül a lényege
sebbek a következők: 

1. Jelentősen kibűvültek a tartalékos tiszti utánpótlás forrásai. Az 
egyetemet végzett, de még katonai szolgálatot nem teljesítettek mellett 
tartalékos tiszti tanfolyam hallgatóinknak jelentős része olyan egyetemi 
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végzettségű, akik 11 hónapos sorkatonai szolgálatot teljesítettek. (Az 
egyetemekre előfelvételt nyertek sorkatonai kiképzésének a keretében.) A 
tartalékos tiszti kiképzésben a továbbiakban ez évtől kezdődően bevo
násra kerül - azon két éves sorkatonai szolgálatot teljesítők egy része is, 
elsősorban a kiváló és élenjáró minősítéssel rendelkezők - akik érettsé
givel, vagy főiskolai képesítéssel rendelkeznek. 

A gyakorlati tapasztalatok is megerősítik, hogy ezen feltételek birto
kában lényegesen tudtuk közelíteni a személyi feltételeket a képzési kö
vetelményekhez. A rendelkezésünkre álló tartalékos tiszti káder állomány 
általános műveltségénél, tanulási jártasságánál, egy sor egyéb „kiforrott" 
tula~donságánál és képességeinél fogva képes egy olyan mennyiségű, 
mélységű és szin vonalú ismeret befogadására, cselekvőképes feldolgozá
sár&., amelynek birtokában előkészíthető egy-egy szolgálati ágon belül 
több fajta tiszti beosztás ellátására is. (Természetesen a legalacsonyabb 
tiszti beosztásokat vehetjűk csak számításba.) 

2. Az elmúlt években a növekvő képességek irányában fejlődtek a 
képzés szemelyi és anyagi feltételei. Ezek birtokában egyre szakszerűbb, 
szolgálati ágak szerint differenciált, specializált képzést tudunk biztosí
tani. Ehhez az MN hadtáp központi tartalékos tisztképző bázis szerve (je
lenleg a Hadtáp Kiképző Központ, majd ez év őszétől a Tábori Hadtáp 
Főnökség) szolgálati ágak szerint szervezett szakmai tanszékekkel, vala
mint a társadalomtudomány és általános katonai kiképzési ágak oktatá
sához szükséges tanszékekkel rendelkezik. 

3. A tart.alékos tisztképzés rendszerének kialakításához, ezen belül is 
elsősorban a követelmény rendszer, a képzés módszertani felépítésének 
és eljárásainak fejlesztéséhez felbecsülheteUen értékű segítséget nyújtot
tak az utóbbi években levezetett csapat- és hadműveleti hadtáp-gyakorla
tok, valamint a csapathadtáp kiképzés értékelt tapasztalatai. 

4. Ezen kedvező feltételek mellett azonban a korábbi években kiala
kított tartalékos alapképzés időelosztása sem bizonyult kedvezőnek és ha
tásosnak. A korábbi két hónapos elméleti kiképzés időtartamánál fogva 
nem tette lehetővé a tiszti beoszt.:ishoz szükséges elméleti alapok szilárd 
elsajátítását, a hadtápbiztositás legalább alegység szinten alkalmazandó 
szervezési-vezetési eljárásainak megismerését a hallgatók részéről. A bá
zisképzés ezen hiányoss.ágait a két hónapos csapatgyakorlat - általáno
san ismert okok miatt - nem tudta pótolni. lgy a kettő együttes eredmé
nye sem tette lehetővé, hogy a tartalékos hadtáptiszt olyan ismeretanyag
gal és az alapvető szakmai szervezőkészséggel rendelkezzen, amelynek 
birtokában képes egy adott beosztásba viszonylag rövid idő alatt beillesz
kedni, képes egy konkrét beosztás speciális sajátos ismereteit elsajátítani, 
ezen beosztásban tudatosan tapasztalatokat gyűjteni és érvényesíteni egy
egy rövid, az alapkiképzést egy-két év múlva követő gyakorlat keretében. 

Mindezek együttes szem előtt tartásával és a kritikai elemzések ta
nulságainak érvényesítésével vált lehetővé, a követelmények oldaláról pe
dig szükségszerűvé, elsősorban a tartalékos tiszti alapképzés idögazdálko
<lásának és követelrnényszintjeinek módosítása. úgy ítéltük meg, hogy a 
tarialékoe hodtáp tisztképzés egész rendszerében különös figyelemmel 
kell feldolgoznunk az alapképzés tematikai programját, módszereit, a kép
zés egészében elfoglalt helye és szerepe alapján. 
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Gyakran találkozunk olyan elvárásokkal, hogy a tartalékos tiszti tan
folyam adjon egy konkrét beosztásra „kész", begyakorlottságban is fel
készített tiszteket. Ezt a több éves hivatásos káderképzésben sem képe
sek - a köztudatban nagy gyakorisággal jelentkező elvárások szerint -
megoldani a hivatásos káderképző intézetek. Különösen irreális ilyen kö
vetelményeket támasztani a rövidített idejű tartalékos tiszti tanfolyamok 
elé. Ezért úgy véljük, hogy a tartalékos hadtáp tiszti képzés nem állhat. 
meg a kiképzési bázison nyújt.ott alapképzésnél, azt feltétlenül követnie 
kell egy olyan „csapatképzésnek", amelyben a tartalékos tiszt lehetősé
get kap tiszti alapismereteinek a gyakorlattal való szembesítésére, a be
osztás ellátásához szükséges készségek, jártasságok megszerzésére, ahol 
személyesen szerzett gyakorlati tapasztalatokkal erősíti meg és bővíti a 
bázisképzésben 1negszerzett ismeretanyagot, jártasságokat és készségeket. 
Az ilyen felfogá~ú ,.csapatképzés" nem azonos a bázison folyó alapkép
zést kiegészítő pár hete3 csapatgyakorlattal. Csapatképzés alatt a konkrét 
beosztásban végzett gyakorlati munkát, az ott folyó oktatást és gyakor-· 
lást kell értenünk. Ezt a „csapatképzést" sem korlátozhatjuk egyetlen egy 
behívási idószakra. Úgy szükséges felépítenünk, hogy gyakorisága, a be-· 
híváshoz, igénybevételhez kapcsolt képzés és foglalkoztatás biztosítsa az 
ismeretek, jártasságok és készségek „szintentartását", tegye lehetővé a 
fejlődésből fakadó új ismeretek, eljárások elsajátítását és begyakorlását. 
Az ilyen felfogású "csapatképzés" felépítése, formái és módszerei - az 
ism€ret és jártasság igények, valamint a tartalékos tiszt összfelkészültsége 
alapján - amelybe a beosztás ellátását segítő polgári szakképzettséget is 
bele kell értenünk - különböző lehet. 

Mindezek figyelembevételével, a tartalékos tisztképzés általános, 
rendszertani felépítése a következő: 

Tartalékos tisztképzés 

1 

csapatképzés alapképzés 1 1 
~-----,--------- ~,-----------' 

3 hónapos 
bázlsképzés 

11

1 hónapos 
csapat

gyakor1at '------~ 

konkrét beosztás
ban eltöltött csa

patszolgálat 
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tokon 

tart. ti. részére 
magasabb kvallfl
kációt nyójt6 to

vábbképzés 

,,M" gyakorlás, 
parancsnoki eliga· 
zítások, lényeges, 
kiemelt kérdések 
gyakorlásával, el
méleti ismeretek 

felfrissítésével 
egybekötve 



Fenti sémából következik, hogy a tartalékos hadtáptisztek csapat
képzése szervesen, szoros tartalmi kapcsolatokkal kell, hogy épüljön az 
alapképzésre. Ezért elengedhetetlen, hogy a csapatképzést szervezők leg
alább általános áttekintést kapjanak az alapképzés cél- és követelmény
rendszeréről, és a csapatképzés kezdetén meggyözödjenek a tartalékos 
tiszt tudás, ismeret és jártasság szintjérö. E cikk keretei nem teszik lehe
tővé a csapatképzés tartalmi követelményeinek, szervezeti formáinak, 
fontosabb módszertani eljárásainak ismertetését. Ezért figyelmünket el
sődlegesen a tartalékos hadtáp tiszti alapképzés cél és követelmény rend
szerének főbb jellemzőire összpontosítjuk csak. (Ezt az 1972 januártól ér
vényben levő új tartalékos hadtáp tiszti kiképzési programok tartalmaz
zák.) 

:tvlelyek ezen cél és követelmény rendszer lényegi kérdései? 

A tartalékos hadtáp tiszti alapkiképzésben (bázisképzésben) olyan át
tekintést kell biztosítanunk valamennyi hallgató részére, az egyes szol
gálati ágak aspektusigényei szerint, hogy azok az elméleti képzésben 
megszerzett ismereteik alapján képesek legyenek felismerni egy-egy 
konkrét beosztásban helyüket és szerepüket a hadtápbiztosítás általános 
rendszerében, az érintett hadtáptagozaton belül, vagy azon közelebbi szer
vezeti rendszerben, amelyhez szolgálati beosztásukat megkapják. (Pl. egy 
HDS raktárba beosztott tiszt szerezzen nagybani áttekintést a HDS moz
góbázisról, vagy a közűti komendáns századparancsnok a közűti komen
dáns zászlóalj általános tevékenységéről.) 

Ehhez el kell sajátítaniuk a hadtápbiztosítás általános rendszerére 
vonatkozó ismereteket, a hadtápbiztosítás alapelveit annak fő területei 
szerint, valamint a harc és hadtápbiztosítás lényegi összefüggéseit. Ezt az 
áttekintést csak hadműveleti méretben lehetséges megtenni, hiszen enél
kül nem vagyunk képesek annak a sokféle, a tartalékos tiszt által betölt
hető beosztásnak a helyét, szerepét bemutani, amelybe kerülhetnek. Ez 
az eiméleti megalapozás csak egy átfogó ismereteket nyújtó elméleti bá
zison lehetséges. Ez utóbbihoz elég példaként említenem, hogy egy álta
lános- hadtáp tartalékos tisztet, az alapképzés kezdeti szakaszában olyan 
elméleti alapozásban kell részesítenünk, amelyre építhetők a tanfolyam 
további szakaszaiban az általa betölthető tiszti beosztások ismeretei. Egy 
tartalékos hadtáptiszt ugyan.is tervezhető ellátó szakaszparancsnoki, ön
álló alegységparancsnok hadtáphelyettesi, egység tervező-szervező tiszti 
vagy hadműveleti hadtápegység, -intézet (tábori kórházak, szállító egysé
gek, közúti komendáns egységek, kiszolgáló zászlóaljak stb.) parancsnok 
hadtáphelyettesi beosztásokba. Hasonló és közel ennyi féle beosztásba 
tervezhetők az egyes szolgálati ágak tartalékos tisztjei is. 

A félreértések elkerülése végett, nem a HDS és Front hadművelet 
hadtápbiztosítása kérdéseinek tanulmányozását irányozzuk elő program
jainkban a tanfolyam ezen bevezető kurzusában. Itt a hadműveleti mére
teket olyan keretként használjuk csak fel, amelyben jól, illetve csak 
egyedül demonstrálható a hadtápbiztosítás általános rendszere és ezen 
behil is elsősorban a hadtápbiztosítás törvényszerűségei, alapelvei, szer
vezeti felépitése, a hadtáp csoportosítása, az arcvonalhoz viszonyított 
mczgási rendje és egyéb lényegi kérdések. 
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Kezdeti tapasztalataink az ilyen felfogású bevezető tanfolyam terén 
kedvezőek. Egyrészt lehetőséget ad a felesleges ismétlések és az egyes 
beosztásokra vonatkozó konkrét ismeretanyag ismételt „alapozásának", 
~,képbeállításának'' a megelőzésére. 

Az tlőzőekben vázolt felfogásban végzett alapozás után, valamennyi, 
a tartalékos tisztekkel betölthető tiszti beosztáshoz szükséges, legala pve
tőb b ismereteket oktatjuk és gyakoroljuk be azok alkalmazását. Míg a be
vezető kurzusokban a fő, szinte egyedüli módszerként a vázlatokkal, fil
mekkel gazdagon illusztrált előadásokat és szemináriumokat alkalmazzuk, 
addig- a tanfolyam ezen utóbbi szakaszában a vegyes típusú foglalkozások 
a jellemzőek. Ezeken megadjuk az oktatási kérdéshez szükséges kiegé
szítő elméleti ismereteket és azonnal, gyakorlati feltevéseken és példákon 
be is gyakoroljuk azok alkalmazását. Alapvetőnek tartjuk a hallgatók 
harcászati szemléletének, a harcról alkotott felfogásának, harcszerű gon
<1.olkozásmódjának szüntelen fejlesztését. Természetesen ezen a téren - a 
rendelkezésünkre álló idő függvényében - csak szűkített igényekkel lép
hetünk fel. 

Ezért a képzésnek ezen alkalmazó jellegü ciklusában már különböző 
harcászati és hadtápszituációkra, feltevésekre építve oktatjuk a megol
dandó kérdéseket, törekedve arra, hogy minél több fajta szituációt és arra 
illő hadtáp megoldást ismerejenek meg a hallgatók. !gy lehetőség nyílik 
a korábban megismert általános elvek konkrét érvényesítésének bemuta
tására, feltárására, az abban a helyzetben megoldandó feladatok módsze
reinek, szervezési elJárásoknak a megisn1erésére és begyakorlására Ezen 
beltil is a fő figyelmet a vizsgált főkérdés végrehajtására hozott elhatá
rozásra, annak megfogalmazására, a végrehajtást biztosító feltételek ki
dolgozására, a megoldás végrehajtásának megszervezésére, a feladatsza
básra és annak továbbítására összpontosítjuk. 

Szerintünk csak az ilyen felfogású oktató módszertantól várható el 
az az igény, hogy egy három hónapos tanfolyamot cselekvőképes ismeret
anyaggal, a katonai és ezen belül a hadtáp gondolkozásmód, szemlélet, 
szervező- és vezetőkészség minimumával hagyjon el a hallgató. Annak a 
sokféle, de részéről reálisan várható beosztásnak a bemutatása, fő kérdé
seinek kimunkálásában szerzett ismeret és tapasztalatanyag nyújthat 
cs::1.k garanciát a tartalékos tiszti beosztáshoz való tudatos kötődéshez. A 
hallgatók így szerzett élményanyaga segítheti elő azok tudásszintjeinek 
minél további tartósítását, tarthatja ébren érdeklődésüket az oktatott ka
tonai ügyek iránt. Ezen az úton érhető el, hogy a hallgató minél nagyobb 
számban kapjon olyan megoldási modelleket, amelyek későbbi csapatszol
gálatában jelentősen megkönnyítik egy-egy feladat megoldására hozott 
elhatározásának kimunkálását, részben a modellmennyiségböl való kivá
lasztás, vagy azokból alkotott variációk alapján. 

Az elméleti bázisképzést három-négy hetes csapatgyakorlattal fejez
zük be. Ennek a csapatgyakorlatnak. alapvető célja, hogy a hallgató átte
kintse a hadtáptiszt, szogálatiág-vezető, hadtápalegység-parancsnok 
aspektusából a csapat szervezeti életét, a hadtáp munkájának általános 
rendjét. Közvetlen tapasztalatokat, benyomásokat szerezzen a csapat min
dennapos munk.iját befolyásoló, meghatározó körülményekről, feltételek
ről. :Különösen kedvező a helyzet és a legelőnyösebb feltételeket az olyan 
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esetek jelentik, amikor a hallgatók csapatgyakorlatának időszakában kü
lönböző szintű harcászati gyakorlatok, hadtápalegységek összevont fog
lalkozásai kerülnek végrehajtásra. Ez esetben lehetősége van a hallgató
nak ismeretanyagának helyi tapasztalatokkal való pontosítására is. Meg 
kívánom jegyezni, hogy a tartalékos tiszti alapképzésbe épített csapat,.. 
gyako,·laton csak az olyan hallgatók vesznek részt, akik nem teljesítettek 
sorkatonai szolgálatot. 

Meggyőződésem, hogy egy ilyen felfogásban, cél- és követelmény 
rendszerre épített tartalékos tiszti alapképzésre céltudatos, egyben idő
igénybevételben is gazdaságos „csapatképzés'· építhető. Mivel azonban az 
alapképzést ez csak évek niúlva követi fontos, - mint ahogy már utal
tam erre -, hogy a csapatképzést az elméleti felfrissítéssel kezdjük. Az 
igénybevételi idő nagyobb részét azonban a gyakoroltatással kell eltöl
teni. Csakis a jól szervezett csapatképzéssel válik a tartalékos hadtáp
tiszt egy beosztás ellátásához szükséges ismeretrendszere teljessé és komp
lexé. Ilyen követelmények és igények szerinti képzésre a rendelkezé
sünkre álló káderállomány egyértelműen alkalmas. A cél és követelmény
rendszer teljes érvényesítése azonban még jelentős erőfeszítéseket igényel 
az oktató állománytól, a kiképzést irányító szervektől S még több aka
dályt kell lekűzdenunk a nézetek egységesítésének, a személyi-tárgyi fel
készültség fokozásának,·a hatékony kiviielezésnek az útján. 

Összefoglalva: Tartalékos tiszti kiképzési rendszerünk kialakult, kor
szerű. Az olyan alapvető elemei, mint az utánpótlás minőségi forrásai, a 
szervezeti rend, időgazdálkodás, cél és követelmények - stabilak. Ez a 
rendszer képes újabb utánpótlási források, a hadtáp fejlődésével lépést 
tartó, söt a feJlesztés realizálását megelőző oktatási követelmények be
fogadására, a hatékonyság, célirányosság és gazdaságosság együttesen ér
vényesítendő követelményeinek mindjobb kielégítésére. Azonban mind
ehhez tudatos, szakszerű megfigyelés alatt kell tartanunk a képzés prog
ramjait, az alkalmazott módszereket és e cikkben részleteiben nem tár
gyalt egyéb képzési elemeket is. Ugyanakkor bátor kritikai elemzések 
következtetései alapján szükséges rendszeresen megújítani és fejleszteni 
annak minden láncszemében. 
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