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Gondolatok a hadtápalegységek tábori kiképzésének 
fejlesztéséhez 

Tóth József őrnagy 

A Magyar Néphadsereg új állományarányai és fokozatos megvalósí
tásuk nagyobb felelősséget ró a tiszthelyettes állományra, mint eddig bár
mikor. 

A hadtápszolgálaton belül tevékenykedő hivatásos és továbbszolgáló 
tiszthelyettesek szerepe a mindennapi élet ellátási, kiszolgálási feladatain 
túl a kiképzés területén is megnövekszik. Azzal, hogy tiszthelyet'teseink 
a hadtápszolgálat egy sor területén önálló parancsnoki funkciókba (ön
álló alegység szolgálatiág-vezető, ellátó, szállító, tároló szakaszparancsnok 
stb.) kerültek, illetve a jövőben kerülnek, növekszik hatáskörük, de egy
ben felelősségük is. Ez a körülmény magasabb követelményt támaszt er
kölcsi-politikai szi!árdságukkal, általános katonai és szakmai felkészült
ségükkel szemben. 

Ahhoz, hogy a hadtáp tiszthelyettesek e magasabb igényeknek mind 
jobban megfeleljenek, igen sok áldozatvállalással járó képzést kell foly
tatniuk. Hivatásos tiszthelyettesi iskoláinkon új, magasabb igényeket ki
elégítő programok szerint tanulnak ez év őszétől a hallgatók, és hasonló 
követelményeknek megfelelően folyik majd a hadtáp tiszthelyettesi to
vábbképzés is. A beosztásban tevékenykedőknek pedig az új ismereteket 
- a tov8bbképzéseken kívül - önképzéseken kell megszerezniük. 

A hadtápszolgálat tiszthelyettesi állományának meg kell keresnie a 
módját az újabb, magasabb követelményeknek megfelelő beosztásokra 
való felkészülésre. Az önképzések keretén belül a szakmai kérdéseken 
kívül jelentős teret kell szentelniük a parancsnoki, vezetési tulajdonságok 
és a kiképzési oktató módszertani kész.ségek fejlesztésére. Mindezekhe-z, 
a szakirodalom tanulmányozásán kívül számos ismeretközlő tanulmány, 
folyóirat és a katonai szaklap rendszeres olvasása is szükséges. 

Ilyen követelményekkel és várható igénnyel számolva döntött úgy 
a „HADTAPB!ZTOSfTAS" folyóirat szerkesztő bizottsága, hogy ez évtől 
kezdődően a folyóiratban tiszthelyettesek fóruma címmel önálló rova
tot indít. E rovaton belül lesz mód olyan speciális szakmai és módszer-
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tani kérdésekkel foglalkozni, amelyek feltétlenül tiszthelyetteseink új
szerű és megnövekedett feladatokra való jobb felkészítését szolgálják. 

Mindezek előrebocsátásával cikkemmel segítséget kívánok nyújtani a 
hadtáp tiszthelyetteseknek kiképzési tevékenységük tervezéséhez, szer~ 
vezéséhez és kikfpzési feladataik tábori körülmények között történő vég
rehajtásához. 

Figyelembe véve azt a körülményt, hogy a hadtáp tiszthelyettesek 
beosztása sokrét(;, feladataik jellege igen különböző, ezért kiképzési tevé
kenységük is más-más módszerek alkalmazását igényli. 

Ahhoz, hogy a hadtápalegységek gyakorlati kiképzéseinek színvo
nala jelentősen ncivekedjék, feltétlenül szükség van a széles körű tapasz
talatok feldolgozására és felhasználására. 

A hadtápalegységek kiképzésével kapcsolatos számos tapasztalat kö
zül néhányat érdemes kiemelni és megvizsgálni. 

Több helyen tapasztaltam, hogy a kiképzési foglalkozások jelentős 
része túlzottan elméleties, kevés a gyakorlás, ezért az első és második 
időszakos katonák többsége csak globálisan ismeri az egyes feladatok vég
rehajtását. Mindezt több számonkérő foglalkozás eredménye is bizonyítja. 
Hiányosan ismerik a különböző hadtáp technikai eszközök kezelését, já
ratlanok a harcszerű mozgásban és rn.ás gyakorlati tevékenységben. 

Néhány helyen különböző meggondolásból a gyakorlati foglalkozá
sokra kevés technikai eszközt visznek ki. Az igaz, hogy kevesebb tech
nikával kisebb a rendkívüli esemény veszélye és gépjárművek esetében 
kilométer takarékosságot is jelent. Az is igaz viszont, hogy így nem lehet 
vagy legalábbis nagyon nehezen és lényegesen több időráfordítással lehet 
megvalósítani a kiképzési célt. 

Esetenként tapasztalható az is, hogy a terepfoglalkozásokon időhiány 
miatt nein kerül sor minden katona gyakoroltatására. Sokszor az ügye
sebbel, rátermettebbel, járatosabbal végeztetik a feladatot, mert így gyor
sabb és kisebb gondot jelent, kevesebb fáradtsággal jár a foglalkozás ve
zetése. Emiatt alegységenként néhányan rendkívül gyenge eredményt 
tudnak felmutatni a szocialista verseny-mozgalom vizsgákon, vagy más el
lenőrző foglalkozáson. 

A hadtápalegységek kiképzésének különböző fokazatai vannak. Kez
detben a katonáknak elméleti foglalkozások keretében kell elsajátítaniuk 
azokat a tudnivalókat, amelyek mindennapi életükkel, alegységük felada
tával és a katonai szervezettel kapcsolatosak. Ezután fokozatosan rátér
nek az eln:életi anyag gyakorlati végrehajtására. A gyakorló foglalkozá
sok között is jelentős különbség van. Először csökkentett technikával, 
egyszerűbb, könnyebben megjegyezhető és elsajátítható részfeladatokkal 
ismerkednek. Majd az összetettebb, több vagy teljes állományú technika 
igénybevételét kívánó foglalkozásokra kerül sor. 

JVIindezen foglalkozások megtervezésében, szervezésében és levezeté
sében meghatározó szerepe van a tiszthelyettes állománynak, mint köz
vetlen parancsnoknak. Feltétlenül részt kell venniük a tervező munká
ban, ami körültekintő és gyakorlati tapasztalatokra támaszkodó tevé
kenységet igényel. 
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A különböző gyakorlati kiképzési foglalkozások tervezésénél bátran 
alkalmazzák az ismétlő jellegű tananyag beállítását. Ha szükségesnek 
látják. módosítsák kiképzési terveiket a cél feltétlen biztosítása érdeké
ben. A foglalkozások anyagának összeállításánál támaszkodjanak az előző 
vagy korábban lefolytatott, de hasonló tárgyú foglalkozások tapasztala
taira, bármilyen jellegűek legyenek azok. Meg kell vizsgálni, hogy azon a 
foglalkozáson elégséges mennyiségű volt-e a szaktechnika. milyen volt a 
személyi állomány ellátottsága, igénybevétele. a kiképzési cél megvalósí
tásának foka, milyen kérdésekre kell nagyobb figyelmet fordítani vagy 
esetleg melyeket lehet csak érinteni stb. 

A tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a rendelkezésre 
álló emberanyagot, a békeellátási feladatokban igénybevételüket, hozzá. 
állásukat, egyenkénti felkészültségüket. Nagy jelentősége van a gyakor
lati foglalkozások anyagi-technikai biztosítása meghatározásának. Min
denkor biztosítani kell azt, amire adott körülmények között szükség van, 
sem többet, sem kevesebbet. 

Gondosan ügyelni kell arra, hogy a gyakorlati kiképzést megfelelő 
körülmények között hajtsák végre. A tábori kiképzési foglalkozásokat 
mindenkor gyakorló pályákon, gyakorló tereken vezessék le. Erre a lak
tanya udvar vagy más, korlátozott mozgási lehetőséget nyújtó terület nem 
alkalmas. 

A tervezés során meg kell határozni a gyakorló foglalkozásra való 
felkészülés feladatait is. 

A gyakorlati kiképzési foglalkozások előkészítése is körültekintő 

munkát igényel. Elengedhetetlen az, hogy a foglalkozás anyagának elmé
leti részét a résztvevők megelőzően már ismerjék. Mindenkor biztosítani 
kell a foglalkozásokon az alegységek személyi állományának lehető leg
nagyobb számú részvételét és az igénybevételre kerülő technikai eszkö
zök üzemképes állapotát. Gondoskodni kell a gyakorló pálya, a terep elő
írásszerű, előre történő berendezéséről és a szükséges kisegítő személyzet, 
a hadtáp alegységek kiegészítő állományának meglétéről. 

A hadtápalegységek gyakorlati kiképzésének fejlettebb formája a 
tábori kiképzés. Tábori körülmények között kell lefolytatni a szakharcá
szati alaki foglalkozásokat, a szakharcászati komplex foglalkozásokat és a 
gyakorlatokat. Ezek a foglalkozás típusok mindenkor igénylik és megkö
vetelik a kellő alapozást, azaz azonos tárgyú. alacsonyabb szintű foglalko
zások korábban történő megtartását. 

A hadtápalegységek tábori kiképzése keretében lefolytatásra kerülő 
foglalkozások lEvezetésének különböző módszerei ismeretesek és azokon a 
foglalkozásvezetők szerepe is változó. Vizsgáljuk meg a továbbiakban a 
tiszthelyettesek tevékenységét egy szakharcászati alaki. egy szakharcá
szati komplex foglalkozás és egy hadtápgyakorlat egyes mozzanatainak 
levezetésében. 

A zászlóalj ellátó szakasz élelmezési ellátó raj települési körletének 
elfoglalását (szétbontakozását) szakharcászati alaki foglalkozás keretében 
kell gyakoroltatni. Ezt a kiképzési feladatot több részkérdésre lehet bon
tani, mint: 
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- a települési körlet kiválasztása, előkészítése, 
- a körleten belüli elhelyezkedés (település) megszervezése, azaz a 

mozgókonyhák és gépjármüvek, a vízszállító utánfutó helyének kiválasz
tása, 

- az élelmezési ellátó raj szétbontakozása a szétbontakozási pontról, 
- a munkahelyek elfoglalása, 
- a működóképesség elérése (főzésre való felkészülés). 
Természetesen ezt a feladatsort egy feladatnak kéll tekinteni, hiszen 

a településsel kapcsolatban még egy sor más jellegű feladatot is el le
hetne végeztetni; mint a műszaki berendezkedés, őrzés-védelmi tevékeny
ségre való felkészülés, anyagátadásra-átvételre való előkészület stb. Ez a 
feladat komplext..m azonban a magasabbrendű, a szakharcászati komplex 
foglalkozá-s körébe tartozik. Ugyanakkor megjegyezném azt is, hogy a fel
sorolt feladatrészek külön-külön képezhetik az egyszerűbb szakharcászati 
alaki ·foglalkozások témáját is, de most e bonyolultabb formát választot
tam példának. 

Visszatérve a települési körlet elfoglalásának gyakoroltatására, az 
élelmezési raj parancsnoka mint a foglalkozás vezetője a föszakáccsal 
együtt kezdi a feladat végrehajtását, az alkalmas körlet kiválasztását. Ez 
nagyon fontos kérdés, mert a területnek minden tekintetben meg kell f~ 
lelnie a szabályzatckban és tankönyvekben előírt követelményeknek. Biz
tosítania kell a rejtést, fedést, a vízforrás közelségét, a mozgókonyhák, 
gépjárművek egymás közelségében és mégis megfelelő biztonsági távol
ságban való elhelyezhetőségét, a körlet áttekinthetőségét, az álcázási le
hetőséget stb. 

Gondolni kell arra, hogy azért szükséges a körlet ilyen körültekintő, 
gondos és előzetes kiválasztása, mert a kiképzések során talán többet nem 
lesz mód ilyen ideális körülmény biztosítására. 

Nagyon fontos, hogy a különböző munkahelyek mind megfeleljenek 
az előírásoknak még akkor is, ha a gyakorlati végrehajtást csak 1 db te
hergépkocsival és 1 db mozgókonyhával hajtják majd végre a raj teljes 
személyi állományának jelenlétével. 

Helyes, ha ezeken a foglalkozásokon az ellátó szakasz parancsnoka 
személyesen is részt vesz, ellenőrzőként. Nagy szükség lehet ismeretére, 
tapasztalatára, a foglalkozás menetébe való közvetlen beavatkozására. 

A továbbiakban az élelmezési ellátó raj parancsnoka személyesen ve
"'zesse az ellátó raj szétbontakozását, a különböző munkahelyek elfoglalá
sát, a mozgókonyhák üzemeléshez való előkészítését. Meg kell mutatni a 
mozgókonyhák munkahelyre történő beállításának legjobb, leggyorsab
ban végrehajtható módszereit, azon végrehajtható különböző fogásokat. 
Ezután a raj teljes személyi állományával többször egymás után gyako
roltassa a feladat végrehajtását. Ha kell, a járatlanabbakkal ismételten 
foglalkozzon, vagy a gyakorlottabb katonák segítségével gyakoroltasson. 

Ezen a foglalkozáson el kell érni azt, hogy a következő foglalkozás
hoz kellő alapot kapjon a raj teljes állománya. 

A sza1charcászati komplex foglalkozásokon már összetettebb, bonyo
lultabb feladatokat oldanak meg a hadtápalegységek. Ezeken a foglalko
zásokon má:_~ feltétlenül támaszkodni kell a korábban tartott, kapcsolódó 
témájú szakharcászati alaki foglalkozások eredményeire. 
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A foglalkozásvezetők úgy készítsék elő anyagilag és technikailag a 
foglalkozásokat, hogy a komplex tevékenység biztosítható legyen. A fog
lalkozások során egymás után következő oktatási kérdésenként és a „Ki
képzési Normák a hadtápalegységek, katonák részére" című segédlet 
kapcsolódó időnormáinak figyelembevételével kell gyakoroltatni a hadtáp
a!egységeket, katonákat. Ennél a kiképzési formánál - idő hiányában -
kevés lehetőség van az egyes mozzanatok, fogások ismétlésére. Azonban 
ha feltétlenül szükséges, meg kell szakítani a foglalkozás folyamatát és 
vissza kell térni a legkevésbé sikerült részfeladatok ismételt átvételére. 
Ezért van nagy jelentősége a megelőzően végrehajtott szakharcászati 
alaki foglalkozások eredményességének, hogy részfeladatok ismétlésére 
a komplex foglalkozásokon már ne kelljen visszatérni. 

A hadtápalegységek, katonák komplex kiképzésének vezetésében fo
kozott jelentősége van tiszthelyetteseink személyes munkájának. Ezeken 
a foglalkozásokon már a komplex jelleg biztosítása érdekében a raktár
vezetőknek és különböző szakaszparancsnokoknak nemcsak az irányító, 
de a végrehajtó tevékenységben is aktívan részt kell venniük. Csakis így 
tudják elérni azt, hogy alárendeltjeik a lehető legjobban elsajátítsák idő
szakuknak megfelelően az Összkövetelményi Programokban előírt felada
taikat. 

Mivel a hadtápalegységek kötelékkiképzése tartalmában, formájá
ban a kiképzési időszakokhoz igazodik - és azokban a fő tevékenység 
ismételten jelentkezik - a komplex gyakorlás biztosítása érdekében azo
kon mindhárom id6szakos állománynak részt kell vennie. Azonban az 
egyéni elbírálásnál különbséget kell tenni az „Összk.övetelményi Prog
ram" -ban és a „Normák"-ban meghatározott követelmények szerint. Ez 
egy-egy alegység elbírálásánál, tevékenységének megítélésénél nagyon ne
héz. Ezért mindenkor arra kell törekedni. hogy az első és második idő
szakos katonák a feladatok végrehajtásának időnormájában és minőségé
ben mielőbb felzárkózzanak a harmadik időszakos katonákhoz. 

Ez az igény ugyancsak nagy megterhelést jelent a közvetlen parancs
noki állománynak, mivel sok-sok „külön", egyéni foglalkozást kell tarta
niok a fiatalabb korosztály részére. 

A szakharcászati komplex foglalkozásokat végrehajtó hadtáp alegy
·ségparancsnokok igyekezzenek úgy összekapcsolni a különböző oktatási 
kérdéseket, hogy azok mindenkor tükrözzék a végrehajtás sorrendjét és 
folyamatát. Ezzel is biztosítani lehet a résztvevők helyes szemléletét. 

Vegyük például az ezred üzemanyag raktár telepítése, munkájának 
-megszervezése és végrehajtása oktatási kérdést. Ennek szabályos sorrend
je szerint: 

- végre kell hajtani az üzemanyag raktár telepítését, 
- az üzemanyag raktár működési feltételeit biztosítani kell, 
- meg kell szervezni a raktár tevékenységét, 
- elő kell készíteni a raktár üzemanyag szállító eszközeit az anyag-

.átadáshoz, illetve az elöljárótól érkezett hajtó- és kenőanyag fogadására, 
- gyakoroltatni kell az átadás-átvétel konkrét feladatait. 

E komplex feladat gyakorlása feltételezi egyrészt azt, hogy az üzem
.anyag raktár állomány a teljesen feltöltött, másrészt, hogy a részfelada-
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tokat már korábban szakharcászati alaki foglalkozások keretében átvette 
a raktár állománya. 

Az Uzemanyag raktár vezetője e komplex foglalkozást lényegében 
már a laktanya elhelyezési körletében megkezdi, amikor összeállítja had
táp alegység tnl'netrendjét (szállító járművekkel együtt) és feladatul szab
ja a gyakorló térre való kivonulást. Ebben az időszakban is célszerű gya
koroltatni az ál1omimnya1 azokat a feladatrészeket, melyeket korábban 
már átvettek. (Pl. besorolás végrehajtása, menet vezetése, ellenséges légi 
és földi támadás elhárítása, esetleg oszlopmegfordítás stb.) 

A gyakorló térre való kiérkezés után kezdődik lényegében a soron 
következő témának megfelelő foglalkozás. Ekkor már az üzemanyag rak
tárvezetö elsösorban mint gyakorló tevékenykedik, mivel a konkrét fog
lalkozást - az esetek többségében - az egység üzemanyag szolgálat ve
zetője vagy az ellátó század parancsnoka vezeti. 

Az üzemanyag raktárvezető néhány személy bevonásával szemrevé
telezi az üzemanyag raktár települési (elhelyezési) körletét, kijelöli a szál
lítóeszközök, anyagfedezékek. a személyi állomány óvóhelyének helyét, 
meghatározza az elvégzendő műszaki munkák terjedelmét, soITendjét. 
Ezután par~.ncsot ad a raktár szétbontakozására, a kijelölt munkahelyek 
elfoglalására és ennek végrehajtását személyesen irányítja, ellenőrzi, ha 
szükséges segíti. Intézkedik a korábban meghatározott műszaki munkák 
elvégzésére, az álcázásra, az őrzés- és védelemmel kapcsolatos feladatok 
végrehajtására. Itt is nagy jelentősége van személyes példamutatásának, 
segítő ellenőrzésnek. 

Az üzemanyag raktár működőképességének eléréséhez számtalan 
olyan részfeladatot kell megoldani, amit már feltételezetten ismernek a 
beosztottak. El kell érni, hogy a különböző szállítóeszközök készen legye
nek a helyben történő anyagátadásra, anyagátvételre, harcból kivont al
egységek helyszínen történő feltöltésére vagy a kettő kombinációjának 
alkalmazására. Mindenkor biztosítani kell az üzemanyag töltőeszközök 
üzemképességét, a raktár működőképességét. Ehhez pedig a személyi állo
mány minden tagjának jól kell ismernie kötelmeit, a különböző funkcio
nális csoportok tevékenységének elméletét és gyakorlati követelményeit. 

Az anyagátadás-átvétel gyakoroltatására kell - ezen oktatási kérdé
sen belül - helyezni a súlyt. Célszerű ennek valamennyi formáját gya
korlatbJ.n átvenni. Az üzemanyag raktár vezetőjének irányítania kell -
az átadáa, átvétel fajtájának megfelelően - a különböző szállító jármű
vek beá1lítását az átvevő (feltöltésre váró) és átadó járművekhez, intéz
kednie kell az átadás-átvétel megkezdésére, ellenőriznie kell az arra való 
szabályos felké.s;,.ülést (esetleg valóságos végrehajtását) és koITigáltatnia 
kell a hibás fogásckat. Továbbá tevékenyen részt kell vennie az átadás
átvétel gyakorlati munkájában is és személyesen kell elvégeznie az eset
leges okmányolást. 

Ezekből b!ható, hogy a komplex foglalkozásokon - amellett, hogy 
a személyi állomány már rendelkezik gyakorlati ismeretekkel - a tiszt
helyetteseknek igen nehéz, komoly fizikai igénybevétellel járó feladatot 
kell megoldaniuk és ez a tevékenység jó elméleti, gyakorlati felkészült
séget, valamint a foglalkozás gondos előkészítését igényli részükről. 
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Ezred hadtápgyakor!aton részben könnyebb, részben bonyolultabb 
feladatot kell végrehajtania a hadtápalegységek parancsnoki állományá
nak. Mivel gyakorlatot rendszerint már jól felkészített állománnyal haj
tanak végre, feltételezhető, hogy a szereplő oktatási kérdések elméleti és 
gyakorlati anyagát már ismerik a résztvevők. Ez könnyebbséget jelent a 
parancsnoki állománynak is. Viszonylag jól ismerik beosztottaikat, tudják 
mindegyikről, mennyire lehet számítani rá, kinek kell a végrehajtásban 
többet segíteni, kiket lehet megbízni önálló feladattal. 

A gyakorlaton végzendő tevékenységet viszont bonyolítja - a gya
korht jellegétől függően' - a mostohább körülmény, a nagyobb ütem, a 
fokozottabb igénybevétel és a kevésbé ideális környezet. Ekkor már gya
korlatilag nincs lehetőség egyes mozzanatok ismétlésére, az elkövetett 
hibák azonnali kijavítására. A gyakorlatokon rendszerint az elöljárók el
lenőrzik a feladatok, egyes fogások végrehajtását és értékelik azokat. Ez 
a körülm~ny - különösen kevésbé gyakorlott alegységek állományára -
fékezőleg hathat a feladtok zavarmentes végrehajtásában. Ez sok esetben 
lámpalázt okozhat, amely idegességhez, kapkodáshoz vezet. Ennek leküz.. 
désében is nagy szerepe van az alegységek parancsnoki állományának és 
ez a tevékenységük saját feladataik végzésén túl, többlet munkával jár. 

Példának venném egy ellátó század önálló gyakorlatából a települési 
körletet ért atomcsapás következményeinek felszámolása oktatási kérdést. 

Ezen belül az Összkövetelményi Program előírásai szerint végre kell 
hajtani 

a csapás következményeinek felmérését, 
a mentési, tűzoltási feladatokat, 
a körlet gyors elhagyását, 
mentési feladatokat, 
új települési (elhelyezési) körlet elfoglalását. 

Természetesen az ellátó század tevékenységének megszervezése során 
az ezred hadtáptörzse, valamint az ellátószázad parancsnoka korábban 
már intézkedtek a fenti feladatok végrehajtásának rendjére, a mentőosz
tag kijelölésére. Tehát a jelentkező feladat nem ismeretlen, sőt feltehetően 
végrehajtásában már a század állománya korábban - ha részenként is 
- jelentős jártasságot szerzett. Ennek ellenére a hadtáp tevékenység rit
musából kiszakadva, lényegében az ellátási feladatok időleges felfüggesz
tésével teljesen újszerű tevékenységet kell végezni. 

Ez az átállás nem megy zökkenők nélkül és feltétlenül többlet fel
adatként jelentkezik. Ekkor is komoly szerepe van a század különböző 
alegységei parancsnoki állományának, mert biztosítaniuk kell a feladat
váltás folyamatos és igen gyors végrehajtását, valamint a követelmények 
maradéktalan teljesitését. 

Ekkor a tiszthelyettesi állomány lényegében olyan tevékenységet kell 
folytasson, melynek keretében alárendeltjeinek munkáját irányítja, ve
zeti, sőt egyes részfeladatokat személyesen is végrehajt. Ez nagyon meg
osztja figyelmét és igénybe veszi teljes szellemi, fizikai, szakmai kapaci
tását is. 
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A csapás kcvetkezményeinek gyors és helyes felmérése (imitációs 
eszközök és anyagok alkalmazása esetén) alegysége tekintetében szinte 
egyedüli feladata és ez gyors elhatározó készségét igényli. 

Nagyon fontos. hogy pozitív személyes tevékenysége magával ra
gadja a teljes állományt a sorrendben következő feladatok pontos végre
hajtásában. 

A mentőosztag munkájának vezetése, irányítása, a konkrét mentési 
tevékenys.?g végrehajtása (mentési körlet szektorokra· osztása, a mentő
oszt~g állományának szétosztása, sérültek felkutatása, kimentése, elsőse
gélynyűj t>ís részükre, veszélyeztetett körletekböl való kihordásuk, anya
gi-technikai eszközök kimentése, tüzek oltása stb.) alapos felkészültséget 
követel a személyi állománytól. Ehhez feltétlenül szükséges az összfegy
vernemi védőruhában, gázálarcban való gyakorlott mozgás, a jelekkel
jelzésekkel történő vezetésben, végrehajtásban való jártasság és az, hogy 
tudja mindenki miért kell azt űgy csinálni. 

A szennyezett körlet gyors elhagyása, a mentesítés végrehajtása, űj 
körlet elfoglalása háborűban létkérdés. E feladatokat a különböző hadtáp
alegységek önállóan, gyakran részenként hajtják végre. Eredményessége 
elsősorban a tiszthelyettesi állományon műlik. Azon kívül, hogy korábban 
már gyakoroltatták alegységeikkel a fenti feladatokat, ezek végrehajta
tása szinte minden esetben problémát jelent, és eredményes megoldásuk
hoz szükség van aktív segítő munkájukra. 

Csapatgyakorlat keretében lényegesen bonyolultabbb a hadtápalegy
ségek komplex tevékenységét biztosítani. Ekkor a rendszeres és „éles" 
€llátási feladatok végrehajtása miatt gyakran előfordul, hogy fontos fel
adatokat elnagyolnak, vagy elhagynak a hadtápalegységek. Ezek közé 
tartoznak többek között az őrzés-védelem, tömegpusztitó fegyverek el
leni védelem előírásszerű megszervezése és gyakorlati végrehajtása. Nap
jainkban pedig ezeket a kérdéseket kiemelt feladatként kell kezelni és 
bármilyen gátló körülmény mutatkozik is, mindenkor gyakoroltatni kell. 

Befejezésül ismételten hangsűlyoznám, hogy a hadtáp alegységek (ka
tonák) kiképzésének hatékonysága, az űj követelmények és az eddigi fej
lődés eredményeinek a kiképzésben történő hasznosítása igényli tiszthe
lyettesi állományunktól az oktató-nevelő munkában való mind aktívabb 
részvételét. Iviegkívánja, hogy kiválóan ismerjék az érvényben levő sza
bályzatok és utasítások előírásait, folyamatosan tanulmányozzák a vonat
kozó parancsokat, intézkedéseket, rendeleteket, a hasznos gyakorlati ta
pasztalatokat és minél magasabb szintű módszertani ismeretek birtoká
ban legyenek képesek hivatásuk betöltésére, azon belül alegységeik ki
képzésének eredményes végrehajtására. 
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