
Tökéletesítsük a hadtáp katonák 
szakmai és politikai tudását 

(Fordította: Dr. Birkás János o. őrnagy) 

,,A lenini végrendelet ,azon része, amely a katonai kiképzés fontos
ságáról szól, törv:ény volt, m1a is, és ia jövőben is az lesz számunkra" ír
ták a hadsereg és a hadiflotta katonái a kommuni,sta párt központi bi
zottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb ':Vanácsa ,Elnökségének és a Minisz
tertanácsnak a Szovjet Fegyveres Erők félévszázados megalakulásának 
évfordulója alkalmából. Allják is ezen fogadalmukat és becsülettel telje
sítik vállalásul<ait. 

A szárazföldi és tengerész ,alakulatoknál megkezdődött a nyári kikép
zési időszak. A gyakorlótereken és repülőtereken, a lőtereken, a ha.Tckocsi 
vezetési pályákon, a haditengerészet térségeiben a személyi állomány tö
kéletesíti katonai ismereteit, elsajátítja az új teohnhloa és fegyverzet keze
lését és állandó magas szinten tartja fegyveres erőinek harckészültségét. 

A jelenlegi kiképzési időszak már az 1968 január elején életbe lé
pett új honvédelmi törvénynek megfelelően folyik, amelyet a Legfelsőbb 
Tanács harmadik üléssmkán fogadtak el és hagytak jóvá. A szárazföldi 
és haditengerészeti alegységek és egységek áttértek az új kiképzési rend
szerre, amelynek a megszervezése igen komoly nehézségek leküzdését kö
vetelte. A kiképzési tematikát át kellett dolgozni, jelentősen át kellett 
alakítani a tanrendet és más kiképző bázisokat, emelni kellett az elméleti 
és gyakorlati olo1Jatás színvonalát, a személyi állomány részéről pedig meg 
kellett sokszorozni a kiképzési anyag elsajátításáért folytatott erőfeszíté„ 
seket. Ezen bonyolult feladatok és nehézségek ellenére a téli hónapokban 
lefolytatott kiképzés eredményesnek mondható. Ennek alapján megállapít
ható, hogy a hadsereg és haditengerészet személyi állománya megértette 
és magáévá tette a ham. és a párt követelményeit. 

A jelenleg folyó kiképzési idősaakban a hadtápszolgálat, a hadtáp
intézetek és valamennyi hadtápalegység is jelentős sikereket ért el. 

Az egyik hadtáp alegységnél például, ahol a parancsnok B. Lango a 
technikai szolgálat őrnagya, az új kiképzési év megk,ezdése előtt beha
tóan tanulmányoziták ,az új törvényt és az abból rájuk háruló kötelezett
ségeket. Az új honvédelmi kötelezettségnek megfelelően tervezték meg a 
kiképzés lefolytatását, módszertani bemutatókat tartottak a tiszteknek és 
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tiszthelyetteseknek, felújították és módosították a tantermeket, kiképzési 
bázisokat. Ennek a feladatnak a megvalósításában igen komoly szerepet 
játszott a párt- és komszomolszervezet. 

Más egységek hadtápalegységeinél is első pillanattól fogva igen 
nagy figyelmet fordítottak az új kiképzés megtervezésének, a kiképzés 
színvonalának emelésére. A tisztek és tiszthelyettesek átérezték a felelős
ségét annak, hogy a szolgálati idő megrövidülésével a kiképzés színvonala 
nem csökkenhet és tudják, hogy ez egyedül tőlük, a saját felkészültsé
güktől függ. Ez a felelősségérzet meghatározza az eredményt. A hadtáp
alegységek utóbbi időben történt ellenőrzése kiváló eredményekkel zárult. 
A végrehajtott gyakorlatokon a hadtápszolgálat katonái összehangoltan 
tevékenykedtek, pontosan és fegyelmezetten hajtották végre feladataikat, 
a parancsnok hadtáphelyettese és a szolgálati ágak vezetői kimagasló veze
tői és irányítói készségről tettek tanúbizonyságot a gyakorlat levezetésé
ben. Mindez a személyi állomány és a pariancsnokok hősies erőfeszítésé
nek a következménye. 

De természetesen nem·csak a szárazföldi csapatok hadtápszolgálatai 
értek el ilyen kim,agasló eredményeket. A pontosság, az összhang a mun
kában, magas fokú szervezettség a tanulásban és ,az új feladatok helyes 
értelmezése azt mutatta, hogy a légierők, a rakétacsapatok, a polgári vé
delem hadtáp személyi állománya lelkiismeretesen teljesítette feladatát. 
A parancsnokok példát mutattak az egész személyi állománynak, mint 
például az egyik hajórajparancsnok hadtáphelyettese, V. Csisztyikin vagy 
Sz. Oszipov tankhajó-kapitány és sokan mások. 

Egyébként nem ment minden simán és hiba nélkül. Néhány hadtáp
alegységnél nem értették meg azonnal, hogy az új kiképzési rendszerből 
milyen új és bonyolult feladatok adódnak. Például J. Szidorjako százados 
időnként a foglalkozás megtervezésénél figyelmen kívül hagyta az új kö
vetelményeket, a tanórarend összeállítását nem gondolta át megfelelően. 

Vagy más alegységnél például előfordult olyan eset, hogy A. Szinov 
őrnagy nem készült fel kellően a foglalkozásra, nem gondolta azt át kellő
képpen, bízva rutinjában, kellő gyakorlottságában. Természetesen az ilyen 
kiképzés alacsony színvonalú, nem felel meg a követelményeknek, és 
nincs is sok haszna. Viagy előfordulnak olyan esetek is a csapatokhoz 
frissen kikerült fiatal tisztei<kel, hogy kellő tapasztalatok és módszertani 
gyakorlat hiányában nem kielégítő színvonalú kiképzést folytatnak. Ezek 
a fiatalok a tapasztalt parancsnokok támogatására szorulnak, de hiba, 
hegy nem kapják meg idejében a kellő segítséget. 

Ezek természetesen ritkán előforduló és általánosnak egyáltalán nem 
mondható esetek, a kiképzés végső sikerét nem befolyásolják, de hogy 
általánossá és elterjedtté ne váljanak erre fel kell hívni a figyelmet a 
hadtáp személyi állomány vezetőinek, a hadtápalegységek parancsnokai
nak. 

A nyári katonai és szakmai kiképziés semmivel sem lesz könnyebb, 
mint a téli volt, és ugyan olyan felelősségérzetet követel. Egységes elvek 
és elgondolások alapján kell a kikép~st megszervezni és különös gondot 
kell fordítani a nyári táborokban folyó kiképzésre. A hadtápkatonák te
vékenysége bonyolult körülmények között igen .magas követelménytá
masztás esetén felel csak meg a feltételeknek. Különböző harci helyzetek-
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ben kell biztosítani az ellátást, az anyagi, technikai és egészségügyi biz
tosítást. Ezt pedig csak igen magas fokú elméleti és gyakodati kiképzés 
esetén tudják végrehajtani. 

Atom-rakétaháborúban kétségkívül igen komoly figyelmet kell for
dítani a hadtápszolgálat zavartalan működésére, gondoskodni kell a tö
megpusztító fegyverek elleni védelemről. A hadtápkatonáknak jól kell is
merni ezen fegyverek hatását, veszélyességét, és ilyen körülmények kö
zött is el kell végezni az adott feladatokat. Ezért alapvető követelmény, 
hogy valamennyi összekovácso]ási gyakorlaton gyakorolják a katonák az 
üyen jellegű feladatokat, kellő gyakorlottságot és jártasságot szerezve 
ezzel bonyolult körülmények között is az eredményes hadtápbiztosítás
hoz. Igen fontos a hadtápalegységek, a raktárkészletek lépcsőzése, a had
tápalegységek és -intézetek megfelelő elhelyezése, műszaki megerősítése, 
álcázása, ügyes manőverezés a harc folyamán, a szennyezett terepszaka
szok sikeres leküzdése. Igen fontos a tömegpusztító fegyverek elleni sike
res védelemben a hadtápalegységek szoros, előre megtervezett és meg
szervezett együttműködése más szolgálati ágakkal. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a hadtápalegységek ta
goltsága, megerősítésse és álcázása akkor lesz igazán jó és hasznos, ha a 
tömegpusztító fegyverek elleni védelmen kívül sikeresen bi:otosítja a ha
gyományos fegyverek elleni védelmet is. Ha a személyi állomány kikép
zettsége olyan, hogy atom-rakétafegyver használata esetén eredménye
sen tud tevékenykedni, akkor megállja a helyét bármilyen körülmények 
között is. 

,,Ötven év a Nagy Október védelmében" című előadásban A. Grecs
kó marsall, a Szovjetunió honvédelmi minisztere így beszélt: ,,Alapvetően 
téved minden agresszor, ha azt hiszi, hogy bármilyen fegyverrel sikerrel 
vívható meg a háború velünk szemben. A Szovjet Fegyveres Erők siker
rel harcolnának bármilyen körülm·ények között a földön, a levegőben, a 
tengereken és óceánokon, éjjel és nappal, tömegpusztító fegyverek alkal
mazásával, vagy hagyományos fegyverekkel megvív-ható harcban." 

Ezekben igen komoly szerepe van a hadtápszolgálat személyi állomá
nyának. A fegyveres erők valamennyi hadtápalegységénél és intézeténél 
a most következő nyárri kiképzésben keményen, engedmények nélkül, nem 
engedve teret semmiféle lazaságnak, kell a kikép2'ést lefolytatni. Min
denben a korszerű harc által támas:ototta követelményekhez kell igazodni. 

Sajnos találkozunk még esetekkel, amikor gyakorlatokon olyan hely
zetek elé állítják a katonákat, olyan feladatokat hajtatnak velük végre, 
amelyek nem felelnek meg háború esetén a valóságnak. Ez nagyon lecsök
kenteni a kiképzés eredményességét. Azok a parancsnokok járnak el he
lyesen, akik a gyakorlat tervezésénél, majd végrehajtásánál a háborús 
helyzetnek megfelelő körülményeket teremtenek, imitációs eszközökkel 
€s más módon. 

Az után- és háti~aszállítási utakon, az összpontosítási körletben rom
bolt útszakaszokat, romos épületeket, felrobbantott hidakat, szennyezett 
terepszakaszokat iktatnak be, és gyakoroltatják azok leküzdését, markíro
zott sérültek összegyűjtésével és kiürítésével tökéletesítik az egészségügyi 
szolgálat munkáját tábori körülmények között. 
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A hadtáp katonák nyári kiképzése, amely a hadtápbiztositás sikeres 
végrehajtását célozza, több gyakorlaton került tökéletesítésre, többek kö
zött a „DNYEPER" harcás2ati gyakorlaton, amelyen az eddig elért ered
mények és esetleges hiányosságok felszínre kerültek. Az itt szerzett ta
pasztalatok elemzése és gyakorlati felhasználása elősegíti a hadtápalegy
ségek további sikereit a kik,épzés valamennyi területén. 

Példaként említjük meg a „DNYEPER" g:,,akorlat sikeres végrehaj
tásáért az egyik hadtápalegységet, ahol a párttitkár V. Poznyak százados. 
Ez az alegység kitűnően teljesítette a gyakodatból reá háruló feladatot. 
A téli kiképzés időszakában és jelenleg is eredményesen igyekeztek a gya
korlati kiképzés színvonalát tovább emelni, mind a katonai, mind a szak
mai ismeretek vonatkozásában. Az említett hadtápalegység a kiképzést 
szigorú tervszerűséggel, öss21hangban az új követelm,ényekkel hajtotta vég
re és mind a laktanyában, mind a városban mindenkor példás fegyelmet 
tanúsítottak. 

Az alegységnél szigorú rendelkezést foganatosítottak a szállító kapa
citás ésszerű kihasználására, amely végső fökon a harckészültség fokozá
sát eredményezte. Ennek a feladatnak a teljesítésében a harcosok magas 
fokú politikai öntudatról, a fegyelem iránti feltétlen tiszteletről és a fel
adatok maradéktalan teljesítéséről tettek tanúbizonyságot. 

'Magas fokú szervezettséget mutat a katonai és szakmai kiképzés te
rületén immár évek óta néhány egység hadtápszolgálata. Ezek között em
líthetjük például azt az alegységet, ahol a vezetők J. Kozlov és B. Gor
gyejev százados, valamint A. Bezborodov alezredes az egészségügyi szol
gálat vezetője. Ők lelkiismeretes és igen jól megszervezett munkájukkal 
idejében gondoskodnak arról, hogy a leszerelők helyébe jól képzett fiatal 
katonák lépjenek. 

Néhány szárazföldi, haditengerészeti és rakétaegységtől hazafias lel
kesedéstől áthatVla a lenini komszomol megalakulásának évfordulója al
kalmából kezdeményezés és versenyfelhívás jelent meg, hogy a nagy év
forduló tiszteletére emeljék a katonai és szakmai kiképzést a lehető leg
magasabb színvonalra. :Ehhez a felhíváshoz szinte a Fegyveres Erők vala
mennyi hadtápalegysége csatlakozott. 

A stratégiai rendeltetésű ra~étacsapatok hadtápalegységei minden 
erővel törekednek a hadtápbiztosítás tökéletesítésére. Kihasználva a nyári 
idősz:ak kedvező kiképzési lehetőségeit, tovább emelik ismereteik színvo.:. 
nalát, sohasem elégszenek meg az elért eredményekkel, egyre többet és 
jobbat akarnak. 

Sikeresen teljesítik• feladataikat a légierők hadtápalegységei is. A 
náluk folyó téli kiképzésről folyóirat,aink, újságjaink többször is beszá
moltak. A nyári kiképzés időszakában a hadtápkatonák kiképzése még 
keményebb, m,agasabb követelményeket támasztó lesz azért, hogy majd 
a lefolytatásra kerülő harcászati gyakorlatokon feladataikat m,ariadékta
lanul elláthassák. 

A flotta hadtápkatonáinak kiképzettsége olyan színvonalú, hogy bár
milyen időjárási viszonyok ·közepette, éjjel és nappal képesek a haditen
gerészet egységeinek és alegységeinek sikeres hadtápbiztosítására. A most 
következő kiképzési időszakban tökéletesítik tudásukat és képessé válnak 
bármely 1clőjárási viszonyok között, bármilyen napszakban ellátni anyagi 
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és technikai eszközökkel a flotta alegységeinek és egységeinek személyi 
állományát, állomásozzanak azok hazai vizeken, vagy bárhol a világ ten
gerein és óceánjain. 

A légelháritási rendszer harcosai állandó harckészültségben vannak. 
Ők békeviszonyok között is valójában háborús feladatot teljesítenek. Ezen 
alakulatok hadtápszolgálatai hasonlóan állandó harckészültségi állapot
ban vannak. A hadtápalegységek itt arra törekszenek, hogy a légelhári
tási rendszer zavartalanul el tudja látni feladatát1 2lavartalanul és a leg
kisebb megszorítás nélkül. De hasonlóan biztosítani kell a hadtápszolgálat 
zavartalan működését a rakéta és rádiólokátoros, a légierő csapatainál, tö
kéletesen el kell látni azokat, akik őrködnek hazánk égboltja felett. 

Semmivel sem kisebb jelentőséget kell tulajdonítanunk a katonai és 
szakmai kiképzés fontossága mellett a politikai kiképzésnek. Ennek nagy 
jelentőségére hívta fel a figyelmet a Párt Központi Bizottságának ápri
lisi határozata. A hadtápszolgálat teljes személyi állománya egyhangú lel
kesedéssel fogadta az áprilisi plénum döntését, kifejezve szilárd támoga
tását a párt kül- és belpolitikája iránt és az a meggyőződése, hogy az to
vább fogja szilárdítani a harci és politikai kiképzést. 
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