
Kitartóan növelni a tábori kiképzést 

(Fordította: G rab a n t István alezredes) 

Katonai körzetünkben a csapatoknál feszített harckiképzés folyik. A 
parancsnokok, politikai munkások, törzsek, párt- és komszomol szervezetek fi
gyelme a személyi állomány tábori kiképzésének tökéletesítésére, a végrehaj. 
tandó gyakorlatok és foglalkozások minőségének növelésére irányul. 

A magas fokú tábori kiképzés fő tényezője a személyi állomány katonai és 
politikai kiképzésének. Ez a követelmény teljes egészében kifejezi a harckikép
zés legfontosabb elvét, - hogy a csapatokat arra kell tanítani amire a háború
ban szükségük van. Csak a terepen végrehajtott harcászati, szakharcászati gya
korlatokon van lehetőség arra, hogy bonyolult helyzetet hozzunk létre, hogy a 
személyi állományt megtanítsuk a gyakorlati tevékenységre, hogy a technikai 
eszközök lehetőségeit teljes egészében felhasználjuk, hogy a katonákba beoltsuk 
a harci-morált, hogy ellenőrizzük a fizikai edzettségüket és állóképességüket. 
Nem véletlenül mondják - a terep a harci mesterség iskolája. 

A hadtápegységek, -alegységek személyi állományának tábori kiképzése rend~ 
szerint eredményesebb akkor, ha minden egyes terepfoglalkozást és gyakorlatot 
megelőzi a jó felkészülés, ha a kiképzés egész éven át ritmikus~n folyik és 
minden egyes foglalkozás magas módszertani szinten, szervezetten kerül végre
hajtásra, engedmények és könnyítések nélkül, ha az egységeknél és alegységek
nél betartják a szabályzat által meghatározott rendet és szigorú katonai fegyel
met. A tábori kiképzés a hadtápegységek és -alegységek harckészültségének az 
alapja. Éppen ezért mi kitartóan törekszünk minden katonai kollektívában a 
politikai és katonai kiképzés magas színvonalú megszervezésére, a katonai fe
gyelem és rend mindennapos megszilárdítására. 

A katonai körzetben nem kevés azoknak a hadtápegységeknek, -alegységek
nek a száma, amelyek a tábori kiképzésben ·jó eredményeket érnek el. Vegyük 
például a csővezetékes zászlóaljat, amelynek a parancsnoka A. Kravec alezre
des. Itt a parancsnok, törzs, pártszervezet és a komszomol szervezet a harc
készültség kérdéseit és a személyi állomány tábori kiképzését állandóan a fi
gyelem középpontjában tartja. A zászlóaljnál a napi kiképzés jól szervezett. A 
foglalkozások magas módszertani színvonalon kerülnek megtartásra. A fő hang
súlyt a rendszeresített technikai eszközök tanulmányozására, a feladatok norma 
szerinti gyakorlására és a bonyolult feladatok tábori viszonyok közötti hozzá
értő, gyors és rutinos végrehajtására fordítják. 
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A helyes és célirányos hozzáállás a személyi állomány kiképzéséhez a tá· 
bori kiképzés során pozitívnak mutatkozott. A csővezetékesek a szakharcászati 
gyakorlaton magas értékelést kaptak. 

A katonai körzet hadtáp tisztjei megértik, hogy a hadtápegységek, -alegy
ségek tábori kiképzését a hadügy fejlődésének figyelembevételével kell meg
szervezni. Mi célul tűztük ki, hogy a személyi állományt tanítsák meg képzett 
harcászként ténykedni a terepen, a nagytávolságú menetek végrehajtására, az 
anyagi eszközök utánszállítására nehéz viszonyok mellett és azok átadására a 
csapatoknak, a harci technikai üzemanyaggal való feltöltésére, a sebesültek ki
ürítésére és feltételezetten egészségügyi segélyt nyújtani a sebesülteknek és be
tegeknek, menet alatti melegétel készítésre, az anyagi és technikai eszközök 
reális javításának a végrehajtására, a személyi állomány és anyagi eszközök ré
szére fedezékek berendezésére. 

Allandó figyelmet fordítunk a hadtápegységek, -alegységek helyes telepí
tésére, a terep védőképességének a kihasználására és a munkavégzés gyors elő
készítésére. 

Az egyik gyakorlat során módunk volt megfigyelni, egy gépkocsi szállító 
alegység tevékenységét, amelyet nagy hozzáértéssel vezet A. Mimrik tiszt. A 
gépkocsi szállító alegység korszerű terepjáró technikával van ellátva. A gya
korlat járhatatlan útviszonyoknál került végrehajtásra. Szükségessé vált rövid 
idő alatt anyagot kiszállítani és átadni a csapat szállító járművekre. A gépkocsi
vezetők magas fokú felkészítettségről tettek tanúbizonyságot, a csapatok ré
szére az anyagot ügyesen és gyorsan szállították ki és adták át. A gépkocsi 
szállító alegység személyi állományának a magas fokú tábori képzettségét jó
néhány alkalommal tapasztalhattuk. 

A siker titka abban van, hogy ennél az alegységnél állandóan és pontosan 
teljes erőfeszítéssel szervezik meg a politikai és a harckiképzést, amelynek so
rán a főfigyelmet, a technika tanulmányozására, a gyakorlati gépkocsivezetés 
bonyolult viszonyok közötti végrehajtására fordítják. 

A magas fokú tábori kiképzés megszervezésének fontos feltétele, hogy a 
terepen végrehajtott foglalkozások termékenyek és minőségiek legyenek. A tá
bori kiképzés minőségéért folytatott harc a parancsnokok, politikai munkások, 
párt- és komszomol szervezetek mindennapos feladata. Kötelesek biztosítani a 
politikai és harckiképzési program maradéktalan végrehajtását, mélyebben be
hatolni a katonák tábori kiképzésének a kérdéseibe és határozottan fellépni 
a kiképzés során a szervezetlenségek és lazaságok ellen, a kiképzési idő ész
szerűtlen felhasználásáért, különösen a gyakorlatok során. 

A felhozott példák - a személyi állomány kiképzéséről szóló gondoskodás, 
az A. Kravec és A. Mimrik tisztek által vezetett alegységek tábori kiképzésé
nek állandó tökéletesítése - a tisztek magas fokú mesteri képzettségéről tesznek 
tanúbizonyságot. Mellesleg olyan parancsnok, aki jól szervezi meg a poli
tikai és harckiképzést, harcol a foglalkozások és gyakorlatok magas fokú vég
rehajtásáért, nagyon sok vari a katonai körzetben. Igaz, még találkozni lehet 
más tényezőkkel is. Bár ritkán, de mégis előfordul a politikai és harckiképzés 
alacsony fokú megszervezése. A gépkocsi szállító alegységnél, amelyet az utóbbi 
időkig A. Vladiko százados vezetett a személyi állomány kiképzésénél jelentős 
lazaságokat engedtek meg. A kiképzésből hiányzott a ritmusosság, a foglalko
zásokat néha rosszul készítették elő és alacsony módszertani színvonalon tartot-
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ták meg. A kiképzés irányítása kiesett a parancsnok kezéből a feladatok végre
hajtásánál nem támaszkodott kellően a párt- és komszomol szervezetekre. En
nek eredményeképpen a személyi állomány kiképzése és a tábori kiképzés szín
vonala jelentősen csökkent. A helyzet megjavítása jelentős erőfeszítéseket igé
nyelt. 

A korszerű viszonyok között a tábori kiképzésben fontos helyet foglal el 
a személyi állomány politikai-morális és pszichológiai felkészítése. E célra a 
legkedvezőbb feltételeket a terepen végrehajtott foglalkozásokon és gyakor1atok 
alkalmával leh!!t megteremteni. A hadtápegységek és -alegységek személyi állo
mányának bele kell élnie magát a harchelyzetbe, a kialakított helyzetnek ösz
tünzően kell hatni a tisztek elhatározásainak meghozatalára, és beosztottaik 
tevékenységére, hogy azok feladataikat teljes erőfeszítéssel végezzék. Csak így 
válhatnak korszerű iskolává a terepen végrehajtott foglalkozások és gyakor
latok. 

Nagyon sok hadtápegység és -alegység gyakorlatának tapasztalata azt bizo
nyítja, hogy mennél bonyolultabb a helyzet, annál több lehetőség nyílik a 
személyi állomány tábori kiképzésének a tökéletesítésére, az aktivitás és a kez
deményező alkotó tevékenység fejlesztésére. Éppen ezért mi arra törekszünk, 
hogy gyakorlatról-gyakorlatra fokozzuk a nehézségeket és megnehezítjük a fela
datok végrehajtását. 

A tisztek, zászlósok, tiszthelyettesek és katonák pszichikai felkészítéséről 
való gondoskodás azt a szükségességet diktálja, hogy gyakrabban kell végre
hajtani kétoldalú gyakorlatokat ismeretlen terepen, a gyakorlat során be kell 
iktatni veszélyes és kockázatos részeket, erősebb fizikai és pszichikai megterhe
léseket és ezen keresztül növelni a katonák akaraterejét. A katonák edzéséhez 
mi igyekszünk felhasználni a klimatikus, természeti és egyéb visznyokat, össze
kapcsolva a harcászati helyzettel. 

A gyakorlatok során a személyi állománynak ismerni kell a helyzetet és 
számolnia kell annak változásaival. A helyzetismeret jelentőségét nehéz meg
ítélni. Sajnos néha előfordult, hogy egyes katonák, időnként teljes hadtápal
egységek a gyakorlat során igen gyengén ismerik a helyzetet. Az illetékes pa
rancsnokok és főnökök belemerülnek a harcfeladatok megoldásába és elfelejtik 
beosztottaikkal ismertetni a harchelyzetet, nem foglalkoznak a személyi állo
mány gyakorlati tevékenységének oktatásával bonyolult helyzetekben. Az ilyen 
gyakorlatoktól aligha várhatunk nagyobb eredményeket. 

A hadtápegységek és -alegységek tábori kiképzés minőségének növelésében 
igen fontos szerepet játszanak a tisztek - a személyi állomány kiképzésének a 
szervezői. Éppen ezért a tisztek állandóan kötelesek tökéletesíteni a saját ka
tonai és politikai ismereteiket. A csapatok harctevékenysége megszervezésének 
és vezetésének nehézségei, a helyzetek gyakori és éles változása a hadtáptisztek
től a hadtápbiztosítás feladatainak végrehajtásakor - figyelembe véve a kor
szerű harc különböző formáit és módjait, a munka magas fokú operativitását, 
az alárendelt hadtápegységek és -intézetek dinamikus vezetését és szoros együtt
működését - nagy hozzáértést követel. Megfelelő tudás és hozzáértés hiányá
ban ezeket a feladatokat nehéz végrehajtani. 

A parancsnok és a szolgálat főnök hivatott arra, hogy a beosztottait meg
tanítsa - a harchelyzetet megközelítő helyzetben - a beosztással járó feladatok 
gondos és pontos végrehajtására. Ez igen fontos és igen nehéz folyamata a 
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szovjet katonák kiképzésének. A kiképzésnek ezt a részét megkönnyíti a ka
tonák magas fokú általános műveltségi, politikai és technikai felkészítése és a 
beosztással járó kötelezettség világos ismerete. Mindezek a feladatok - figye
lembe véve a hadügy rohamos fejlődését - növelik a tisztek felelősségét és 
azt követelik tőlük, hogy kitartóan és rendszeresen tökéletesítsék saját poli
tikai, hadműveleti-harcászati és technikai ismereteiket, sajátítsák el az aláren
deltek nevelésének és tanításának művészetét. 

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy ahol a hadtápegységek parancsnokai és 
a szolgálat főnökök a beosztott tisztek kiképzését magas módszertani színvona
lon szervezik meg, helyesen kapcsolják össze a kiképzés összes formáit és mód
szereit, ott a személyi állomány tábori kiképzése jelentősen magasabb. Eppen 
ezért a hadtápalegységek és -egységek tábori kiképzésének növelése érdekében 
mi állandóan arra törekszünk, hogy a tisztek módszertani felkészítését javítsuk, 
különönen azon tisztekét akik közvetlenül a katonák kiképzésével foglal
koznak. 

Ismeretes, hogy a hadtápalegységek személyi államánya részére megtartandó 
harcászati és szakmai foglalkozások meghatározott módszertani jártasságot köve
telnek. A módszertani jártasság megszervezése és megszilárdulása azoknál a 
tiszteknél gyorsabb, akik gyakran vesznek részt harcászati gyakorlatokon, akik 
gyakran vezetnek foglalkozásokat kiképző bázisokon. Ahhoz, hogy a terepen 
levezetett foglalkozások érdekesek legyenek, a kitűzött kiképzési kérdések mi
nőségileg kerüljenek feldolgozásra, a személyi állomány tevékenysége lelemé
nyes legyen, elengedhetetlenül szükséges, hogy a foglalkozás vezetője ütemen
ként alakítsa ki a harcászati és hadtáphelyzetet, amely a foglalkozásvezető 

meghatározott módszertani fogásaival érhető el. 
Kétségtelen, nem minden tiszt képes magas módszertani színvonalon meg

tartani a foglalkozásokat, különösképpen pedig gyakorlatokat levezetni. A je
len kiképzési év téli időszakában végrehajtott tábori kiképzés elemzése során 
- amelyet a végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai alapján hajtottunk végre -
arra a következtetésre jutottunk, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani a tisz
tek módszertani felkészítésére. Nálunk már meghatározott rendszer alakult ki a 
tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek mesterfokú módszertani felkészítésére. E 
rendszerbe tartoznak a különböző összevonások, a parancsnoki felkészítést szol
gáló foglalkozások, kiképzés módszertani és bemutató foglalkozások betaní
tása stb. A katonai körzet hadtáptörzs tisztjeinek kezdeményezésére a hadtáp
egységek parancsnokai és helyettesei részére megtartott módszertani összevoná
son egy gépkocsi szállító alegység példaként bemutató harcászati gyakorlatot 
hajtott végre. A bemutató gyakorlaton a fő erőfeszítés a tisztek módszertani 
ismereteinek tökéletesítésére irányult, amely elősegíti a személyi állomány ki
képzésének a megszervezését a gyakorlatok során. 

Az összevonásokon - a személyi állomány tábori kiképzésének növelése 
érdekében - a katonai körzet hadtápegységek parancsnokai részére tapasztalat
cseréket szerveztünk. Az összevonás résztvevői nagy érdeklődéssel hallgatták 
a tábori csővezeték építő alegységparancsnok A, Kravec alezredes felszólalását, 
aki a tisztek tábori kiképzésével és módszertani tapasztalatainak növelésével a 
terepfoglalkozások, valamint a feladatok normaidőn belül történő végrehajtá
sának szocialista versenymozgalom megszervezésével kapcsolatos munkájáról 
beszélt. 
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Ezek és a többi rendezvények jelentős eredményeket hoztak. Észrevehe
tően javult a tisztek és zászlósok módszertani felkészítése, amely egészében 
véve pozitívan hatott a -terepfoglalkozások és tábori kiképzés minőségére. 

A terepfoglalkozások, szakharcászati foglalkozások és gyakorlatok minőségi 
végrehajtása csak a kiképző bázisok további fejlesztésével és tökéletesítésével, 
valamint azok leghasznosabb felhasználásával lehetséges. A kiképzések széles 
körű - leleményes - anyagi biztosítása segítséget nyújt a résztvevőknek a ki
képzési anyag alapos és tartós elsajátításához, valamint a jártasság megszer
zéséhez. Az ilyen foglalkozások jobban érthetőek, érdekesebbek és növekszik az 
elméleti és módszertani színvonaluk. 

A katonai körzet hadtáptisztjei és a csapatok komoly erőfeszítéseket tesz
nek annak érdekében, hogy - a tábori kiképzés növelésének fontos elemét -
a kiképzési bázisokat tovább tökéletesítsék. A. Mimrik alegységénél a tisztek 
és zászlósok segítségével kiképzési bázist hoztak létre, ahol a gépkocsivezetőket 
gépkocsira szerelt technikai eszközök és berendezések segítségével oktatják a 
gyakorlati munka végzésére. Ez a kiképzési bázis lehetővé teszi komplex ki
képzési kérdések gyakorlati elsajátítását és normaidőre történő végrehajtását. 
A katonák a kiképzési bázist teljes egészében kihasználják a saját mesterségük 
növelésére és a jó eredmények elérésére - a gyakorlatok során mutatkozik meg 
a berendezések mesteri kezelése és rutinos munkavégzésük. 

A hadtápegységek és -alegységek szemelyi állománya magas fokú tábori 
kiképzésének fontos feltétele a szabályzatok, utasítások és normák szigorú is
merete, helyes alkalmazása és pontos végrehajtása a gyakorlatok során. Éppen 
ezért nem szabad megfeledkezni arról, hogy a hadtápalegységek személyi állo
mánya részére - különös tekintettel a hadtápkatonákra - elméleti foglalkozások 
kerüljenek levezetésre a legfontosabb szabályzatokból, utasításokból és egyéb 
fontosabb okmányokból. 

A zászlós és a tiszthelyettes közvetlen nevelője a fiatal katonának, ezért 
igen fontos, hogy ezek á személyek a jó gyakorlati jártasság mellett alapos el
méleti tudással is rendelkezzenek. Hasznos megjegyezni, hogy a fiatal katonák 
tudása és jártassága csak a szilárd elméleti ismeretekre és a szabályzati köve
telmények betartására alapozódhat. 

Jelenleg a hadtápegységeknél, -alegységeknél és -intézeteknél fellendült a 
hazafiasság szelleme, amelyet az SZKP XXV. kongresszusra való készülődés 
váltott ki. A hadtápegységek és -alegységek parancsnokai, a szolgálat főnökök 
ezt igyekeznek teljes egészében kihasználni a személyi állomány aktív tevé
kenységénél, arra törekszenek, hogy a nyári időszakra meghatározott kiképzési 
feladatokat becsülettel teljesítsék. 

A hadtápegységek és -alegységek parancsnokainak, szolgálat főnökeinek, 
párt- és komszomol szervezeteknek az erőfeszítései jelenleg arra irányulnak, 
hogy a kiképzési programban előírt politikai és harcászati kiképzések maradék
talanul és minőségi színvonalon kerüljenek végrehajtásra és tovább növeljék a 
szervezettséget, a szabályzat szerinti életet. 

A személyi állomány fegyelmezett szellemben, kötelesség teljesítésre való 
nevelése érdekében igen nagy munkát végeznek a párt- és komszomol szerve
zetek. Segítenek a parancsnokoknak a kiképzés feszes megszervezésében, har
colnak a lazaságok és az engedmények ellen, kezdeményezői a pozitív csele
kedeteknek, valamint lelkesítői a terepfoglalkozások és szakharcászati gyakor
latok alkalmával szervezett szocialista versenyeknek. 
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A katonai körzet hadtápegységek parancsnokai, politikai munkásai, szol
gálat főnökei minden eszközt megragadnak annak érdekében, hogy a szocialista 
verseny az egész kiképzési folyamatot foglalja magába, hogy megtalálják a 
leghatékonyabb politikai ráhatást a személyi állományra a kiképzés folyamán. 
A párt- és komszomol szervezetek segítségének igénybe vétele biztosítja a sze
mélyi állomány öntudatos és alkotó aktivitását, amely szilárd alapja a tábori 
kiképzés minőségi végrehajtásának. 
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