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Az SZKP XXV. kongresszusán L. I. Brezsnyev elvtárs kihangsúlyozta, hogy
mindenekelőtt biztosítani kell a tervezés komoly korszerűsítését, . . . a mi felada
tunk most abban áll, hogy növeljük a tervezői munka színvonalát, összhangba
hozzuk azt népgazdaságunk új méreteivel és arculatával, korunk új követelmé
nyeivel. Ez teljes mértékben vonatkozik a hadsereg és a flotta, köztük a hadtápalegységek, -egységek és -intézetek személyi állományának harci, politikai és
szakmai kiképzésére is.
A hadtáp szakemberek kiképzése nagymértékben függ attól, hogyan tervez
ték meg azok kiképzését kiképzési időszakonként, havonként, hetenként, napon
ként, milyen mértékben érinti az az egyes kategóriájú katonaszemélyeket.
A pontos tervezés biztosítja a kiképzési program időben történő és teljes
feldolgozást, a módszertani sorrendet, a foglalkozásra kijelölt idő és anyagi
technikai bázis intenzív felhasználását és végsősoron hozzájárul az egység, az
intézet harckészültségének növeléséhez.
Ismerve a hadtápegység (-intézet) kiképzésének fokát a parancsnok idősza
konként határozza meg a főbb feladatokat a kiképzési évre, pl. a harckiképzéssel,
a tábori kiképzéssel, a kérdések objektumokon történő gyakorlati feldolgozásá
val stb. kapcsolatosan. Elhatározásának meghozatala előtt áttanulmányozza az
irányadó okmányokat, elemzi az előző kiképzési év (időszak) eredményeit, meg
hallgatja a helyettesek, szolgálatiág-főnökök javaslatait, pontosítja az órák tan
tárgyankénti számát, meghatározza a tematikát, a szükséges normatívákat.
Ezen munka elvégzése után a parancsnok meghozza elhatározását, amelynek
megfelelően elkészítik a kiképzési időszak harc- és politikai kiképzésének tervét.
Ennek elkészítése jóval a kiképzés kezdete előtt fejeződik be. Tapasztalataink
alapján ezzel kapcsolatosan levonhatunk bizonyos következtetéseket és nagy vo
nalakban felvázolhatjuk ennek a tervnek a tartalmát.
Figyelembe véve az egység (intézet) rendeltetését, ebben a tervben a fő fi
gyelmet mi a harckiképzés kérdéseire fordítjuk és nagy jelentőséget tulajdonítunk
az olyan kérdéseknek, mint pl. a funkcionális kötelmek személyi állomány általi
tanulmányozása, szakharcászati gyakorlatok levezetése, a harckészültség elemei
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végrehajtásának gyakorlásával kapcsolatosan a harcosok felszerelésének, az össz
pontosítási körletek műszaki berendezésének, az előrevonási útvonalak állapotá
nak, a technika hadrafogható állapotban való tartásával kapcsolatos rendszabá
lyok végrehajtásának ellenőrzése.
A terv minősége nem kis mértékben függ a parancsnoki foglalkozások, öszszevonások, gyakorlások időpontjainak helyes meghatározásától is. Itt döntő sze
repet játszik a csoportok (alcsoportok) helyes kiválogatása, az órák tantárgyan
kénti elosztása, a tematika és a levezetés módjának megválasztása. Mi mindegyik
időszakban összevonásokat irányzunk elő elsősorban a csoportok vezető tiszt
jeivel azzal, hogy a következőkben azok átadhassák alárendeltjeiknek a szerzett
ismereteket.
A tematika legelsősorban biztosítsa a szakharcászati kiképzés magas fokú
minőségét, az új hadtáp technikai fajták elsajátítását. Erre célszerű felhasználni a
kiképzési időnek legalább a felét. A hadtápvezetés kérdéseivel kapcsolatos gya
korlásokat álralában a gyakorlatok előttre tervezzük.
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a középkáderek részére a foglalkozásokat,
azok kis száma, ugyanakkor azok szakmájának sokfélesége miatr, célszerű mód
szertani összevonások keretében megtartani.
Ezért ezeket az összevonásokat mi általában helyőrség-méretekben tartjuk,
az egyik egység bázisán előre egyeztetve a parancsnokkal a helyet és az időt.
Nagy jelentőséget tulajdonítunk a törzsek kiképzésének is. Meghatározzuk a
parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok és a törzsgyakorlások időpontjait. Az
előbbiek tárgyköreit és tartalmát az elöljáró, az utóbbiakát - az egység- (intézet-)
parancsnok határozza meg.
A hadtápalegységek (-intézetek) személyi állományának kiképzésére politikai
foglalkozások levezetését, az újoncok különböző oktatását, az öreg katonák összfegyvernemi és szakkiképzésének korszerűsítését irányozzuk elő, kezdetét veszi az
egyes rajok, szakaszok Összekovácsolásának időszak stb. Feltüntetjük, mikor ke
rülnek levezetésre szakharcászati gyakorlatok, gyakorlások, versenyek.
Véleményünk szerint be kell tervezni összevonásokat, konferenciákat, érte
kezleteket (összevonásokat a korábban tervezett foglalkozásokon, szemináriumo
kon részt nem vevő kategóriájú katonák részére és foglalkozásokat a marxistaleninista kiképzés csoport- és a politikai foglalkozásvezetők részére). Megállapít
juk a párt- és komszomol-taggyűlések, a haditechnikai módszertani hadtudományi
értekezletek, a kiképzés kiválói, tisztesek gyűléseinek és egyéb más rendezvények
nek időpontjait.
A terv végén rendszerint fel kell tüntetni a harckészültség állapota, a fog
lalkozások, különösen az újoncok foglalkozásai, az összevonások és az ellenőrző
foglalkozások ellenőrzésének időpontjait, a fegyver, a technika állapota és meg
óvása ellenőrzéseinek napjait stb.
A személyi állomány kiképzés tervezésének egyik mozzanatát az órarend
elkészítése képezi. Ezt a munkát a parancsnok irányítja, ő pontosítja a foglalko
zások tartalmát. Az alegységparancsnok legkésőbb péntekig köteles sajátkezűleg
leírni és tudatosítani a személyi állománnyal az egy hétre szóló órarendet. Az
órarend tartalmazza azokat a foglalkozásokat is, amelyeket az elöljáró parancs
nokok tartanak a harcosok részére.
Az órarend a lehető legteljesebb mértékben tükrözze az alegység minden
napi életét - a politikai tájékoztatókat, a lőgyakorlásokat, az önképzést, a telep
hely-napokat, a normatívák teljesítésének gyakorlását stb. Ezért az tartalmazza
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az egyes napokra eső rendezvényeket külön-külön. Az órarend egyidejűleg a
személyi állomány kiképzési programja végrehajtásának beszámoló okmányául is
szolgál.
A harckiképzés tervezésének az egyes hadtápintézeteknél bizonyos sajátos
ságai vannak. Így pl. raktáraknál, kórházaknál meg kell szervezni a polgári dol
gozók és alkalmazottak egyes helyőrségekben pedig a tisztek és zászlósok felnőtt
családtagjainak kiképzését, illetve oktatását.
A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a jó tervezés fél siker a kiképzésben. Azt
alá kell támasztani a kiképzési folyamat feszes megszervezésével, anyagi bizto
sításával, a harc-, politikai és a szakkiképzési terv tényleges rendszeres végrehaj
tásával.
Hozzáértően tervezik az alárendeltek kiképzését, állandóan korszerűsítik az
előadás módszertanát az olyan élenjáró alegység-, egység- és intézetparancsnokok,
mint pl. V. Korobejnyikov, A. Kupcsik és mások. Mindezek eredményeképpen
■ vezetésük alatt álló kollektívák kiváló eredményeket értek el a kiképzésben és a
gyakorlati munkában, példaként szolgálnak más hadtápegységek és -intézetek
előtt. Itt állandóan figyelemmel kísérik a tisztek és zászlósok módszertani jártas
ságának növekedését.
Sajnos akadnak olyan vezetők is, akik nem tudják megtervezni és megszer
vezni az alárendeltek minőségi kiképzését. Azoknál a középkáderek részére oly
kor nem szerveznek összevonásokat, a munkahelyeken alacsony színvonalon tart
ják a foglalkozásokat. Az ilyen alegységek általában nem tudnak elérni magas
eredményeket a harc-, a politikai és a szakkiképzésben, a hadtáptechnikát nem
használják ki teljes mértékben.
Egyes hadtápalegységeknél kevés gondot fordítanak az órarend elkészítésé
nek minőségére. Azokat formálisan, a feldolgozandó témák, a résztvevők felké
szültségi fokának alapos elemzése, a megoldandó feladatok figyelembevétele nél
kül állítják össze.
,
,a csaPat°knál, köztük a hadtápszolgálati ágaknál is befejeződik az új
kiképzési év előkészítése. A parancsnokok, a politikai szervek, a törzsek, a pártés a komszomol-szervezetek kötelesek a rendszabályok egész rendszerének foga
natosításával biztosítani a minőségi tervezést, majd pedig a jóváhagyott harc- és
politikai kiképzési terv pontos végrehajtását.

