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m56s ,,A had,tápbíztosiíú,s g hairmúoeleti és hafcbíztosltás, q
íeguaerzeti és technikai biztosítas ,nellett o, ,nind,enol-
ila,l,[r biztosrtós szelves tészét képezi, A ha.rtdpbiztosí-
tós d csapatok hdícképessége íenfutattásónak, haaho,-
íogható óllo.potban Daló taítósó,nak, azok fuegíetető
dnuagi eszközíajtábkal Daló ellátásóna,k és a íészükíe
ríLeg'zabott íeladatok l)égíehaitósóhoz szűkséges eguéb
í eltételek megtef emté sének éíd,ekében kerül bégrchaj-
tó,ra. Magába íoglalja o, csapatob anadg| küIönböző
had,táptechnik@i és eguéb a.nuagi eszköz szükségleteinek
kielé?ítéséDet, & közleked,ésá rr,tak és szátlrtóes?közök
előkészitéséDel, üzem,eltetésa)e\ a csapat- é3 anuagszál-
lítdsokhal, a sebesültek és betegek segéIulluújtásbarl Da-
Ió íészesítésa)el, dzok hátraszóltítósápal és guóguításá-
DaI, a iároófuaúéd,elmL közegészségúguí-higiéniai, óLIat-
egé szségügai íefud,szabóLlok í ogano,tosítósáDal, kete ske-
d,elmi- szociatis, tábori elhelaezési biztosítósáDal kapcso-

és t e|ékenuségek D é$ ehajtá sát."
ius; r,ádtest, dandár, ezred Ter-(csapathadtáp

vezet l, pont)
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Készült: 650 péIdányban

Egy példány: s] lap
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Szerkesztöség i Bp. XIII., Dózsa György út 49fa, }.{N ítTP lörzs
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'I, ,Az MN 6ó39 Parancmok Elttán utunJfelbL
I,áúí más kat\,?ai sz 

"rzeleka&, 
rujní a gazdrilÉa-

dás erednén,ysslglt nij,,-elí módszert kalet!,l,e ajánl-
joh,'

(Felelós szerkesztó)

A MAGYAR NÉPHADSEREG 6639 PARANCSNoKÁNAK
VERSENYFELHiVÁSA

Tiszult Parancsnak Ehtárs!

A pártszervezetek által elfogadott gazda^sági-társadalmi kibontakozási feladatterv

meghatározta: az élet- és munkakörüImények elért színvooalának megtaftását; egyes

területeken megvalósítható szerény emelését. Ennek teljesítése növekvó követelményt

támaszt csapataink katonai és politikai vezetése elé. Halőzthatatlanná vá}t az értékter-

melő gazdáikodási tevékenység további feitárása, az el]átáshoz szükséges termények és

termétek növekvó arányú - csapatszintú - elóállitása. Ennek egyik jelentós tartalékok,

kal rendelkezó bázisa a helyórségi földterületek hasznosítása, A halznrlsítá.r kbetíigei:

i, A primór élelmiszerek, zöldségek és zöldfózelók-féleségek egy részébőL az

idényszükségletek megtelmelése.

2. A művelhetó földterületek szántófóldi művelés körébe bevonása, az állattartási

takarmányszükségletek nagyobb hányadának megtermelé§e,

]. A hatáskörben oem hasznosítható földterületek szerzódéses bérbeadása, elsó

sorban takarmányokért,

4, Gyümölcsösök telepítése, ezúton a friss gyümöIcs,szükségletek jelentós hánya-

dának megtermelése a jövó évtized közepétől.

Eztknek a khaűígekxele a t'okozott hibaszttálására had.funn?lú/i ttrwqt hil}eltk dz

alábbi ÉiíéíNkÉÉel:

a) 200 000 Ft hatáskörben felhasználható - pénzósszeget ajánlok fel annak a gaz-

dalkodó csapatnak, amelyik a helyőrség földterüIete egy hektárjára kivetítve, évente a

legn4gyobb 
'nyereséget 

elóállító gazdálkodást valósít meg (t-3, pont szerint),

b) Kiemelt, céIjellegú jutalmazási keretösszeget biztositok annak a gazdálkodó

szetvezetnek, amelyik az 1987-88-as gyümölcsfa-telepítési szezonban a iegnagyobb

darabszámú - szakszeű elrendezésű - gyümölcsö§t telepíti és 1988. október 1,jén a leg,

nagyobb az életképes gyümölcsfa egyedek száma (4. pont szerint).

Netleusi határidií: 1987. december 31-ig.

A uerseny clbíráLira: évente október 3i-ig, társadalmi zsúri által.



!, b.ellez* gazdálkodási pénzkeret és jutalom /a), b) pont szerint).

!I, b_e!a* oklevél (kiemelt eredmények .raen kitonái,;.
IIL hefezett_: oUevél.

/A b) pont szerinti jutalmazási keretösszegek kiilön is odaítélhetók./

EbtarsaÉ;

_ A gazdxlgl-átsada.lmi kibontakozási feladattervben, a versenyfelhivásban megfo-
galmazottak sikeres végrehajr'lása az ezzel kapcsolatos célkinjzesek megvalósitás4 aize-
mdyt lüomány aktiv részvéte]e közös ügyünk, azaz a teljes álJományun'k ü9e, Kérem a
párt-, a KISZ- és a szak§zervezetet, hogy csatlakozzanak a vers.nyfelhluásh"ú; ,r"gyek ki
példamutatóan részüket a feladatok végrehajtasából, aktivitrisut ka ."gírret 

" 
grráL€i-

rársadalmi kibontakozási program migvalósirÁár,

ElYtár§i üdYözlettel:

Evin Sánrlor vezérőrnagy s. k.,
parancsook



A HADTÁPBETOS|TÁS ELMÉLETE

,,Barátság-88" gyakorlat hadtiipbiáosításáról

Dn bpol Mihá| tleúrőmap a hadtudomány daAtara

A gyakorlat a korábbi évekhez viszonyitva széIes körú nyilvánoss€ mellett zajlott,
a gyakorlatvezetőség mind a hazai, mind a nemzetközi közvéIemény elé tárta a gyakor-
Iat legfontosabb mutatóit és jellemzóit,

_ A másik alapvető, amely a gyakorlat szempontjából meghatározó volt az a téí\y,
hogy meglelentek az í) szabít|yzatok, amelyek elméleti megalapozás szempontjából keá
vezóbb feltételeket teremtettek a feladat sikeres teljesítéséhez,

Szemi|aeru a gakarlatnaA csa!án eg1 kb riszibe iaPctohídtam, mégis van néhány olyan
t^paszta].at, amelyek közreadása hasznos lehet a csapatok hadtápbiztosítása elméletének
és gyakorlatának továbbfejlesztésében.

Mindeneke]ótt §zükségesnek taftom az t kfejezésre juttatni, hogy a részwevó had-
táptörz§ek és -alegységek - ha rövid idó áIlt rendelkezésükre - a szabályzatokat alapve,
tóen ismerték, annak szellemében dolgoztak.

Az alapvető eredményes munka mellett vao néhány olyan tapasztalat, amely a
korábbi észrevételeinket megerósitette, s egy-két területen a gondok hangsúlyozottab-
ban jrIrnücztek.

Mie!ítr azlnbatt ezelt,e ráténúA ttihát1 szó a VSZ xliluáxo,ságrtl hozott Aatulai ,íalnjr
ttájáról, Míat közismert a VSZ közel egy éve nyilvánossfura hózott katonai doktdnája,
amely a kölcsönös biztonság és a bizalomerósítést szolgálja, s érvényesítésének közép-
pontjában is ez fekszik, Hajziet ezen a gyakorlaton máf óreztette.

Mindenekelótt az, hogy katonai doktdnánk védelrni jellegú, tehát senki biztonsá-
gát.nem veszelyeztetjük, ugyanakkor gondoskoduok arról, hogy országunk biztonsfuos
védelme mellett rendelkezünk az €resszor megsemmisítéséhez szükséges erókkél.

. _A kr_tonai doktfina alapelveiból, szelleméből kifolyólag hadtáptörzseink, egysé-
geink és alegységeink elótt az alapvetó feladat az volt, hogy gondoskodlanak a véJéhi
hadmúveletet-harcot folytató csaPatok megbízható hadtápbiztosításáról, ezen belül ki-
emelt figyelmet fordif,ta az ellenlökések, ellencsapások végrehajtásában részt vevó csa-
patok hadtápbiztosítására, valamint az elientámadás hadtápbiztosltási felteteleinek meg-
teremtéséfe.

E feladat megoldása néhány újszerű kérdésre felhivta a figyelmet.
Elúvrban,ana, hogy mivel az elsó hadmúveletr ől lévén szó, a csapatok hadtápbiz,

tosítása órdekében lehetóség van az összíegyvernemi hadsereg védósávjábun arra,iogy
katonai és polgári bázisok, források komplex módon kerüljenek igénybevételre, Ó



használásra. A lehetóségek kózé kell számitani: a csapatok mo,gókévIeteit, a laktanyá,k-

ban visszahagyott készieteket; válamint a területen levó bázisok-raktárak, decentrumok

anyagi-techr,Íiai készieteit ós a terűlet javító, ellátó, szolgá,ltató kapacitásut, Ezekről

nébát1 :zó,:
Ámi a csapatok mozgókészleteit illeti, e vonatkozásbao a hclyzet eléggé világos, a

csapatok hadtápbiztosításinak elsódleges íorrásait képezik, E tekintetben érdemes azzal

fogialkozni , m'ivel védelmi hadmúvelitról lévén szó ], hogy ezeket a készletekct növel
iirL. kiegeszltó készletek létrehozjsa útjan. Reálisnak Iatszik au, ha e vódelmi hadmüvelet

itnk",ríér"n"k időszakaban minimálj,an a vedelmi hadmüvelct egy napi anyagi rzük,

ségleteit a tiizelőallások, a küIönbözó hadtáptl8ozatoJ< körében földrerakva kiegeszító

kélzletként fellralmozzuk, A védelem melysegében lebctciséget látok arra is, hogy 
_eze,

ket touabb növeljük. Mindenesetre érdemes üz,giln! azt,,hogy.hol, milycn tagozatban,

milvcn módon és milv.n mennyisegben hozzuk létre ezeket a kiegészító készleteket és

hogy módosuljon e"á"k fiiggoény"I.n a lradászati készletek széttelepítésének rendjére

vonatkozóao kialakított koncepciónk,
A laktanyákban visszahagYott készletek tekintetébeo pedtg azt az alapelvet_kell

követnünk, hágy a ha,lsereg u.-édóráulobon Jcvó laktanyjkbóL - ameJyek nem kerülnek

kiutalásra ;ala;áy hátorszálban levd alakutat reszere - n csapatok a sajat szükségleteik

tlotlásira az ;nvaci keszlcLeter, szolqáltar, klpacitasokar igénybc vehetik, Azon laktl-

i-,t nk u.,no,k.,.jrri,,n peJig. a,neIy,-ker r alameiyik h irorzagi Jakulat re:zire kiutllják, ,l

kbzponti r,casitasok a méruadok.

A vérlelmi sávban levó polgáLi bázisok, raktárak any4gi készleteinek, a tcrület szol-

saltato képcsségeinek igenytev;tele a kózponti utasítások alapján, egyes esetekben a

f,u,]r.r"gh'.dtlp"., a t"óleó ,r"rvek közötti együttműködésnek megfelelően történhet,

A fcnrielikao.sjn íelverödik nehany kcrde,, amelyekre a va]aszadast a koribbiak

ban elkerüInjk, Úg1 gondolom ,zonban idcj,zcrü, ha ezekc mtgíelelcicn regJJurk,

mert ha jelenleg iem is okoznak gondot, adott esetben azonban. igen,

Fnil, ih,n|irz,a:", o b.rdc,; mllen szcrepc. haraskóre van a hadseregh;Llrápnak a

ha,.1.erJg vcdelmi sávjaban a;,oIgári ke,zleLek, ,zoIgjJta Lj-sok i8en},bevételének tckiniL-

tében? Úgy goncloloÁ, logy.i, téme külön tanulmányozást - kutatást - rgényel Az

azonbun 
'Áái 

-u is kimoúiató, hogy a kesztetek, szolgáltacasok igenybevételét köz-

pontil4g szükséges szabályozni. E kéizletszabáJyozas alapjan az igenybewétel konkfét

tonuoli,á"i, a iíelyi áIie,nhatahl, szervekkel, gazdas4gokkal való közveden együttmű-

köderr a lradrereghlJtáp haráskörehe celszeru uralni,

A másiL khúi.r: a polgári lakosság kiürítésének rendje a harcászati óvezetból?

A kiüIítést szintén kOzpontil4g kiuanatos szervezni és - benne a hadsereg - felada-

tait meglratározni, Az azonÉun egy?rtelmú e feladat végrehajtását halcászati, harcászati_

hadműveleti szintet nem kívánatos bekapcsolni,

A doktrina védelmi jellege kapcsán változtatni szúkséges a vegyeskórházbázisok

kiielöIéseve] karrcsolatos koncepción is, mégpedig annyiban, lrogy a vegyeskóÁlabini,-

.ok bir,ori,rák'.lr,;.orban a ue',lclmi hadmiveleiidelére x sebesültek jelentó§ részének

ellátását, s egyidejúleg rcn<]elkczzenek olyan tartaiekokkal, anrelyck lehetővé teszik az

"ll"ntáÁ"dáJ-Éa 
vjó itmenet esetére is az elsci rrap. esedeg oapok seniltjeinek az ellátá-

sát,

A tol,áhbiakban lt hadtápbizttttitá.t szűkabb, a hadtáp törxeiwk í.r eg,sígeiwA kazlttleaeb,

biil li tí kértlíyklíl nibátt1 grndllatot,

6



Mint közismert, az elmúlt években, evtizedekben a kilönbözó szintú hadtáp veze-

tőszervek igen intenzív munkát folytattak annak érdekében, hogy a hadtápbiztosítfu

tervezésének, szervezésének kérdéseit rendszerbe foglalják és kialakítsák azokat a mód-

szereket, mintaokmányokat, amelyek a-lkalmazásával a csapatok hadrápbiztosításának

e8ész menetét egységessé és követhetó tették.

A maga nemében nem lehet eléggé éttékelni, mert ol1an i:kl!át taemlctt, melyben a

fiatal hadtiptisztek és tiszüelyettesek százai nevelkedtek fel, váltak hozzáértő szakem-

berekké.

Amikor ezt igy énekeljük. tel kell figyelni egy ol1an 1elcnsegre. amel) ill (,lr ezen a

gyakorlaton is tapasztalható volt és ba ez széleskörűen elterjed kedvezöden hatást vált-

É"t ki tOzseink t.uekenységére, végsósorban a csapatok hadtápbiztosítására. Ez a jthr
ség aen ruis mint az, hogy Élyenként nem a jól kidolgozott (megfogalmazott) sablont
jakítják a valOsághoz, hánem megpróbálják a valóságot a sablonhoz igazítani. Ez legna-

gyobb mértékben étezhető a PK HTPH,ek jelentéseiben. A lrozzáállás.js eleve hibás

lretenként, amely kifejezódik abban a szemléietben, hogy elóveszem a jelentésre kidol,
gozott sabloot, s ezt kitöItöm minden rendben van. Rendkívül káros ez a szemlélet, s

ánnak nyomán kialakuló gakorlat. Gátolja az alkotó gondolkodást, gátolja a kezdemé-

rtyező,iockázatvál)dással is együttjáró gondolkodást az ilyen jellegú magatartás kialaku-

Iását.

Mit kell lenntixk ebben a bellutben? Dobjuk el a sablonokat, mintaokmányokat?

Semmiképp §em, meft ez legalább olyan káros volna, mint az e\őző. A jó sabton fél

siker, E Éérdéskörben jelentkezó gondjalnk megoldása szempontjából arra kellene a

kiilönbözó hadtáp vezető szerveket ösztönöZni, nevelni, s azt me8éftetni, hogy sem a

gépek, sem a sabionok nem nélkülözhetik a gondolkodó embert, Ezek t:apán a Aüeg.ítíí

ŰiAazlk az alAotó enbt hezébeu, melyek akkor válnak igazán hasznossá, ha alkalmazásuk a

valós helyzet széles körű elemzése is értékelése alapján történik . Mandhatná t,akAi, minll
at,íl buzilni, amiklr,z í€rmé.Jzde.l. Ez igy tgaz, azonban a gyakorlat mást mutat. A legter

mészetesebbnek vélt dolgok sem realizálódnak ónm4guktól, de fóIeg úgy, ahogy akar,

juk, ha a vezetési ráhatás kellóen és következetesen nem érvényesül,

A hadtáp eróinek felépítésében, lepcsózésében mutatkoznak immáron a második

gyakorlaton a szabáIyzatban rilgzített elvek formáüs alkalmazására utaló jelek. N4gyon

durván fogalmazva nem ezért építik úgy fel, ahogy most a kialakult helyzet a harc megví-

vására vonatkozó elh atározás aztigy i+ényli, hanem azért, mert a szab|lyzat eIőirja,hogy

a hadtápot hogyan kell tsoponostrani,

A hadtáp felépítésének meghatározásánál a szab,ílyzataink következó előírásait kell

figyelembe venni:

,A hadláp íehpűése feleljex nega hadnűtlia, barc elgondoLisának, a badnűlekti fdópílé,r
nek, barcr,:ndniA, biztosít:a a rendeiAezlsre álló hadtáptrők i: tzAl)zi)A hatékoxy alkalmazáút a
be lyzet boryolult haralmnlei ki;zut ir. A badtest hadtápját :znluég e,vtéx az irá.ryok szlrixl letrr
bozott aapatcupatositáuknaL negfeklíen hell negosztari és az itáaykon belnla néllségbut lip-
c:ízlli, A badiáp felépítlse lurn 

'lla 
ó, a hatlnűula, harc negeít ása során túltrlzbat."|

A lradtáp felépítési rendjének meghatározásáníl ezekbőI az elvekból kell kiintlulni,
rámaszkodva a konkét harc, hadmúveleti he\zet elemzésére, Ennek alapján kell eldón-

LCsapaüadáp szabályzal (9, o]di])



teni azt, .hogy a badtápot, hogyan csoportositjuk, az egycs csoportok állonányába kit
osztunk be. Ez kimondottan alkotó tevókenység, mclynek folyamán meg kcll válaszolni
a miértekre is, s el kell képzelni a küIönböző létrelrozott csoportok összehangolt tevé-
kenységét, vezetésük iendjét,

, A szabílyzatunk utalnak arra, hogy létre kell hozni a hadtáp elsó lépcsőjét, másoclik
lépcsójét, ki kell jelölni tartalékokat, továbbá az ellencsapások Áásodik iépcsó ütközetbe
vetését szolgáJó hadtáp elóretolt lépcsót.

Amikor a PK HTPH elhatározásra jut. Jöu, tudnia kell, hogy nriérr isy cselekedett.
Me8 kell tudni indokolni az ellenség tevékenységébóI levont kóvetkeztetisekJ<el, a saját
helyzetúnk elemzése alapján elkészítctt számvetésekkel.

A hadtáp íelépítésónek, csoportosításának meglratározásánál áz alapvctő követel-
ményt kell kielégíteni, hogy az biztosítsa a harcot,hadműveletet folytató isapatok meg-
bízható hadtápbiztosítását. Ennek megfelelően a szabályzatok e vonatkozá;ú elóírás;it
úgy kell tekinteoi, hogy lra a helyzet indokolja, valamennyi megjelölr csoport<lt iétre kell
bozni. Ha a helyzet ezt nem indokolja, akkor ettól eltekinthctiink,

, Knliix hdents fogldllozni l badtáp iíruolí lllcjlí lltfth()zá!fual. Ennek alapvetó céIja,
hogy közvetlenül teremtse meg az ütközetbevetésre kerüló v4gy ellencsapásivégrehajió
csapatok megbízható hadtápbiztositísát. Amikor a PK HTPH az elhaiározuit kldol-
gozza ós dör,t az előretolt lépcső létrehozásáról, alapvetóen a kialakult helyzet elemzésére
kell támaszkodoi, .lzlnitásba Éell L,etni: Az ellencsapást milyen erók, milyen erók ellen, a
hadművelet milyen idószakában, milyen céIlal, feladattal hajtsák végfe, Az cllencsapást
végehajtó eók hol helyezkednek el, körlctük távolsága az ütközetbeveté§ terepszakaizá,
tól, hadtápjuk milyen állapotban van, milyen lehetóség van a kiegészitó készÉtek létre-
hozásua, a fogyasztási normák az ütközetbe veté§ terepszakaszáig?s a feiadat végrcüajtá,
sjrr sth.

Mirdezel alapos ekmzfu allpjálr !,h,t ,lltint,ni. h,lq ltl! e ,lintalt l?ptri ld!.| .vm. Ha
kel] mikor, hol, milyen állománnyal, milyen konkrét feladat megoldására húuk letre,
mikor milyen manóver végrehajtását tervezzük,

_ . Ebból a íejtegetésből is látszik, bogy a hadtáp elóretolt lépcsó a hadtáp felépítésének
ideigJencs eleme, Ha létrehozása szüksóge§, akkor az erre vónatkozó elúatározást meg
kell hozni, a terveket ki kell dolgozni, ezek aktivizálását azonban a feladat idószakára ke-ll
ös§zpontosítani, Ez gyakorlattlag azt 1elenti, hogy az ellencsapásra a védelmi hadművelct
},-4, napján kerülhet sor, az előretolt lépcsőt nem szükséges a védelmi hadmúvelet elő-
készítése idószakában létrehozni, csupán az ezekre vonaikozó elhatározást és terveket
kell kimunkálni,

^ Á gyakorlat folyamál azt tapasztaltuk, hogy a hadtáptörzseink egyre nagyobb
figyelmet fordítanak a harc, hadművelet elókészítiiének idósiakában a haáiápbizáias]
feladatok vé8rehajtásálak megszervezése - ezen belül a hadtáp együttmúködés ren<ljé-
nek, tartalmának konkrét kimunkálás áta. Ndgl fejlídil is llltinii eljará:olat tapatűl-
nnk e n*inntben a HDS HW-oll, ahoIPKHTPH személyes vezetésével került soi a had-
tjP együtlmüködes megszen/ezésere, A helyzet azonban nem mindenütt ilyen kedvező.
Erezhetcj küIönösen dandárszinten, hogy vannak akik még nerrr tudják mit kezdjenek
ezzel a kérdésscl. Az azonban már egyértelmúen világos, hógy a hadtáp együttműködés
szervezése nem egy ,,dil)a/N" és kampányszerú igényt elégít ki, hanem reáüs szükséglet,
melynek célja a csapatok hadtápbiztosításáfa meghozott clbatározás a kidolgozonierv
összehangolt végrehajtásának biztositása. Ezt semmilyeo terv, semmilyen intézkeclés
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|" nem helyettesítheti. N//,iülöZbctúb pl. az, hogy a dd, PK HTPH az érintett szol8álatok
fónökeinek közremúködésével az ellátó alegység, PK, z. eltó. szpk.,ok bevonásával,
azokkal való személyes találkozás útján együttmúködést szelezzen és összehangolja a
Aiuíhftlí b.trcuap hadtápbiznsiúsi fcladataitak ú{rbajtá-út: idó, hely, terepszakasz sze-
rint, s meghatározza azt, hogy annak érdekében, hogy ezek megoldásra kerüljenek, kinek
mikot, mit kell tenni, s ennek folyamán milyen rendben történik a vezetés.

Mé! az eg]iittnűAöű! ki rsű *Ainu inl*lter :zólni kell cg: xemhítúxatos jekxsigt,iil,

rnég pedig arról hogy többszöri nekifutís ellenóre sem sikerült azt elérni, hogy a PK által
szervezett e8yiittműködésen a hadtápbiztositás nélkiilözheteden kérdósei helyt kapja-
nak, Az összíegyvcrnemi parancsnokoknak, törzseknek erre is szűtani kell néháoy per-
cet. Az cgixelnti, hog tadatábn tatzruk dnnaA, hag napjaixAbat a trulÉattytlg* iirszthan-
goláv, íg a hadtáp bizkJitása 

"lllrpl?írd^ritt*, 
a csapatrtL tetlláenysígéllel maníleúlel taló

iisszthatgolá.ra nélhiil túg eg c:a!ál jín lebe! megnlerx| nem hogy a hadmúveletet, vagy a
háborut, Ezt azonban nem elóg tudni. Erre még akkor is idót kell biztosítani, ha egyéb-
ként a gyakorlatok jelenlegi levezetési rendszere ezt nem igényli, s ennek elhagyásáva1
sikeresen végre lehet hajtani a gyakorlatot.

Mil tel;)etii k nll Következetesen munkálkodni kell annak érdekében, hagy ezt 
^helyzetet megváItoztassuk, teremtsünk szituációt, A tanintézeteink pedi8 a2 oktaLí§-

nevelés folyamán megfeleló figyelmet fordítsanak arra, hogy mind a PK-i, mind a szak,
mai tagozatoknál e kérdés a méltó helyére kerüljön.

A gyakorlatok tapasztalatai n€y hangsúllyal hívtá.k fel a figyelmet arra, hogy a had-
táptöfzseink részéról továbbra is intenzív munkát kell végezni annak érdekében, lrogy az
any4gi eszközök utánszállításának tervezése és szervezése a hadtáp vezetésrendje, ezen
belül a számítástechnikai eszközök a.lka.lmazása és a hadtápcaységek, -alegységek veze-
tése megfeleljen a kor követelményeinek.

Ezeh tlaltal részemúl a gakorlat elsítlkgu tapatztaktal. Folytatei kell tovább ezt a
munkát, behatóan fogla.lkozva a védelem hadtápbiztosításának kérdéseivel, mivel e
vonatkozásban még sok feltárnivaló van és figyelmet kell íordítani azon praktikai kérdé-
sek megoldására is, amelyek íelmerültek: pl. hideg, esó elleni védelem, a személyi állo-
mányról történó gondoskodás stb.



A gépesített lövész (hk) zászlóali
hadtiápbiáosítiásának elvi és gyakorlati kérdései

ErtóA sándar ,ímdg,

A Magyar Néphadseregben az elmúlt évben végbement változások, a katonai szer,
vezetek strukturájának átalakítása a harcászaú lehetóségek az alkdmazás elméletét és

gyakorlatát jobbao igazitotta a korszeű hadsereggel szemben állított követelmények-
hez, Ebben az új minóségben a szervezeti átalakításból fakadóan nagyobb elvárások
fogalmazódnak meg a dandárokkal és az alegysegeikkel szemben, Így realizá]ódni kell a

szervezetükbe levő vaiamennyi pusztító eszkóz, harci és szaktechnika hozzáértő alkd
mazasálak a magas fokú mozgékonyságnak és szervezettségnek az erkölc§i és fizikai
erónek a gyózniakarásban. Mindezen célok megvalósítása, megkíváoja a személyi áIlo,
mány m4gas fokú harckiképzettségét, a katonai kötelesség öntudatos teljesítésót a gyó-
zelem elérése érdekében.

A megfogaLmazottak egyaránt alkalmasak a táLrnadó és védelmi harcra,

Napjainkban a véde]mi harc jelentósége kenilt elótérbe, hiszen a gyakorlatainkon
is többségeben a törzsek, alegysógek, egységek a vé<lelmi harc elvi és gyakorlati kérdé,
seit oldott& meg. A célként kitűzöttek szerint. érvényre iu,tott az ellenseg tímadásának
meghiúsítása és a támadásba való átmenct megteremtese. Igy többek között me8fogal,
mazódott az idónyerés, a fontos terepszakaszok megtartása, az ellenséges eróLnek n4gy
veszteség okozása, a támadás feltétcleinek megteremtése.

A csapatok védelmének a lényegét a támpontok, a zász|óallak védőkörletei szilárd
megtartá§a, az ellenség komplex túzzel való pusztítá§4 az ellenlökós végrehajtása képezi.
Védelemben a d.aldttr zász|ő$aítak csoportosítását irányok szednt, az ellenség várható
tevékenységétől figBóen hozzák létre, ami m4gában foglalja az ellenség fó és másik csa-
pásának irányában védő zászIó lak csopoftosirását, az ellenlókést, ellencsapást méró
csopo.tosítást, a rakétacsapatok, a tiizérség, a légvédelmi csapatok, a tartalékok és had-
táp§zervek csopoftosítását,

A gépesített lövészdandár első lépcsójében 2-4 me8erősített gépesített lövész
(hk.) zászlóalj védhet. Á zászlóalj egym,íssiJ rúzösszeköttetésben álló, széIességben és

mélységben egységes zárak és múszaki zárrendszerrel összekötött gépesített lövész- és

harckocsiszázad,támpontok zászlóalj védókörletben e8yesített állá.sát védi,

A 8épe§ített lövészzászlóalj képes bonyolult viszonyok között nappal és éjjel rom-
bolt, szennyezett terepszakaszon megerósítóivel és támogatóival már a saját peremvooal
elótt az ellenség pusztstására, az ellenség rohamának visszaverésére, virgy a bctört ellcn-
ség megállítására, ellenlökés végrehajtásár4 eredeti helyzet visszaállitásáía, a s4át védő-
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körlet me8tartá§ár4 a támadásba való átmenet gyols megszervezésére és végreha'tására.
A dandár második lépcsójét rendszeriot harckocsizászlóalj képezi, A mélységben
védóáIlást száll meg, készen áLll ellenlökés végrehajtására, vagy tűzszakasz elfogldására.
A védelem peremvonalától mintegy 10-1' km-re helyezkedik el,

A gépesített lövész (hk,) zászlóalj védókörlete szélességben ) km,rg, mélységben 3
km,ig terjedhet, Vécleknét egy állásban épitzí íeI, amelynek alapját a körvédőképesen
kiépített századtámpontok képezik, Az ellcnség rajtaütésének és lóldi felderítésének
megakadáiyozására Z km-ig elóőrsöt küld Lj. A harckocsikat, a 3yalogsági harcjárműve-
ket, Iövegeket, páncéltörő rakétákat és egyéb tűzeszközöket rejtve, széttagoltan, úgy kell
ellrelyezni a zászlóalj vódókörletében, hogy azok a legnagyobb távolsfura tucljanak

tüzelni és nagy súrriségú oldalazó-. kereszt- és tórtúzzcl tudják pusztítani az ellen§éget,

kölcsönös tűzösszekóttetés legyen kózötnik és tűzzsákokat képezzenek, A tíize<zkő,

zöknek tartalék és ideiglenes túzállásokat is ki kell jelölni,

A zászló j védókórletének elvi és gyakorlati felépítése mellett, fontos helyet ós

szerepet kell hogy kapjon a zász\óallhadtáp t4gozat hclyénck kijelöIése, működési élet-

kópcs fu nkcionális feladatainak megteremtése.

A gépesített lővészzászlő$ hadtápbiztosítását a zászlóallelíátó szaka-s? és 
^ 

zLsz,

lóalj,segélyhely hivatott végrehajtaoi. Az új ;állománytábla életbeléptetése után, ennek a

két funkcionáüs elemnek a múködéséért a gépesített ló,lészzász|óaljn/l a zászlóaljpa
raocsnok ha<Jtáphelyettes felelós, A ziszlóalj ell^tó szakasz tagozídik: lőszerellátó, szál-

lító és élelmezési ellátó rajra. A személyi állománya 3 fó tiszthelycttes, 5 fó tisztes, 19 fő

honvéd, Az ellátási és biztosítási feladatok végrchajtására rendelkezésre áll 4 db 3 t,

tefepjáfó tgk.; j db 5 t. lószerszállitó tgk,; 2 db 
' 

t. üzemany€töltő 8épjármű; 1 db 2,5

t. iize many€-pótkocsi; 1 db vízszállító utánlutó; 4 db mozgókonyha.

A zászlőalj ellátó szakasz feladata a zászlóalj me8határozott anyagi eszközökkel
vdó folyamatos ellátása és az elöljáró hadtáptagozat által meghatározott ellátási, szálli
rási feladatokban való részvétel. A kiszállitott és kiutalt anyagi eszközók áwétele, fel
használásra való elókészítése, eüenórzése, osztalyozása, ideiglenes tárolása, haltóanyag
lefqtése, esetenkénti kannázása kiszerelóse, kenóany4g kimérése, az anyagokkal való fel-
töltés, az ólelmiszerek rövid ideig való tárolása, megóvása, meleg étel elkészitóse, kész,
étel konzerv íelmelegítése és kiszolgálása, A felhasználásra elókészített anyryi eszközök
a meghatározott mennyiségben, idóben, helyen és sorrendben alegységekhez való eljut-
tatása, v€y közvetlenüI a íelhasználó személyi á.llománylroz lrarcjármúhöz ós feglverek-
hez.

Az cl},átószakasz képes 25-27 t. szilárd any4g száütására, kczclésérc; 10-12 t, haj-

tőanyag száIhtisára, átfejtésére, átadására a századok körleteiben; 1,2 m' ivóvizb|ztositá-
sára; a rendszeresite[t mozgókonyhákon 700-900 ló részére caytál étel, v€y 4rO-ó00 fó
részére kéttál ét€l biztosítására,

A zászIőalj segélyhely összetétele: 1 fó tiszthelyettes. 1 íó tisztes, 10 fó lronvéd,
Ezenkívül rendelkezik t db sebesilltszátlító gépjárművel; 1 db LUAZ típusú sebesültki-
hordó gépjárművel. Ez a szemólyi állomány és tecbnika hajtja végre a század sebesült
gyűjtó fészekból a kjüdtést, felkutatja a sebesülteket, kbóvíti az elsósegélyt a rászoru-
lóknak, a legsúlyosabb sérültek számára orvos elótti segélyt nyújt. A szervezetszerú eró
kön és eszközökön kívül a megerósitó erókkel a harcjármúvekból kiemeli, a §ebesült-
gyújtó helyekre ósszegyűjti, kihordja, kiszállitja a sérülteket és betegeket, Részt yesz a

sérülési gócok felszámolásában. Elókészíti a sórüiteket a további hátraszáütásra. A sze,
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mélyi állománynál végrehajtja a higiéniai és járványvédelrni rendszabályok érvényre jut-
tatását, egészségügyi felderítést végez és d).ága a zuzlóaljat egészségügyi anyagokkal. A
zászlLőal.1 a védelmi harcnapon képes 90-120 fő súlyos sérüItet a sebesültfészekből, a
harcmezőról a kocsiforduló helyrc, sebesültgyújtó helyre kihordani sebesülwivó párok
alka].mazlsávd,. Ezzel párhuzamosan a sebesültkihordó gépjármúvel 15-20 fó súiyos
séniltet a sebesúlqyűjtő fészekbe kihordani. A zászlóalj-sególyhely képes mintegy 100
fó részére szaksegélyt biztosítani és képes ugyanennyi járóbetcg ellátására, Mindezeken
Íelül a zászlóa.l1*egelyhely teljesítóképessége nóvelhetó szakszeméIyzettei és sebesült,
szállító eszközökkel az eIőIliaő tagozatból,

A gép6heíí laú:z üszlóalj bdd/á!bizta!ílás.1,
megszeruezéséxtÉ ujátoságai úthhmbot

A hadtápbiztosítás könilményeit, a védelembe való átmenet konktét esete hatá-
rczza meg, és nagy hatlással van a hadtápbiztosítás végrehajtására, Annak érdekében,
hogy megteremtsük a hadtápbizto§ítás alapvetó feltételét, a meglevó erőket és eszközö-
ket fel kell készíteni. Meg kell szervezni, ennek me$eielóen a zászlóaIj alegysQeitőI az
eü. kiürítő és hátraszáütó feladatok végrehajtását; a szazadokhoz, lövószárokhoz, fede-
zékhez való utak, ösvények stb. kijelölésót, megközelítési lehetóségek megtcremtését, a
hadtápanyagok, eszközök megóvását, az őrzésvédelmi feladatok rendszabályainak foga-
natosítá§át. A felsorolt feladatokon túlmenóen a zászlóaljlradtáp közveden felkészítése
fontos feladat, aminek a keretén belúl végre kell lrajtani a személyi, technikai kiegészi
tést, meg ke[I alakítani a meghatározott any€i készleteket, végre kell hajtani a politikai
általános katonai szakmai továbbképzést. E]ő kell készíteni a zászlóaljhadtáp technikai
eszközeit, felszereléseit lgénybevételre és el kell végezni a szükséges javitásokat. A zász-
lóaljhadtápot a íelkészítés időszakában a védelmi harc biztosításfioz e] kell látni kiegé-
szító íelszerelésekkel, amelyek a következők lehetnek az évszaknak, napszaknak, idójá-
rási viszonyoknak megfelelóen: jelző, álcázó felszerelések; tevókenységet elósegító kelló-
kek; szállítlást könnyító segédeszkózök, világító, ködképzó, ftistjelző, infra eszközök,
éjjellátó eszközök, rakétaeszközök, elemlámpák, szükség vilagító eszközök, hóláncok,
vontatókötelek, vonórudak, any€mozgatás mindennemú elósegítését szolgáló eszkö,
zök, csörlók, robbantó eszközök, utak rombolását elhárító kézi feiszerelések, gépek,
fiírészek, sáncszerszámok, csgák, csigasorok, a gépjárművck mozgását eiősegító kiegé-
szítő anyagok hcmok, sóder, hólánc stb-

A gip$ítdt lih,6zzálzl(íaü bűdlápirlqíÉJe

A felkészítést követően elengedhetetlenül fontos az ellátó szakasznak és a zászlóalj
segelyhelynek a telepítése biztonságos távolságra a zászlóalj harcrendjében. Aiapvetóen
a terepadta lehetőségek kihasználásával, rendszerint fedezékben az ellenség tüzétól a leg-
jobban védett helyen, nem messzebbre miot 3 km mélységben a peíemvo;altóI szá-
mitva ú8y, hogy kövesse a zászló j haarcrendjét, közvetlenül mögötte.

Abból az elvből és gyakorlatból kell kiindulni, hogy a zászlóaljnak lrarcközben biz,
tosítani kell a szükséges any4gokat, így lőszert, múszaki any4got, meleg ételt, ivóvizet,
katonai kereskedelmi cikkeket stb. Védelemben a zeszlőalj á|talában lószer, üzcmanyag
és éIelemellátó heIyet, század sebesültgyújtó fészkeket és zászlóalj segéIyhelyet
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hoz létre és múködtet, Fó követelméDyek egyikekénr az álcázásí rendszabályok folya,
máto§ és termé§zetes lehetóségek felhasznáásával, a terep adta álcázási sajátosságok leg-
jobb kihasználásával, az ídőjárás, évszak, napszak adta lehetóségek figyelembevételévei.
Mindezek megvalósíthatók, ha a zászlőa\hadt^p kihasználja az erdók, cserjék, szakadé
kok domborzatvonulatok, csatornák álcázó sajátosságait; az ellát6 szakasz- és zászlóa|j,
segélyhely mozgásának végrehajtását ködös, v4gy éjszakai viszonyok között, hang- és

{ény|lcázási rendszabályok betanásával kell végrehajtani. De természetes álcázás mellett
alkalmazni kell a mesterséges eszközök használatát is. Ezeket a hadtápalegységek v4gy
készen kapják, v4gy maguk készítenck a védelmi helyzet kényszeító körü]rnényei
kózött a hely§zinen taláüató szükségany4gok felhasználásával . Az ílcázás rendszabá
lyain tú1 tartalék kijrietet rendeznek be és az odavezetó utakat is kijelöJik és járhatóvá
teszik, Igy elérik a gyors helyzetvá.ltoztatást, amit a védelem yuat]an va]tozási a zász,
lóalj hadtáptóI is megkövetelnek.

A gyújtófegyverek elleni védelem, c,lhelyezés követelményeinek úgy kell eleget
tenni, hopJy a múszaki létesítmények, kialakított mesterséges fcdett helyeket túzvédó
bevonattal kell ellátni, ezek közé taítozik az alaPeny€-csoPortosltás Szeíint az wal,
homok, kózirzalék, mész stb. Így a gyújtóíegyverek tapadólratása könnyebben kivéd-
hetó és a gyírjtóany4g eltávoiítható, A zárt rendszerú ponyvás gépjárműveknél a pony-
vákat, védóhuzatokat, á]cá}at nem szabad rögziteni. A fedezékeknél a képlékeny gyúj-
tóanyagok foiyásának irányát csatoroákkal, a táfolt any€októl elvezetóen kell kialakí
tani. A h4gyományo§ túzoltási rendszabályokat is foganatosítani kell és a hasznáIatát
iehetóvé tenn] a szóróhorrroknak, a tűzoltóvíznek, a porral oltó túzoltók minden fajtájá,

nak. Ügyeletes tűzoltókat kell kijclöini.

Anyagi lliznsíúl

A zászloalj anyagi biztosítása a hadtápbiztosltás legdönróbb rcszct kepczi és m4gá-
ban foglalja a harc megvívásához szükséges anyagok elótetemtésére, rendeltetési belyóre
való eljuttatásár4 a csapatok ellátására vonatkozó rendszabályok összeségét, A zászlóalj
t4gozat végrehajtó tagozat, itt a tefyezés nem szerepel, mivel minden anyagot az elóljáró
tagozat, a dandárhadtáp bizto§lt. Az anyagi ellátást a védelmi harc szükséglete határozza
meg és ennek függvényében kerül végrehajtásra,

Üzemanyag-ellátást a zászlóaljnál a megállapitott szüksé8l€tek és a meglevő készle
tek figyelembevételével kell megvalósítani Védelemben az üzemanyag,fogyasztás
kisebb mértékű mint támadásban, dc nem elhany4golhatl igaz a gép- és harcjátmú
motorok mozgása nem jelentós, de a llelyben történó üzemelés miatt elég m4gas üzem-
órában való múködése a technikai eszkózöknek. A felhasznált készletek pótlására áltrrJá

ban a nap végén'nyílik lehetóség, de nincs kizárva a napközbeni i-eltöltés §em.

A lrarcnapon, a varható üzemanyag-fogyasztás a gépesített lövészzászlóaljnál 0,i5
ja. 100 kg.; gázolajból0,2' ja. 4 t.; kenőany€ 80 ig,, olajok fogyasztása függ a harcjár,
múvek technikai állapotától, de az is elérhcti az üzemanyag fogyasztás 1000lrát.

A gép- és harcjárművek feltöltése hajtóanyaggal és kenóolajjal az eIIátó szakasz
technikai eszkózeivel, megerósítésül adott eszközökkel, töItógépkocsi szivattyírjával,
kézi szivatq,úval, valamint edényzetból, üzemanyag-utánfutóból, hordóból, kannából
történhet, De mindezeken kivül, még ha nem lehet a töltőeszközökkel a feltöltendó
harcjármúveket megközeJíteni, akkor a harcjárművet hátra kell manóverezni a töltő gép-
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járműhöz, vagy az e]ókészített üzemany4g,technikai eszközhöz, (pl,: hotdóhoz, utánfu-
tóhoz stb.) A hordókat töhbféle módon eI lehet iuttatni a feltóltésre kijelölt helyre:
terepjáró 8ép]árművel, pán<ólozott szálütó jármúvel, harckocsival, helikopterrel, Az
odaszállított hordókból a harcjllműveket üzemanyaggal a kezelószemélyzet tölti fel, A
gépjárrnúvek feltöltósét kannacscrével is végre lehet hajtani, a személyi áIlomány igény-
bevételével, A helikopterrel történt územanyag-kiszáIütás lehet leszállás utáni kirakással,
ejtőernyóvel történő kidobással, kisebb magasságból anélkiil, vagy hálóval tórténő
ella.zrikr_rs tartály [öldrehcIyezerer el.

A zászlóalj védelmi harca hadtápbiztositás körülmónye között kialal,ulhat olyan
helyzet, hogy az anyagi feltöltéseket rövid idó alatt kell végrehajtani. Ekkor kémi kell az
elöljáró hadtáptagozet s€itségét. Ezt nagytómegú lószer, üzemanyag, egyéb anyagokra
vonatkoztatva kell érteni, De ezek közé a feladatok kózé sorollrató az élelmiszer,ellátás,
ami szívós védelnri harc közcpctte nem könnyű feladat és komoly politikai létfenntar,
tási jelentóséggel bír. A védelmi harc iolyamán a zász\ő^IjnáI a melegétel-elkészítés é§

1ejunatás a századok vódótámpontjaiba ncm mindig valósítható meg mozgókonyhák,
kal, lranem a leggyakrabban alkalmazható yaltazatok közé az ételhordóba történó kiosz-
tás, Az ételkiosztás másik változata, az éIm. ellátó íainil a kijclölt étclosztó hclyen kerüJ
kiszolgálásra, A személyi áIlomány az élelemellátás alkalmazott változatától függóen háti
ételhordókból, v€y moz6ókonyhákból kapja a melegetelt, vagy az egyéni melegítóesz-
közzel felmelegíti az élelmiszer komplett megfeleló hányadát és lgy melegitve
fogyasztja. A kikülönített kisebb alegységek részéte a főz(iát]ák, főzóberendezések
riikalmazásával saját maguknak készítik el a melegételt,

De az étel mellett a mindennapi életben természete§nek vett ivóvizel]átás is létfon-
tosságú, mivel olyan katonákat kell ellátni, akik lövészárokhoz kötöttek, kicsi a moz8á5,
tenik és nem hagyhatlák el beosztási helyüket, Ebben az e§etben rendelekzésre á1l az
eliasztikrrs víztartlúy, vizes láda kannákkal, és a L-ulacs személycnkónt, A felsoroltaknak
a vízbeíogadó képessage 1900-2000 l. tiozzá keü móg számolni a vizszáütó utánfutó és
esetenként a mozgókonyha vízbefogadó képességét is, ami szintén 1900-2000 l. Így
rendelkezésre áll napi 3800-4000 Eter vb, a személyi állomány ivóvíz-szükségleteinek
kielégitésére, Bzzel szemben a vízszükséglet 4300-4500Ilnap, a zászlőallnil 455 főt szá-
molva.

A zászIódj katonai kereskedelmi cikkekkel tórténó ellátását az elöljáró hadtáptago-
zat tefvezi t(lrajarat tLlkdmazásával, ami a feladatok fuggvényében kerül végrehajtásra.

" EgéElEigi biztlitis

A zászióaljsegélyhely az egészségügyi biztosíts rendszerében tendkívül fontos fel
adatot Iát cl. mivcl a korszení harc körlilményei közört a me8szervezett és célszerű alkal-
mazásátóI függ e sérültek életének megmentése, a hátraszallítasra alkalmassá tétei. a
tömegeseD nyújtandó elsósegély végrehajtása. Így fetadata köze tartozik a sérültek idó-
ben törtónó íelkutatása a harmezőn, a tömegsérülési gócokban, majd elsósegélyben
részesítés, küordás, kiszállítás a zászlóalj segéIyhelyre, Az alegységek egészségrigyi biz-
tosítását c§ak ú8y lehet eredményesen végrehajtani, ha a zászlóalj egószségügyi szolgáIat
személyi állománya ismeú a zászlőal1 harcfeladatát. Az alegységeknól nagy szefep hárul
az egészségügyi katonákra, akik védelemben rendszerint egészségügyi ponton tevékeny
kednek és irányítját a szervezetszerű és kisegító sebesülwivők munkáját. Sze-
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mélyeseo fészt vesznek a sérültck íelkutatásában és segélyt nyújtanak a legsúlyosabb
sérülteknek. Ebben a tekintetben az clsósegély a, jd)emző, ami önsegelyre és kölcsönös
segélyre osdik, A célja a segélynyújtásnak, megelózni a súIyosbodást. Igy alapvetóen a

lótt, szúrt sebek, törések keólnek elótérbe és a vérzések csillapítását, kötések felhelyezé
sét, i<leiglenes rögzitéseket lehet elsósegélyként alkalmazni. Ezt követóen végrehajtásra

kerül a harcjármúvelból, szakasz támpontokból való összegyújtés a század scbesültfé-

szekbe, vagy támpontokból való összegyújtés a század sebesüitfészekbe, v4gy az egész-

ségügyi pontra, A szlaad egészségugyi katona köte]rrlei közé tattozik a scbesültgyújtó
pont jól látható megjelölése jelzéssel va8f/ mcgvilágítá§sal, így az ósszegyújtött sérülte,

ket könnyebb kihordani a zászlóalj segéIyhelyle.

Harcrendben tevékenykedik a sebesűIwivó, aki figyeli az elótte zajló eseményeket,

mcgjegyzi katonatársai helyét, igy könnyebb felkutatni, megközelíteni a sérülteket és

elsósegéIyben részesíteni. Szükség esetén bevinni fizikai eró segítségével a legközelebbi
védett helyre, amelyet megjelölnek gézduabbaI, fehér ruhadarabbal, piros kcreszttel, és

a helyi körülmények adta kirívó anyagokka.L Ha a sérültek felkutatása külónösen nehéz

köni]nények között valósul meg, például nagy fűst, köd, éjszaka rossz látási viszonyok,
kellemeden idójárás esetén sérúIt felkutató csoportokat kcll létrebozni, amelyek végre-

hajtják a tereP 
^tvizslál^sár,A sebesúltvivó katonákat a zászlóalj,segélyhely parancsnoka tendszerint kis ható

sugaru rádióval vagy előre, oktatás tárgyát képezó jelzésekkel trányitja. A lehetóségek-
hez kópest a sebesültkihordó gépkocsikat, szűkségkiüdtó eszközöket, tehcrgépjármúve
ket a sebesültfészekhez rendeli. Ha ez a lehetóség a kialakulr helyzet függvényóbcn nem

vaiósitható meg, akkor a séólteket kézben, hordágyon a kocsiforduIó helyre holdják ki,

ami a védelemben levó százacl harcrendjéhez a legközelebb esiJ<, minél közelebb van és

rejtett az ellenség megfigyelése és tiize alóI. Ezen a helyen, a zászl.óall-scgélyheíyrő|

kiküIdótt egészségügyi katona feladata közé tartozik, hogy elsósegéIyt nyújt, osztá,
lyozza a sérüIteket és elókészíti óket a hátraszállításra,

A védelmi harc során a zászlóalj,segélyhely rendszerint az elóre kijelólt úwonalon
hajtja végre a biztositási íeladatait, amit a dan<lár egészségügyi szolgálatfőnök meghatá-

roz, vagy a védókörlctben tevékenykedik és kibóvíti az elsósegélyt és szaksegélyt bizto-
sít. Ezenkívül n4gy jelentőségtí az előz,őleg már segélynyújtásban résszesűltek ellcnór-
zése, Ekkor lehet és van lehetóség az életveszayes állapotok megszüntetésére újból, a
sebek másodlagos fertózésének megelózésére, görcsök, vérzések megszüntctósére, fáj-

dalomcsillapításra,

A zúszlóaljbadtáP tltzaly ry'tleletlbut

A védelmi harc folyamán a zászJróalj hadtápvezctése megvalósul a DD. PK,
HTPH., a zászllallparancsnok és a zászlóal:lparancsnok hadtáphclyettes által. Ezenkívül
n€y hatást gyakorol az egészségúgyi szolgálat lónök szakmai intézkedése a zászlódj
tagozatra egészségügyi kérdések vonatkozásában,

A hadtáptervczés érvényesúl a dandárparaocsnokon keresztiil, a badtápparancs
ban, illetve a parancsnok hadtáPhelyettes áital kiadott hadtápintézkedésben, operatív
csoporttal és személyesen szóban. A megfogalmazottakat megh atuazza a zászlőall heIye
és szerepe, anyagi feltóltöttsége feladata és a kialakult védelmi helyzet, Mindezck figyc-



lembevételévet a helyzet fontosságának megfelelóen kell kialakítani a hadtápvezetés
rihatí§át az Áolt alegységre. Erre nem lehet meghatfuozást adni, órezni kell a kialakult
helyzet miüőjét és kényszerét.

De alapvetően a zászJőallhadtáp vezetését a zászlóaljparancsnok hadtáphelyettes
valósítja meg, beilleszkedve a hadtápvezetés rendszerébe, információ- és jelentókópessé-
geken alapuló kötelesseg meghatározlásáb4 az alulról felfeté történő rgénylés és a feliilről
lefelé való biztosítás fend§zefébe. A védelmi harc folyamán ennek az információnak a
biztosítására rendelkezésre áJ}nak a tálíófotgalmú hálók és vezetékes rendszerek, az
elJát6 szakuz, ziszlóalj-segélyhely és a zászlóaljparancsnok hadLáphelyettes áttal. Ezenkí-
vül még kiildöncök, íutárok és §zóbani jelentés a zász\óaljpanncsnok hadtáphelyettes-
nél a Hadtápvezetési ponton.

l
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A honi légvédelmi rakétaezred harctevékenysége
hadtápbiáosításának íóbb sajátosságai és új vonásai

Vaglrct B,'la ü-,tag

A honi légvédelmi csapatok harctevékenységüket alapvetóen honi tcrületen, tehát

az N{NK teniletén végzik, így a hedtápszolgálat íelkészítése, háborus alkalmazásra tör-

ténó kiképzóse, néhány vonatkozásbao eltér az elvonuló szárazíöldi csapatok hadtápbiz-
tosítási rendszerétőI, mint ahogy eltéró a hadtápszolgáIat személyi és any€i szervezete

is.

A honi légvédelmi rakétaezred feladata, hogy a várható légl ellenséget idóben fel

derítse, erőivel és eszközeivel azokat megsemmisítse, céljuk sikerét minimáüsra korlá,

A honi légvédelmi csapatok fegyverzetében, felszereltségében, alkalmnzá,suk elvei,

ben az elmúlt években igen jelentós fejlódés következett be. A katonapolitikai és hadi
technikai követelményeknek megfelelóen az átfegl,verzések, illetve az átszervezések

lényegesen növelték a honi légvéclelmi rakétacsapatok lrarci lehetóségeit, ennek megfe-
Ielően változott, módosult a minden irányú kiszolgálás és biztosítá§ rcndszere is. A
rendszet sokirányú biztosításának egyik jelentós területe a hadtápbiztosítás.

A honi légvédelmi csapatok, közte a légvédelmi rakétaezred - hadtápbiztosítási
rendszere eltér az elvonuló szárazíöldi csapatokétól. Harctevékenységük sajátossfuai és

körüIrnényei ncm teszik szükségessé a tóbbta8ozetú (csapat-, hadmúveleti hadtáp) zárt

rendszer létrehozását, ezén alapvetően dandár, egység, alegység hadtáptagozatok alakul,
tak ki, a hadtest és a LERE P§€. hadtápja nem funkcionál, csak törzse van és vezet.

A honi légvédelmi rakétacsapatok harctevékenységének hadtápbiztositása az

otszág erőfottásitnak terhére, a honi légvédelmi csapatok, valamint a közponüadtáp
eróivel és eszkózeivel a területi ellátás rendszerében valósul meg.

A hadtápbiztosítás zrrle,i felldjz€re ilatt a csaPat- és közponüadtáp eróinek, eszkö-
zeinek olyan szervezetét, t€oltsá8át (diszlokációját), múködé§i feltételeit és alapelveit
értjük, amelyek haderónemi hovatartozástóI fiiggetlenül biztositják az adott or§zfurész-
ben diszlokáló (feladatát végrehajtó) csapatok any4gi, technikai, egészsegügyi, közleke,
dési, szállítási, valamint egyéb irányú szükségleteinek kielégítését,

A honi légvédelmi rakétaezred a légvédelrni csapatok alapvetó harcászati egysége
(]-5 rakétaosztály, 1 íakéta o§ztálycsoport, 1-1 technikai üzemeltetó szolgálat, technikai
osztály taJtozhat állományába). A vadászrepüló, rádiótechnikai, valamint rádiózavaró
egységekkel (alegységekket) együttmúködve védi a részére kijelölt ipari, gazdas4gi

objektumokat, olta|mazza a szárazíöldi csapatok íócsoportosítá§ait a légi ellenség csapá-
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sai ellen, megakadályozza az cllensógcs repülőgépek ós szárnyas rakéták oltalmazási kör
letekbc való bercpülését és harctevékenységet folytat a légi eilenséggei, annak külön-
bózó eszközeivel,

A íeisorolt néhány szcmpont önmagában is elégségcs ahhoz, hogy a honi légvé-
delmi rakétaezrerl minden irányú kiszolgáIásában, biztosításában hclyct kell llrztu:rtini r
r.nd,zer hjborúr haJtapbizrositarl kirdc.crnek.

A honi légvédclmi rakétaezred hadtápbiztosítása ugyanakkor sok rllyan jellcmzíi
sajátosságot rcjt magában, melyek jelentóscn eltérnek az összfcgyvernemi hadtápbizto-
sítás szervezeti formáitól, elveitól.

A hadtápbiztr,lílí,ri fartnákbal ís lttlbol .jLluttkez/í eltá.l,vhl az alillbialbttn /c/:tl ii::l:t

flglahi:
a) Bonyolulttá teszi a h. lórak, ezredhadtáp cllátísát, vezetésót az, hogy a légvó-

clelmi rakétaosztályok (ocs.) széttagoltan, nagy telületen helyezkednek (teiepirinck),
távol vannak az czredhadtáptól, ami vezetésükct, cl]cnőnésüket mcgnehezíti.

b) Kedvezii a lradtápbiztositás vegrehajrasa szempontjaból, hogy a honi lógvé
delmi rakétaezredoek (,osztályoknak) viszonyl4g..,s srabil telepüiése közigazgarási Lör,
zetekben, ipari objcktumok közclében lehetóvé tcszi a mozgókószlctek és a mcgcnelt
fcnntartási készletek képzésót,

c) A hadtáp munkáj a az ezrcd harceljárásainak sajátossága a nagyfokú dinami
kusság, valamint a nagy igénybcvótel gyakorol közvetlen hatást. A honi légvédelmi
rakétaezred legjcllemzóbb sajátossága az, hogy M ellenség váradan támaclásának elhárí
tuához iűandó harckészültségbcn van.

d) Az ezred alegysógeinek és a központhadtáp szervek, ellátó bázisok, intézetek
széttagolts{a viszonylag n€y terülctcn való települése és azok jelentős távolsfua meg-
kóveteli az összes szá]l.itási módok kombinált felhasznrálását az any4gi eszközók töbl
hclyre, és jelentós távolságra való idóbeni eljuttatása érdckében,

_e) Szlllitások hcllzetcre jcllcmzó lesz, hogy az utánszállítás az zrlapvetó anyagok-
bol (legvedelmi raketa, Jeg.t,cdelmi rakéta-hajtóany4g, gépkocsi hajtóanyag slb.) a köz
ponüadtáp hadtápja cgyéb anyagokból az ezred, alegységek eszközeivel valósul me5.
Alapvetó íormája a közúti és a vasúti szállítás lcsz,

í) Az ezred nem rcndelkezik önálló után, és hátraszálütási utakkal. Az állandó
eJhclyczcsi körletekben (laktanyák. lirktanya-tüzelóáIlás, TÜSZ /Tech, o./ rakétaosztá-
11ok) lz utak íeonlarta5át az ezred végzi a saját eróivel, eszközeivel, a htctevékcnység
idószaka alatt biztosított utakon a központhadtáp erói és cszközei végzik.

g) Az anyagt eszkózökkel való ellátásuk, ,,egyszakaszos" rend§zelben valósrrl meg.
Maz az osztalyok közvetlenúl a kljelölt ellátó bázisoktól, intózetektól vételcznek.

h) Az egészsógúgyi biztosítás kialakult rendje a rendelkezésre álló erókkel és esz-
közökkei egyszaka-szos rendszerbeo valósul meg. Az egészsógügyi szolgálatnak a harctc-
vékenység esészségügyi biztosít]ásán kívül el kell végezni speciáüs szakíegyverncmi
egészségügyi biztosítási feladatot (rakéta-hajtóanyag, sérúltek ellátása) is, amely különlc-
8e§ alapismereteket követel az egószségügyi szakszemélyzettól,

, 
i) Az ezredhadúp-ellátás nregszervezésében, irányításában, ellenórzésében és segí-

tésében worosan együtt kell hogy műkódjón a honi legvédelmi hadtcst és a közpoit-
hadtáp alárendelt szerveivel.
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j) Az ezred í-cladatának végrehajtá§a §orán n€y mennyisó;{ anyagi eszkózt (légv.
rakéta, rakéta-územa nyag, benzn, gázolaj) használ fel, annak folyamatos pótlisa a harc,
tevékenység sikeres megvívásának alapvetó feltétele.

k) A honi légvédelmi rakétaezred békébeo kialakiton hadtápbiztosítási rendszere
alaPvetó változtatá§ nélkül lehetóvé teszi az ezred hadtáPbiztosítását háborús körülmé-
nyek között is.

l) Az ezredhadtáp mindenkor kész a meglevó eróivel, eszközeivel a hadtápbiztosí-
tás végrehajtására. Az alárendelt alegységei (rakétaosztályok, fakétaosztay-csoport,
technik.ri osztály, technikai üzemeltetó szolgílat) hadtápbiztosításuk vonatkozásában
nagyfoku önállóságga.l rcndeikezik.

A EFEF 011/7]. sz. parancsa iehetósóget nyújt arra, hogy amikor egyes honi légvé,
delmi eróknck a hadtápbiztosítása az MNK terüIetén nehézségekbe ütközne, akkor
ezen erők ellátását a szövetséges csapatok erói és eszközei végeznék. A honi iégvédelmi
rakétaezred hadtápja segéIyhelyból, ellátó századból áll. A honi légvédelmi rakétaosztály
anyagi és egészségügyi biztosítását a szeívezetszcrű segélyhely és az ellátószakasz va]ó-
sítja meg,

L

A harctevékenység hadtápbiztosításának megszen ezése
és végrehajtása

A honi légvéclelmi riizérezred hadtáp megszervezósén, azoknak a céltudatos, terv-
szcrű és folyamatos tevékeoységének, rendszabályoknak az összességét értjiik, amelyek,
kel a iégi, fóldi ellenség elleni fegl.veres barc megvivásának viszonyait, megteremtjük a

hadtáp rendeltetésszeni múködésének kedvező íeltételeit,

A haúá])bizta]ítál megsuntzésy'neL az alapját kipr:zi:

- a kialakult harci, légi helyzet;
- a pk, elhatáíozása;

- a:z elöljárő hadtáphelyettes intózkedése;
- a h;borus urala.-eIJatás rendjc:

- az ezred- és az alárendelt hadrápok lehctóségei,

Az ezredparancsnok hadtáphelyettes felelós a hadtáp felkészítése. felépltése, telepi
té§e, megovása, órzés-védelme rendszabáiyainak tervezéséért és íoganatosításáért, az
LIHU-k igénybevételéért és igényléséért, a neki alárendelt szolgálati {ak teniletén az
any€i, egészsé8ü8yi ellátásért, a hadtáptechDikai eszközök technikti biztositásáéít, 

^zany4gi eszközök sziűtásáért, a fiirdetés, mosatás biztosításáért.

Az ezredparancsnok technikai helyettes feielós, a íegyvernemi és szolgálatiág-fónö-
kOk felelósek saját szaktcrületiik vonatkozásában az ezred anyagellátá§áért, a technikai
biztositásért és az anyagí eszközök száütásával kapcsolatos igényeik idóben tórténő
megadásáért.

l. A bddlá! felÉ!§ííir€ teúll
A harctevékenysé8 sikeres hadtápbiztosítása órdekében az állartdó harckészültség

időszakában a hadtápeszkózóket és -eróket, any4gr készleteket létrc kell hozni, meg kell
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alakítani, melyek kiilönleges idószakban pedig mozgósítás útján kiegészülnek, illctvc
feltöltésre kerülnek az ezred- és alegység}radtápoknál. Ezen íeladatokra való felkészülést
a magasabb harckészüItségi fokozatok íeladatainak begyakoroltatásával, a kikópzósi fog-
lalkozások tervszeű végrehajtásával keü biztosítani. A hadtáp békeáliapotról háborús
helyzetfe történő áttérés íeladatait a hadtápállomány aZ évente, kétévente végrehajtásra
kcrüló Pajzs, Zengó, Gránit ós Sztrelba gyakorlásokon és gyakorlatokon sajátítják el ós

hajtják végre a valóságos lrelyzetet legjobban megközelító módon.
A harctevékenység megszervezésének idószakában kemelt figyeLmet kell fordítani

az ezredhadtáp kü§zöbön áIló szakfcladatai végrehajtására úgy, mint - száIlítások
(manóverezósek) végrehajtása, mííködés megvalósítására - megóvásra, kiűdtésre,

A hadtápállománnyai gyakoroltatni kell a háborírs szakmai feladatok végrelrajtá_sát,

Ezen belül is kiemelten: az izemany^g, az élelmezési, ruházati és egészségügyi anyagok
egy részének a raktárépüIetekból, illetve cllátóbázisokrói tábori körülrrrényeknek megfe-

ieló széttelepítés ós működtetés végrehajtásában, az ellátási íeladatok széttelepitett kész

letekból történó végzésében, harciteclrnikai eszközök tábori körülmények közötti fel,
tóltésében, az egészségülryi szolgálatot a segélylrely telepítésében, imitált sérúltek elsó

szak, és orvosi segélyben való rószesítésóben, a tömegpusztulási gócok egészségügyi
kóvetkezményeinek felszámolásában, a ruházati szolgálatot mentesító tartalék készletek
megalakításában, manóvereztetésében, tábori elhelyezés íeltételeinek biztosításában, az

élelmezési szolgálat tábori viszonyok kózötti meleg étellel történó ellátás végrebajtásá

ban, a szállitórajokat, a száilító szakaszt a külöfiböző szállítási fcladatok végreh.tjtlrsához,

Fel kell késziteni a badtáp személyi áJlomínyát az ellenség betölt, bcszivárgott
alegységeivel, <liverziós csoportjaival, légideszantjaival való harcra, továbbá a tömeg,
pusztító és gyújtófegl.verekkel vé8rehajtott csapások következménveinek felszámolá,
sáta, mentőosztgbao (mentócsoportbao) törtéoó tevékenységérc,

A hadtáp felkészítésének alapvetó rendszabáJyait az elöljáró hadtíphelyettes és az

ezred palancsnoka hatáfozza meg, végrehajtása, gyakorlati megvalósítísa a parancsnok
hadtáphelyettes és a szolgálatiág,fónökók feladata és kötelessége,

2. A 1,1a ltlp i,.|í)ll"]lJ,J. Il|.|tL)|.,

A hadtáp csopottositásának az ezred csoportosításfioz kell hogy igzodjék,
ÁHKSZ idószakában állaodó elbelyezési körletben (laktanya) csoportosítjuk, MHKSZ
elrendelése esetén pedrg a légvédelmi rakeuoszcjlyok fci, tartalck vagy rejtett álláskörle
tci, illctve a technikai üzemeitető szolgaLat (TUSZ) rechnika osztaly körletei közelében
kijelöIt körletekben kell telepíteni, me8határozott anyagr és technikai eszközökkel, a

harci és egyéb állomány íolyamatos ellátása érdekében,

Az ezredhadtáp alegységei az ezrcd H-tól 5-10 km távolságra, 2-3 km', a lórak,
osztályok lradtáPja az osztay lásköfletótól 2-3 km távols€ra, 1 1,5 km' nagyságír

körletben települnek,
Az ÁHKSZ idószakában már lehetóség van a l.adtáp olyan ellrelyezésére, hogy

biztosrsa a íeltételeket az ellenség elsó légi támadó l]arctevékenysége elháritásának ered
ményes hadtápbiztosításához. Ennek érdekóben ezen idószakban kijelölésre, múszakilag
előkészítésre kerülnek a települósi körletek.

A körletekben a hadtápalegységek részben stacionáüsan (faldre telepíwe), részben
mobiüzáltan (gépkocsin) helyezkednek el, szorosan alkalmazkodva az ezred harcfelada-

tához és állandóan készen állnak a jelentkezó biztosltási feladatok végrehajtására. A had-
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táp részére minden esetben tartalók települési körlet is kijelöIésre kerül, de ezek múszaki
berendezésére azonban csak elfoglalásuk után vao lehetóség.

A gépkocsikat lehetóleg természetes vagy mestetséges fedezékekben, illetve olyan
helyen kerülnek elhelyezésre, ahonnan akadály oélkül, gyorsan ki tudnak hajtani.

A íoldre rakott any4gi eszközöket ponyvával, íóLiával kell letakarni - a konténerek
ben vagy rakodólapoka málházott rakományok kivételével - és a helyszínen található
la v4gy egyéb anyagokból készült alátétekre (ászokf4 rózse stb,) kell elhelyezrri.

A teiepülési körletben élelmezési ellátópootot, valamint benzin- és gázolajtóltó-
lrelyeket kell működtetrri.

A segélybely - lehetőségektól f,iggóen - állandó jellegú épületben, fedezékekben
v4gy sátrakban kerül telepítésre.

Az üzemanyagraktár a telmészetes védettség ós álcázási lehetóségek figyelembevé,
telével az egyéb raktáraktól távolabb kerül teiepítésre. A raktárban üzemanyagtöltó gép-
kocsik (üza, ufók.) elhelyezésére fedezékeket, a hordók és egyéb tárolóeszközök részére

árkokat kell kiépiteni, az üzemanyagtartályokat földbc kell súllyeszteni és vast€ föld
burkoiattal kell ellátni,

Az élelmezési raktár és a konyha lehetóleg egy helyen kerül elhelyezésre, berende-
Zésre, vízvéteü hely közelében.

A ruházati anyagot szállító gépkocsik részére fedezékek, a személyi áIlomány
részóre óvóhelyek (árkok) kerülnek kiépítésre, berendezésrc, Anyagi készletek az alábbi
helyekre kerülnek széttelepítésre: laktanya, hadtáptelepiilési körlet, tiizelóállások, raké-
ta-széttelepítési ködet (RSZK), Valamint védett létesitménvek (H, vezetési pontok).

Az ezred (osztály) hadtáptelepűlési helyét az ezred- (osztály ) parancsook hatá-
íozza meg) a PK HTPH (Iradrápszolgálarvezetó) jelentése és javaslata alapján.

A hadtáp áttelepitése az ezted és az alárendeltségébe tartozó alegységek manőve-
reivel összhangban kerü] megtefvezésre és végrehajtásra.

A hadtáp áttelepíté§ére általában akkor kerülhet sor, amikor az egész szervezetet
csapás alól ki kell vonni - olta]mazási körlet megváltozik - objektum megsemmisül, de
a hadtáp megmarad, az oltalmazás helyreállítása, megerósitése céljából, íő támadÁsi irá-
nyokban.

A fentieken kívül a hadtáp áttelepítését akkor is végre kell hajtani, ba az ídőjirlsi
tényezók, elemi csapások kövctkeztében a korábbi települési körlet nem használható,
vagy kedvezótlen vegyi, sugárhelyzet alakulna ki, A hadtáp áttelepíté§e a parancsnok
utasítása, engedélye alapján történhet,

Áttelepitést lehetóleg egy lépcsőben kell végrehajtani, Helyzet függvényóben - az

elöljáró engedelye alapján - az any4gi eszközók áttelepítése a szállítóeszközök többszöri
fordulójával is végrehajtható.

Nagy távolságú manóver vasúton (keréken) történó végrehajtásakor meg kell szcr-
,leznt az illomány ellátásit.

1. Után, h hátrulzállitá:i tttak Ltjelalél, berendezy'se:

A légvédelmi rakétaezred az allandó hafckészültség idószakában a kijelölt és jóvá-

h€yott közutakon (után- és hátraszállítási utakon) közlekcdik, Ezeket az ntakat az

ezred korlátozás nélkiil és elsóbbsóggel veheti igénybe,
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Harctevókenység során, amennyiben hadászati és hadmúveleti jelentóségű utak
gónyl-rcvétele válna szűkségessé, akkor azok igénybevétele igenylés japlán az'e!öIltaő
engedélyévei történhet. Az l,r.sz4g egyéb alacsonyabb rendú - úwonalain az ezred
hadtápjának közlekedése biztos,,cltt.

Uíár- íJ, hátalzállítáJi taÉal Aell úiztoitaú:
- a kijelöIt ellátó, szolgáltató szervezetckhez, kirakóállomásokhoz;
- ezredhadtáp és osztályhadtápok;
- osztályhadtáp és álláskórletek;
- laktanya és áIláskórletek;
- TüsZ és álláskörletek között,
Az utak kijelölését és azok igényheverelenek renrJjét az czredhaJt;p részére az elöl-

járó hadtáphelyettes, a lérak. osztályoknak, TÜSZ-nek az ezreJpk. hiph.-e határozza
me8,

A műszaki rrrunklk végrehajtás ára az.atán- és hátraszáűtási utakon az ezredpa-
rancsnok által kijelölt efók, a bekötó- ós hadtáp települési körletéo be]ül levó utakon az
e|Iátőszázad (-szakasz) erői ós eszközei kerülnek alkalmazásra,

4. A hadíáp írzí,raidllnL, tötu{! lzlitó íepl)nek elleni tÉdclru,,

A hadtap TÖPFE és gyútófegyverek elleni védelme, órzés és vódelme, a hacitáp
élet és múködőképességének megóvása érdekében alapvctó jelentóségú

. Á csapásvédettség jobb biztosítása érdekében a HKSZ,i feladatok végrclrajtásának
idószakában megkezdódik és meghalarozotr bataridóre b.eíejezoclik.u any'€i Éészletck
széttelepité§e olyan számvetóssel, hogy harcoló alegységcink me8bízható, folyamar.,s
hadtápbiztositása amecidig ez lehctséges, az álJendő békerendeltótésú hadtápobjektu
rrrokból (élm, blokk, segelyhely, úza.-töltó állomás, raktárak) tönénjen, de j elienség
e§etleges csapása következtében megteremtsük azt a feltételt, hogy a csapások követ:
kezményeinek íelszámolása és további harc megvívása érdekében rendelkezzen az egy,
ség, alegység olyan any4gi és technikai eszközökkel, amelyek biztosítják a harc továBbi
megvívását,

Ennek érdekében az ezredhadtáp és alegységhadtápok elfoglalják a korábban kije-
lólt és telepítés szempontjából begyakorolt körleteiket, melyek-keiló feltetelekkel rén-
delkezoek a további ellátásra_

._ A törzsek által fo6Janatosított rends zabályok alaplán a parancsnok lradtápheJyettes
(htp. szolg, vez,) szervczi, illetve határozza -.g u Éádtepa"gyre3ek töpíc. a. gy,iita-
fegyverek elleni védelmét,

A fullá! 1lrílrl\!:rlgéiei rutgórl1sa írdekibut:

.- az anyagi eszközöket szétt4goltan kell elhclyezni, törekedni kell a terep védelmi
és álcázó sajátosságainak maximális kihasználására;

- a hadtáp részére tarulék (életmentó) körletet kell kijelölni, berendezni;
- végre ke hqtani az egcszségügyihrgiéniai és megelózó intózkedéseket;
- TÖPFE elleni védóeszközöket bizto§ítani kell,

Az ellenség TÖPFE-ek alkalmazása esetén azonnal intézkedéseket kell tenni a
folyamatos hadtápbiztositrás helyreállitására, végre keü hajtani a mentési munkálatokat
(s íc] kell számolni az cllcnsqg 1nrn2dás16ak kóre*czmenyeit,
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A települé§i körletbcn a védelmet körkörösen kell megszervezni. Közvetlen órzés,
védelmet figyeló és órhelyck kijelölésével, valamint járórözéssel kell rnegoldani_

A szállítmányok órzés vódclmót minden esetben meg kell szervezni, küIönö..n
fontos a rakéta-üzemanyagok száIJításával kapcsolatos őrzés]védelemre clóírt rendszabá,
lyok betartása, a szükséges eszközök, túzoltó, vízszállitó és mentó 8épkocsi biztositása.

_ _ 
Az ezredhadtápot aH-róI, az alegységek hadtápját, az alegységek vezetési pontjai-

ról híradó eszközökkei vagy jelzóeszközökkel értesítik az atomtánadás veszélyérói, a
vegyi,, sugárszennyezésról és a bakteriológiai fertőzésről.

Ha a_hadtápot csapás éri, értékelni kell a csapások követJ<eztébeo kialakult helyze-
tet, meg kell vizsgálni a hadtáp működóképességót.

A csapások következménycire készített számvetések elemzése alapján az a levon-
ható következteté§, hogy cgyes alegységek a csapások hatására megscmmi§üll]etnek,
elveszthetik harcképes§égüket, de az rövid (O-rZ ora) hataridön beJüI lrcl1 rcállítható. A
lradtápany4gokban eLlben az idószakban a szérreleprtÉs credrnénlekeni n4gyobb, az
egység (alegység) hatáskörén belül nem pótolható vesztesógge] nem számóhatunk.

_ Az anyagi eszközökben becsült veszteségck mintegy 6-8o/0,fe tehetók, a személyi
állomány veszteségc 3-40ó lehet, ellátá§ukat (kiürítésüket) az adott egészségügyi t4gozát
képes végrehajtani.

A hadtápnál az ellensé6J által végrehajtott csapások következményeinek felszámolá,
§fu" olentóc§oPoftot kcll létrehozni. Előzetes kijelölésük és létrehozásuk azórt szüksé-
8e5, mert a rnegoldandó feiadatok és a kóniJrnények bonyolLrltsága, óssze§zokott, gya-
korlott és feikészített állományt igénycl.

HaLllá! me lícj7pat listzxltek (eg, llálttlzat):
- munkairányító t fó (tts,);
- eü. leI..er (eü. k.rtona) 1 í<il

- sebesült kihordó 4 fó;
- akadályelhádtó 1 fó (munkagép, daru);
- gk. vezető l [ő;
- vcwi-..ur:aíclderrló l íó

összesen: 9ő- 1dbtgk.
1 db munk4gép, daru

Hadtápot ért csapás esetén az alábbi feladatok végrehajtásával leell :zántllni:
- osztályok között anyagmanóverezésre kenilhet sor;
- ezredhadtáp et ői|bő| az alegységhadtáp megerósítésére kerülhetnek;
- csapást szenvedett alegységhadtáp megmaradt erói, eszközei összevonásra kerül-

lretnek és velük más alegységhadtápok megerösltese kenil vegrehajtisra;

. az. elölj.iro-megerorirer lehetsége\ (TÖPFE c.eren eg(5/ié8!]8-yi. anyagi vonat-
kozásban),

'

Anyagi biáosítás terén:

1, A HKSZ,i é: femtartá:i hétzhteh lrtékelíse:

_ 
Az ezred any4gi biztosítása ellátási €anként az érintett szolgáJatiág,fónökök köz,

veden irányítása és felelóssége mellett valósul meg. A honi légvédclmi há<itest nem rcn-



delkezik hadtápalegységekkel és anyagi eszközkészletekkel, ennek következtében az

ezred any4gellátása kózvetlcnül a központhadtáp kijelólt raktáraibóI, nópgazdasági szer,

vezetektól történik.

Az alyag1 liészleteket a harctevékenység kezdetére nizelőállásokban, háborús

működési helyeken és az azok közelében decentrali záItan, IehetőIeg zárt íedezékekbeo

és a lehetóség fiiggvényében kóépületekben olyan mennyiségben célszerú felhalmclzni,

hogy azok rakéta-hajtóanyagbóI 3,,i napta, h4gyományos űzemanyagból 6-10 napra,

élelmezési, ruházati és egészségügyi aoy4gokból 30 napra biztosítsák az ellátást. A fenti

any4gok mennyisége tefmészetesen az elrendelt halckészültségi any4gokkal egyűtt

értendó, így a kiképzési készletek cüátásba való bevonása biztosítja, hogy a harctevé,

kenység elsó idószakában nem kell utánszáütást végrehajtani,

Az ezredhadtáp csak az ezredparancsnokság (tarzs) részére alakítja meg, tárolja és

biztositja 
^ 

mozgó anyagi eszköZkószleteket.

A hadmúvelet alatt felhasznált készletek p ót]ását azokra az anyagokra, amclyekból

6-10 napra elegendó készletet sikerült lét tehozni 2-3 naponként, ettóI nagyobb készle-

tek esetén kéthetenként is elegendő az eredeti, illetve annak 80o,b-os szintj-áre feltölteni

az alegységek igénylései alapján, Az any4gi eszközkészlctek pódása lérak, rak. üza,, beo-

zin, giaolq terv szerint, az egyéb elyagi eszközökból igénylés alapján valósul rrreg.

2, A foga.rzűti, ttraezíli nnrmáÉ:

Az ezred harctevékenysége biztosításához szükséges anyagok tervezése két alap-

vető idószakot ölel fel:

Az elsii idíiual a magasabb harckészültségbe helyezési és mozgósítási íeladatok vég-

rehajtásához szükséges anyagok biztosítására és az elrendelt mozgókészletek megalakítá-

sára, a kiképzési készletek számbavételére, a készletek decentralízáIasáta kell, hogy.irá,

nyutjon. Ai ezzel kapcsolatos tervezési íeladatok az ÁHKSZ i dőszakitban, az érvényben

levó hksz.-i és moz-gósítási intézkedések, utasitások, ellátási normatívák alapján és a vár-

ható alkalmazást figyelembe véve olyan számveté§sel kell végrehajtani, hogy az ezred és

alárendeltjci a háborus nrúkódési bely elfoglalása érdekében a mozgókészleteit móg

részben sem használja fel, ezen túlmenóen is csak a harcíeladat megkezdésekor kerüljön

sor a mozgókészlet íe|huznilására, amennyiben az előbb említen 6-10 napi, illetve a

hari ké:zleret nem .ikerülL lctrehozni,

Ezek a készletek létrehozhatók az MHKSZ-i feladatokkal összehangoltan, vagy a

háborus működési hely, illewe a települési körlet elfoglalása után, az elöljáró hadtáphe,

lyettes intézkedése §zerint,

A móndih il ísza*, amely az elrendelt mozgó- és tartalék készletek meglétéból kiin-
dulva legalább 

'-7 
napos harctevékenységre elegendő anyagot foglaI nagába, az adc>tt

helyzetnek és követelményeknek megfelelően kerül pontosításra,

A száfazföldi csapatok any4gi biztosítási elvdt1l eltéú :ajó*ltlágok:

- a nem romlan<ló élelmezési anyagok felvételezése alapvetően továbbra is a közeli
polgári vállalatoktól, üzemektól történik, figyelembe véve a múködő kisegítő gazdas@

termékeit is ;

- a ruházat tisztításával, mosatásával kapcsolatos békeelvek nem változnak;

- a Íelhasznált készletek pódása egyes any4gokra vonatkoztatva, csak 2-3 napos

harctev&enység végén, illewe c§ak kéthetente vagy még akkor sem szükséges.
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A baroeúAerysóg tdju aqagi sziikséghk örwríl)ídik:
a harctevékenység elókészítési és végrehajtása alatti felhasznáJásából;

- az ellenség tevékenysége következtében lehetséges vesztesegekból (egy 5-7
napos szünet nélküli harctevékenységi időszak a]att elérheti a 2r-30ol0,ot is);

- a harctevékenység végére elrendelt készletból (mozgókészlet 80o/o-a).

Az a|ábbí közepes fogyasztási normákkal kell számolni az ezrednél (ja.,ban),

ezred o\llJ]}

rakéta,bajtóanyag

té, rak.
benzin

+ázolq
élelem
lé, lószer
löv, lószer

- 1,0 l,i
- 1,0-1,,

0,1r-0,2, 0,1r-0.25
0,3,0,4 0,3-0,4

1,0 i,0
1,0 1,0-1,,

0,1-0,15 0,1-0,1iI

I

I

I

l

I

I

I

I

l

I

I

A Jilbaszxált axyagt kr.rzlrttk Jiúsai hbxxele:

- az ezred és alárendeltjei körletében lelhalmozott készletek;
- központhadtáp kijelölt raktárai, rakárrészlegei;
- egyes any4goknál ellátásra kijelölt alakulatok készletei;

- társ fegyveíes erók, fegl.veres testületek alakulatai;
- továbbra is üzemeló kisegító gazdaságok;

- ktlelölt polgári váüalatok, szolgáltató üzemek,
A terv szerint biztosított lé. rakétákat, rakéta üza.-ot, benzint, gázolajat a központ-

hadtáp szállítja ki vasúti, egyes esetekben gépkocsi száütó eszkózökkel,
Az egyéb anyagj eszközöket - az igénylés,kiutalás függvényében - az ezred-, alegy-

séghacltáp vételezi íel saját eróivel, eszközeivel,
A légvédelmi rakéták feltöltését szervezetszerú tóltócsoport hajtja végre a bizton-

sfoi és technikai uta-sítás.ok, elóírások szigoru betartása mellett, A töltócsopoft állomá-
nyáDak záít rendszerű, opalonos védóruha, kesztyú és speciátis betétú glázálarc haszná
lata kötelezó! A töltési folyamat idószakában a semlegesító és túzoltó gépjármúveket
beavatkozásra kész állapotban kcll tartani, Kötelezó az egeszségúgyi szakszemélyzet
(felcser, eü. tts.) jelenléte, mentőfelszereléssel és mentesító, köz3mbösító oldatokkal,

A múködési heiyeken, körletekben az áramíejlesztó gépeket, gépjfumúveket a
helyszínen megalakított készletből (hordózott ag.) kézi§zivattyúval a kezelő állomány
tölti fel hajtóanyaggal, amennyiben a könilnények ezt nem teszik lehetóvé, akkor üza.
töltógépkocsival (üza. uíó,-val) kell végrehajtani,

Kiemelt figyelrnet kell fordítani a rakéta,széttelepítési kórlctben a vontatók üzem-
any4ggal való feltóltésére.

Száütó és egyéb rendeltetésű gépjármúvek feltöltése az állandó üzemany4g raktár,
ban (Iaktaoya) v4gy a hadtáp települési körletben telepített üza, feltölté§i ponton törté,
nik.

Laktanyában készített étellel kell ellátni a laktanyában visszamaradt áJlományt, A
hadtáp települési körletben készített meleg étel kiszáütása útján kell ellátni az RSZK-
ban, tiizelólállásokban, H,on, színle]t állásokban, az STG\TI-en, valamint egyéb kikúlö-
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nített helyen levó állományt (hír, Iokátor) és a saját hadtápállományt. Harcá-llásponro-

kon, védett létesítményekben 2 napi hideg élelmet és vizet kell felhalmozni. Naponta
háromszor kell meleg étkezést biztosítani.

Álomány füldetését, tisztaruhacseíéjét az alapobjektumban (laktanyában), illetvc
tenileten levó objektumban váltásokkal meg kell oldani, illewe ennek akadáyoztatása
csetén a közeli polgári vállalatoknái szerzódés alapján.

A íegyverzctitcchnikai any4gellátás, valamint az egyéb szakany4g ellátást a fegyver
zetitechnikai helyettes alárendelts égébe taítoző szolgáIatiág-fónökei, illetv. az érintett

szolgálatiág-fónókök (vezetók) tervczik, irányitják.

A fegyvernemi any€okat és egyéb szakanyagokat - a veszteség,fogyasztás figye

lembevételével génylés alapján a LERE Pság, és ellátófőnökségek tcn einek megfelcióen
a központhadtáp-raktárak biztosítják. Az ezred rakéta ellátása a légvédelmi rakétatechni-
kai házisról történik,

IIL

utánszállítás területén:

A harctcvékenység hadtápbiztosításához szükséges fóbb anyagi eszközök utánszál,
litását az elöIjáró szervek végzik, egyéb any4gokból az utánszállítás vételezéssel az ezred

és alárendeltjei eszközeivel töfténik.
A központhadtáp szállit ki au ezrcdhez tendszerint vasírti eszközökkel légvédelmi

rakétát, rakétaiajtóany€ot, A LERE Ps€. gépkocsiszálütó zászlóalja szall'itki az ezred,

hez légvédelmi rakétát, rakéta-hajtó a^ya1ot. Az alegységek részére a rakétát és a lakéta-
hajtóanyagot a TÜSZ száIlítja ki,

Vasírtvonalak romboltsága esetén a LERE Psfu. gépkocsiszíltítő zászlőa\ja az ezted
szállitóeszközeinek bevonásával közvetlenül szállítja ki a felhasznal.óh<lz. Az egységhad-

táp vótclezi és szá.llítja saját cszkózcivel a többi eny€ot,
A száűtások végrchajtásához vasúti kirakóállornások, valamint any€átadópontok

kerűlnek létrehozásra a központhadtáp eróiből, eszközeibóJ,

A dunai és tiszai hidak romboltsága esetén az ideiglenes átrakókörletek és kompát-
kelóhelyek igónybcvételére az elöIjáró intézkedik, Tiltott úwonalak, átkelóhelyck és

járatuwonalak ) gépkocsinál tóbbel va]ó közlekedés es€tén, csak elöljárótól való előze
tes igénylés alapján vehetók igénybe.

Anyagi eszközök terv szerinti elosztása érdekében a központhadtáp vasútra telepi
tett vegyes any4graktárt (VERA) és a véte]ezést az ezred onnao hajtja végre, valamint
történhet a harcrendi clemek terítőjáratokkal történó ellátá§a,

A feJhasznált anyagi eszközök pódása elsősorban harcj szünetekben kerül végrehaj,

tísra, az alegységek teljes feltöltésével.
A harc elókészító idószakában az ezrednek áitalában 15-20 t, a harc megvivásának

idószakában pedg 2-] naponta mintegy 80-10O t anyagot kell áwenni, alapvetóeo száI-

lítóeszközökön tárolni, elosztani, fel-, le- vryy átrakni, átrakás néIküli szállítmányként
rendezni, okmányolni, szállítani, tömegeseo feltöIteni,

Az elózóekben jelzett anyagmennyisé8 60-70oó-a rakéta hajtóanyag, benzin és

gázo]ra1, 20-25aio-a lószer, élelem, fegyverzet-technikai any€, 
'-lrolra 

pedig egyéb

any€.
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Iv.

Hadtápszakíechnikai biztosítása:

A hadtápszaktechnikai biztosítás fogalma alatt a hadtaptechnikai es egyéb techni-
kai eszközök he\es alkalmzását, technikai kiszolgálását. tárolasat (megóvását), időben

töftéoó javítá§át és bázisokra váló hátraszállítá§át éftjük.

A hadtáptechnika várható vesztesége n€yban függ elsósorban a települési (múkö-
dési) köfletben elvégzett múszaki álcázási munkák mennyiségétól. Az ellenség várható

behatása, a n4gy pontosságú fegyverek, felderító és csapásméró komplexumok alkalma-

zása miatt több veszélyeztetésnek lesznek kitéve az ezred, alegység szállítóoszlopai, lak,
tanyában visszah4gyott hadtáptechnikai eszkózei, erói, A harc dinamikája tömeges légi-
csapások számának növekedése és íeszített§ége következtében a hadtáptechnikai eszkö,
zök javítási igényei a oagyobb terjedelmű javítísokat dényló és nem javítható technikai

t.zközök irjn1 jban lognak eltoJódni,

A harctevékenység egy napiára az ezrednél 
'-7olo-os 

harci és természetes elhaszná,

lódásból eredó hadtáptechnikai eszköz-meghibásodással számolhatunk, A meghibáso

dott eszközökból kisjavítá§t 
'0o/o, 

középjavítást 20o/a, nagyjavitást 100./0 igényelhet, é5 a

vissza nem térülő vesztesé8 2ool0 lehet általában.

A kisjavítást a technikai eszközökön a kezelószemélyzet, az ezted és alegységek
javitómúhelyei végzi, Közép- és n€yiavítást igényló technikai eszközöket cló keli készí,

teni leadásra, majd a sérült technikát a kijelölt, települt sérüItgépjármú-gyújtőhelyre kell
leadni v4gy a központhadtáp javítóbázisra cserével,

A hadtáPtechnikai eszközök vesztesé8ére és keletkezésük egyenletlensógérc is a

gócszerúség lehet jellemzó,

A rendelkezésre álló szállítókapacitás elegendó az ezred anyagi szükségleteinek
szá]litására, sőt az el]átőszázad képes idószakosan az a-lárendeltek részére any€ot véte,
lezni, szállítani.

Gondot a szállító gépjármúvek n4gyobb vesztesége okoz, ekkor az elöljarónak kell

beavatkozni más alakulattóI erók, eszközök ideiglenes átcsoponosításával, a pótlfuigény
1ehívásával,

Egészségügyi biáosítás:

Az ezred harctevékenységének egeszségügyi biztositása során a gyógyító-kiürító, a

közegeszségügyijárványügyi és egeszségügyi anyagi, valamint a tómegpusztító feg},ve-

tek és az ellenséges nagy Pontossá8ú fe8).verek elleni védelemmel kapcsolatos e8é§zsé8,

ügyi rendszabályok keólnek végrehajtásra.

Az egészségügyi biztosítás rendszere egszahaszas, azaz az alegységeknél az adott
segélynyújtás után a sérültek a kijelölt kórházakba kerülnek leadásra,

Az agísalgtigi biztosltár megzerutzhíwh cilja:

- a személyi ,íllomány harcképességének fenntartása és egészségének megóvása;



- a séfültek és betegek idóbeni elsó szak- és elsó orvosi segélyben történó részesí-
té5e:

- a kijelólt kórházakba történó leadással az íllomány gyógyítása, az alegységekhez
való lehetó leggyorsabb visszaifányít]ísa.

A fentieken kivül feladat a íakétaizemanya1,komponensekkel dolgozó állomány
egeszségügyi biztosításának végrehajtása, mely m4gába foglalja:

- a személyi állomány orvosi íelülvizsgáIatának, kivizsgáIásának és ellenórzésének
végrehajtisát, az esedeges sérülések ós megbetegedések megáJlapítfua is idóben megeló-
zése érdekében;

- üzemeltetés közben a biztonsági rendszabályoknak a szeméIyi áIlomány részéúl
történó betartásának, valamint a védóruhízat és az egyént védóeszközök használatának
ellenórzését;

- a rakétahaltóanyag-§érültek é§ mérgezettek ellátása.

A honi légvédelmi rakétaezred egészségügyi szolgálatának már békében jól behatá-
rolt ellátási és biztosítási feltételeket kell kialakítani, elméletilcg és gyakorlatil4g elsajátí-
tania, Az ellátási rendszer fóbb elvei az alábbiak:

- az egészségügyi eilátás alapja l minden szinten alke]mazandó ijt}, lj *ölrsöúl
:eg!!1qújtá.r;

- az iná]]ó településben tevékenykedó lérak, o.-nál az egészségügyi segélynyújtás
kiterjed az el:,í szaÉaglj szintjére, erre felcser vagy egészségilgyi ti§zthelyettes és zá§z,
lóaljszintú szakany4g áü rendelkezésre;

- az eztednéI el:í anu:i :eglly, illewe a keletkezett sérülósi góc függvónyében buzű,
Aitett éktmatí elsó orvosi segély biztosítható ezredszintű anyaggal;

- :zaÉan,o,1i, -rzakasílaft ,uaÉonosi segélyben a kijelölt korhüakbao. gyógyintézetek,
ben,

A felsorolt segélyformák és a rendszeresített egészségügyi szakany4gok alapvetóen
hagyományos csapásokban keletkezett sérültek ellátására reáltsan alkalmazhatók, azaz a

saját erők elégségesek.

Problémát jelent viszont a tömegpusztító íegyverck okozta gócok felszámolása. A
rendszeresített egészségügyi szakszemélyzet, illetve egé§z§égügyi szalcrnyagok tömegsé,
rüIési gócok önálló felszámolására elégtelenek, csak a hátországi ellátási rendszerben,
illewe az elöljáró egészségü;ryi szolgálatlőnök tartalékában levő szakcsapatok v4gy köz-
ponthadtáp intézeteinek, eróinek bevonásával, idóleges átdárendelésével oldhatók meg.

Az egeszségügyi biztosítás megszewezésének külón kérdését fogja jelenteni az,
hogy a várhatóan kialakuló sugárszeon yezett zónák és a lérak. e. helyhez kótóttsége
jelentósen emelni fogja a másodlagos sugársérúlések számát - még váltásos rendszerú
harctevékenység mellett is - és ez booyolítani foga az egészségigyi ellátási feladatokat.

A harctevékenység egészségügyi biztosítá-sát az czrcd EiiSZF szervezi meg, a hdt,
EÜSZF és az ezredparancsnok elhatfuozása dapjáa.

A segélyhelyet a hadtápkörletben, a harctevékenység folyamán pcdig a tömcges
serülési gó,ok közeleben kelJ relepíreni.

Az eIóIjárí zltrolhatja az ezredsegélyhelyet, amely tartalékként, ebben az esetben a
hadtápkörletben felmálházott állapotban kerül elhelyezésre,

A sebesültszállító gépkocsin kívül minden egyes gépjármű bevonható a sebesült-
szállításba,
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Kolera, pestis és fekete bim,ló esetén kaíantéDt kell bevezetni, A töme8pusztító
fegl.verek elleni védelem egeszségügyi rendszabályait a segélyhely erói köteleséL végre-
hajtani,

vI.

Hadtáp vezetése:

Az ezred harctevékenysége hadtápbiztosításának vezetése sok irányú, jól összehan-
golt tevékenység megvalósítását és irányítását igenyli. Kiemelt figyelmet kell fordítani a
hadtápbiztosítá§ megszervezésére, u afátertdelt hadtápok részére a feladatok időbeni
lejuttatására, a végrehajtás során a hadtápmanóverek, utánszáütási (vételezési) és sebe-
sült kiüdtési feladatok végrehajtására, A vezetésnek arra kell irányulnia, hogy a hadtápa-
legységek, részlegek hadrafoglratósága á.Ilandóan biztosítva legyenek, az eztedhadtíp
állománya magas színvonalon, begyakorlottan készek legyenek a feladatok végrehajtí-
sára, az ezredhadtáp erői és eszközeí az ellátandó részlegekhez, csoportokhoz állandóan
közelítésíe kerüljenek, a személyi állomány kórében aktív, célratóró munka folyjon, a
hadtápa.legységek folyamatosan, szilárdan legyenek vezetve.

Az ezred hadtápbiztosítását meghatáf,ozott rendben, szefvezetten, előrelátó terve-
zéssel, alegységek helyzetéhez, a harcfeladathoz és a parancsnok elhatározlsilloz $a-
zodva, szükség esetén módosítva kell tefvezni, szewezni, iányítani, ellenórizni, illetve -
ha szükséges - beavatkozni. A badtáp fó erőkifejtését a fó harcfeladatot megoldó alegy,
ségek hadtápbiztosításár4 valamint a légi harctevékenység kimenetele szempontjábóI
döntóen fontos ellátási feladatra kell összpontosítani.

^ 
léti, íildi elhnég lexi barcban a hadtáptuté:t az flkrnzi, bogy:

- a harctevékenysé8ek során az czred naponta több harc íeladatot is megoldhat, a
hadtápbiztosítás megszervezésének íeladatai tehát folyamatosao ismétlódhetnek;

- a máI me8te.vezett feladatok végrehajtásában (terjedelmében, szerkezetében),
illetve a végrehajtás lehetóségeiben és kónilményeiben is éles változások következhet,
nek be (tömegpusztulási gócok, vegyi-, sugárszenoyezések, ipari katasztróf&, rombolá
sok stb,),

Az ezredhadtáp vezetéshez szükséges adatokat a hadtáphelyettes, az eló\fuó had-
táPhelyettestól az ezredparancsnoktól, továbbá az együttműködőktól ós az alárendelt
állománytól kapja meg közvetleoül, vagy a létrehozott információs csatornán,

A hadtápvezetés a harcáláspontról valósul meg a hadtápvezetési csoport útján,
mely Z váltásbóI tevódik össze.

A parancsnok hadtápheiyettes rendszeresen jelentést tesz a parancsnoknak a had,
táp helyzetéról és munkájáról, az alárendeltek ellítonságáróI, vesztesógekról, valamint
javaslatot tesz a hadtáp megszervezésére.

A hatc hadtápbiztosításának helyzetnek megfeleló megszervezése érdekében a
parancsnok eligazításkor feladatokat határoz meg a hadtáp részére. melyet szakmai
szempontól kiegészít a hdt. pk. htph. elózetes, majd írásban kiadásra tefvezett §zakin,
tézkedései.

A parancsnoki tEékoztató a helyzetértékelés és az elózetes intézkedés kiadása után
a hadtápvezetési c§oport alapvetóen két fó fcladatot hajt végre.



A hadtápfőnök vezetésével kido§ozásra kerül a hatltápintézkedés, mely lejutta,

tásra kerül az alárendeltekhe,: és az e]látószázad parancsnokhoz, valamint a szükséges

számvetések elkészítésével hdolqozásra kerül a harctevékenység hadtápbiztositási terve.

A kialakult információs rendszernek megfelelően csapások után a szolgálariág,

fónökök összesítik és jelentik ve§zteségüket, egyben javaslataiJ<at is, a hadtápot ért

következmények felszámolására és a további harctevékeny§é8 hadtápbiztosításáfa
vonatkozóan.

A lragyományos csapások után sor kerülhet egyes alegységek menóvereinek végre,

bitásáta, azok hadtápbiztosítására, úwona.l,igénylésekre,

A tömeges légicsapások következményei felszámolásának idószakában a badtápve,
zetés számo§ probléma elé kerülhet. Gondot okoz az alárendelt osztályokkal való össze-

köttetés idóleges vagy teljes idóre történő megszakadása,

A beérkezett veszteséglelentések alapján a PK HTPH jelenti elhatározását az eIöIlá-

rónak a következmények felszámolására,

Az ellenség csapáskövetkezményeinek felszámolásával egyidejűleg kerül sor a had-

tápbiztosítás megváltozott körülménycihez igazodó pontosításokra, illetve újbóli meg-

tervezésére.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a hiradás, összekötteés folyamatosságának fenntar-
tásáta.

Együttműködés során meg kell valósítani a harctevékenység hadtáPbiztosítási fela-

datainak megoldásában részt vevő szefi/ezetek (részlegek) tevékenységének fcladatok,
hely és idó szerinti összhangolását,

E§;ltnl;l aiJ;v lcll ry,p, al,i,lani.-

- siát vezető szervekkel (hdm, fegyverzettechnikai szolgálat, csapásértékeló cso-

Port stb,);

- ellátóbázisokkal, rakétákkal;

- alárendelt hadtápszolgálatokkal és saját hadtípalegységeken belúl;

- elöljáró hadtápszerwel;

- területi katonai és polgári szervekkel (munkásórség, poigári védelmi szervek,

terülctvédelmi alakulatok, územek stb,).

A hadtápbiztosítás helyzetéróI naponta hadtáp-összefoglaló jelentést kell íelterjesz-

teni, a-lulról felfelé |

VIL

következietések

E rövid összefoglalásban a teljességrc való törekvés igénye néIkűI kivántam ismer-
tetni azokat az aktuá]is sajátosságokat és következtetéseket, melyek ismerete a honi lég-

védelmi rakétaezred kiszolgáJásának és eilátásának jelentós szakterrilete, Az ezred hábo
ú§ hadtápbiztosítási rendszere alapvetóen kiforrott, de ez nem jelenti azt, lrogy nincse-

nek feladataink a további korszerúsítések érdekében, hisz néhány alapvetó változás tör-
tént az elmúlt 2-3 évben, ami a biztositásban újszerú vonásként jelentkeznek. \ene*
t el.,,t,tt|,,.u,-,.i,tt,t : diblüt :
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1, Az ezred állományában alkalmazásra kerülhet olyan légvédelmi rakétaosztály
csoport, mely nagy hatótávolságír rakétakomplexummal kerül ellátísra. Az osztálycso-
port szer.rezetileg n4$,obb a lérak, osztályoktól, ez személyi á1lományban, technikai esz,

kózökben, hilönböző létesítményekben 3-r-szóIós többletet jelent. Az osztáiycsoport
nak az elöljáró parancsnok szab feladatot, mivel tevékenységük meghatározó a légi

ellenség elleni harcban, Az osztáJycsoport renclelfetése, tégi támadó cszközök megsem,
misítése, légi harcáüáspont (AVACS), hadászati repülógépek (B,r bombázó) megsem

misítése, kis magassfuú célok megsemmisítése (SR-71 feldeító repülógépek) stb. Az
osztálycsoport ha_rci lehetósó3ei következtében a hadtápbiztosítás kiemelt jelentóségű,

ezéít M ezíedhadtápvezetésének orientált tevékeny§éget kell kifejteoi az osztálycsoport
irányában. Az osztálycsoport hadt4)biztosításának elve és rendszere azonos az ezreclé,

vel, azaz terúIeti ellátási rendszer és az elx,szakaszos ellátási, kiúrítési rendszcr valósul
meg. Az osztálycsoport hadtápja az czred hadtápjáéhóz hasonló (szolgálatíónókök irá-

nyítanak) ezred típusú sególyhellyel rendelkezik, bizonyos vonatkozásban az osztályok
hadtápjlhoz viszonyítható (ellátószakasz, de n4gyobb szállitótéfrel).

Az oszt-íIycsoport védett létesítményekkel (vódett fedezékkel) rendelkezik, az itt
dolgozó állomáoy ellátása és technika kiszolgálása fontos, összetett feladat, Vódett léte-

sítmény és a védett fedezékek any4gi tartalékképzést tesznek lehetóvé, Az osztálycso,
port szervezete ellátísának, kiszolgálásának folyamata, felhasznált anyagi készletek pót-
Iása csak átgondolt, feladatra otientált hadtápszervezettel lehetségcs, mely múködésé-
nek elveit, gyakorlati feladatait á]Iandóan tökóletesíteni, fejleszteni szükséges,

2, Megkezdódött, folyamatban van az ezred és alárendelt alegységeinek eutomata
vezetési rendszerbe való bekapcsolása.

Ez bizonyos létszámemelkedést és meghatározott technikai eszköz, valamint új

objektum növelését vonja m€a utáfl, Védett létesítményként lép be az ezred harcállás,

pont, e8Tes technikai eszközök védett fedezékeket kaptak, új adóházak kerúltek rend,
izerbe. Mindez az ellátás, biztosítá§ rendszcrének az átreformáIását igényli (éLn, ellátás,

szállítás, tartalékképzés lehetóségei, üza, kszolgálás stb.).

A tények birtokában az ellátás rendszerét úgy kell kialaKtani - ami feladat a jövőre

nézve ,, hogy optimáüsan biztosítva legyenek az automatikus vezetés múködésének
szcmélyi, anyagi és technikai feltételei,

3. A tömegpusztító íegl.verek elleni védelmet csak az élóerók és technika maximá-
lis széttelepítése, védett objektumok és vezetési pontok további létesítése és a lehetsé

ges egyéb rendszabályok szigoru megvalósítása jelenüet, melyek csökkenthetik a sze
méiyi veszteség keletkezeését, illetve tömegsérülési gócok kialakulását.

4, Figyelembe véve a NATO hadászaü-hadmúveleti elgondolás át, bazárk {őIdrajzí
helyzetét, arra a megállapításra juüatunk, hogy a iégvédelrni rendszer leíog.isával,
kikapcsolásával igyekszik mqd katonai, gazdasági és közigazgatási központokat úgy
hagyományos, mind töpfe.-vel, valamint diverzáns csoportokkaI pusztitani, Eawk kötr
Éeztébett pr Perülhct sPrciáliJ frkdatclk biztosítáyjra:

- manóvereke, a támadó szárazföldi csapatok sikeres támadó harctevékenysége
esetén, a honi légvédelmi rendszer kiterjesztésórc az orszá3határon;

- csaPások elól kivonásra kerülhet az ezred a veszélyeztetettségi idószakban;

- szárazfőIdi légvédelmi erókkel történó feladawégrehajtás, egyűttműködés, eset,
Ieges idószakos ellátásuk megvalósítása,

I
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5, A gyakorlatok tapa§zta.Iatai alapján a végrehajtott manóverek (rakétaosztályok
kivonása, új körletbe települése), iiletve az utánszáütások itánya legtöbb esetben keresz,
tező vagy ellentéte§ a fe]vonu]ó szluazfóldi csapatok mozglui.ráayávd,

Az alegységek szállitóoszlópait (kis létszámúak 4-5 gépkocsi) a felvonuló száraz,
földi csapatok forga.lomirányító szemei. féIreiűthatják, több ór^á€ várakoztathatják, s

mire a száJlítmányok beérkeznek rendeltetési helyükre, addigra jelentóségüket eI is
veszthetik, illetve a n€y távolságok eredményeként az ellensfu diverziós erói meg is
semmisíthetik.

A fent leírt problémál< kiküszöbölése érdekében tovább keü nóvelni a több anyag-
féleséget tároló vegyes rektárak számát, települési kölletét ú8y cé\szerő k)választani,
hogy azok minéi közelebb legyenek az ellátandó egységekhez, hogy biztosíwa legyen a
csapatszálütó jármúvek nagyfokú bevonásának lehetósége.

6. Tovább kell tökélete§íteni a hadtáp háborus felkészitését, ezeo belül az anyagr
készleteket tovább diíferenciálni, lépcsózni (tartalék, mentesítőkészlet stb.) növelni a
vezetés hatékonyságát, szervezettsé8ét. Biztosítani kell - összeköttetés átmeneti kiesésé-
nek valószínűsége miatt - a többcsatornás összeköttetés feltétcleit, a hadtest,, ezred- és

az alegységhadtápok kózön,
Növelni kell az alegységek tábori.hadtáptecboikai eszközökkel való ellátását, a had-

táp mobi]itá§át a manóverek célirányos hadtápbiztosítása érdekébefi,
A korszeű technikai eszközökkel felszerelt harci légvédelmi rakétaezred eredmé-

nyes harctevékenysége korszeűeo felszerelt és jól szervezetthadtápszol1^latot követel,
arnely a m4gas szinten képzett és begyakorlott állományával képes az ellenség váratlan
támadása elhádtásának biztosítására. A légvédelmi rakétaezred any4gi utaltsági rend
szere a.lapvetóen kiforrott, biztosítja a felmerüló szükségletek kielégítését.

A honi légvédelmi rakétaezred hadtápbiztosítása az eliátás lehetóségeinek bővülé-
sével és korszerűsítésével páüuzamosan á.llandó mozgásban és fcjlódésben van.

I

I

32



]

I

I

I

l

l

A vízi szállítási ágazal helye és alkalmazásának
lehetőségei a katonai szállítások végrehajtásában

Tóth Bálint nk. ahzred,e: él VePe i András lilag

A második világháboru és az e]rnúlt évtizedek helyi háboruinak tapasztalatai, vala-
mint a levezetett gyakorlatok számvetés ei igazol1ák, hogy a korszerú hátorrrban a fegy-
veres erók harctevékenységének sikerét döntóen befolyásolja az any4gi eszközök után-
szállításának, a csapatok átcsoporto§ltá§ával, feltóltésével összefüggó szállítások kelló
idóben és a szükséges mennyiségben való végrehajtása, A csapatok Óegnövekedett szál-
lítási rgényeinek kielégítése elengedhetedeone teszi va]amennyi rencieLkezésre á.Iló száű-
tas\ áEAzat komplex felhasználását,

Az ll.landő harckészültség idószakában a katonai szervezetek, csapatok ellátásához
és működési feltételeik biztosításához szükséges any4gi eszközök központi (területi)
tárintézetektól, üzemektól a csapatraktárakig (a felhasználóig) való eljuttatásában, vala-
mint a kiképzési feladatokkal összefüggó gyakorlatok soran a 6eke elhelyezési körletek,
ből a gyakorló terek térségébe, kiképzó bázisokra törtenó csapat-. anyagi és technikai
eszkóz átcsoportosítások megvalósitásában fontos szerepük van a népgizdu6g1 szlüi-
tási 4gazatoknak.

Az egyes szállítási ágazatok fejlettsége, alk naz|latlsip:a, attraktivitása és ncm
utolsósorban a gazdaságossága, jelentős mértékben meghatározzák egyben az lLgazaí
katonai szállítfu ok végrehajtásában való részarártyát is.

._ A M4gyar Nepköztarsx4g közJekedési rendszere a ,,szárlLzfőIdj' sz l.'tásí ágazatok
(közút. va5út) vonatkozásaban közep-európai szinten megfelelóen fejlett, a légi ;á[ítási
ágazat 

.l<zfuóIag nemzetközi viszonylatokban és döntóen szeméIyszáütásra van beren-
dczkedve, a ylzi sziűtási ,íEazat - a íőldrqzi és vízrajzi adottságokból eredóen - egy
nemzetközi jelentőségú (Duna) és néhány regionális jetlegú (Tisza, nalaton stÚ)
viszonylatban elsósorban tömegáru száűtások végrehqtásfua specializálódott.

A népgazdasági közlekedési rendszer Gjlettségéból adódóan a Magyar Néphadse,
reg száJlítási igényeinek kielégítésében az állandó harckészültség idószakáLan döntő sze-
fepet kapnak a vasúti és a közúti szállítási ágazatok, lgyanakkot a légi és vízí szíűtísí
1euz". 

tga bár fontosságukhoz nem férhet kétség - gyakorlatil4g nó kerülnek igeny-
bevételre.'

,. '.Kivfuelt kepeznek az MN rePülőeszkörúvel e8yeb lokcpziest feJadartai ö$zekiplsolt - vé8rehijtott
legi ,/jll rá\oL lJ]dI]r;nt d mü.,,akJ rwp.rtok ;&elö ",,talei"ct .cA-zert il7; .idlli.;,;k,
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Ez utóbbi száhtásí igazatok jelentősége és részaránya - még ezen ,,kedvezóden"
íejlettség mellett is - élesen megnövekedhet a háborus idószak katonai szállításai végre-
hajtásában. Mindezek szükségessé teszik, hogy foglalkozzunk alkaJ.mazási lehetóségeik
részletes vizsgáIatával.

E tanulmány célja, hogy a vizi szíüitást itgazat lehctóségeinek feItátásával tlLlékozta,

tá5t adjon a csapatok harctevékenysége, any4gi biztosítása tervezóinek és a katonai száI-

lítások szervezóinek a,lízi szi|űtási iga.z,at alkalmazhatóságáról a katonai száütási felada-

tok végrehajtásában.

A uízi szállíth ftll.emzíi

A vízi szállítás a környezetet legkevésbé terheló közlekedési íorma. A gazdasági

élet tapasztalataj rgazolják, hogy valamennyi szállititsi igazat közűl a fajlagos energiafel
használás és ezzel aúnybatt a fqlagos száütási költségek szempontjából a leggazdaságo,

§abb árutovábbitási m ód, avizj, szá]Jltás. Gazdaságossága mellett elónye, hogy viszonylag
kevés élőmunka felhasznllásávaI e8yszerre egy egységben több száz (több ezer) tonna
áru juttatható el rendeltetési helyére.

Alapuíőefi can elíryi)A ehtí:orbal att flenlkazxrk ahol:

- n4gy mennyiségú (ömlesztett,, csomagolt-, v4gy folyékony) és na57 tömegű
(nagyméretí) árukat viszonylag ílagy táyolstgr^ kell továbbítani;

- a felmerüló száűtásí |gény (termelő és felhasználó) és a rendelkezésre álló vízi
szállítási útvonal (berakó- és kirakóhely) viszonylag egybeesik, vagy más száIlitlsi áLga-

zattal kedvezóen kombiná.lható;

- a rakodási tevékenységre (atrakásokra) és a száütásra fordított költségek és idó
részaránya más száütási ágazatokk:al szemben kedvezóbbek.

A uízi :zállítál hátráxldl<éít anlíthaí, bog:
- csak ott alka.lmazható, aho1 hajózható víziút, megíeleló úszómúvek (hajók uszá-

lyok) parti berendezések (kikötók, mólók, ideiglenes kikötők), és felszerelések (rako-

dóeszközök) állnak rendelkezésre;
, a n4gy mennyiségú áru berakása, illetve kirakása a rakodóberendezések fiiggvé-

nyében viszonyl4g hosszú idó alatt végezhetó;

- az áru eljutási sebessége valamennyi száütási €azatlroz képest a leglassúbb;

- a íolyamibqózás erősen függ a vízállástól, téli idószakban a víziút jegesedésétól,

A Éatanai tlízi :zállitásaA ful:etíi:ígei

a lLagar NipköZtál:d.vi{ te htét

Hazánkban a hajőzbatő, ánszá]]ltásra felhuznilhatí vizi utak földrajzi elhelyezke,
dése, iránya és menoyisége, a pani berendezések kiépített§ége erősel korlátozzák a vizi
szi||tttások ítányát és jellegót. Jelenleg a Duna magyarországj szakaszán Rajkától a Boki
rakodóig (417 km), a Tisza Dombrád és Kisköre, valamint Szolnok és Szeged közötti
szakaszain és a Balatonon az időjátási és hidrológiai viszonyok figyéIembevételével

íolyik áru,, illetve személyszlllítő hiőzás, döntóen a M4gyar Hajózá-si Részvénytársaság
(MAHART) tulajdomát képező közhuznllatu úszóegységekkel.

A hajópark összetételét és mennyiségét, valamint korszerűségét jellemzi, hogy az,

az l960-as években fellendüló foIyamibqózás hazu és nemzetközi száIlítási igényeinek
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iegjobban megfeleló, döntóen az úgynevezctt ,,száraz" tömegáruk befogadására nyitott
báfkákkal, valamint vegyes áruszál]ltásta szolgáló úszóegységekkel kerlilt kialakításra.

Az 1970-e§ évektól kezdódóen a belföldi folyami hajózási koncepció v altozasa - c
szálJttási iqazat visszafejlesztése - döntóen meghatarozza jelenleg is mind a hajópark,
mind a parti berendezések vonatkozásában azok katonai szállítási feladatokra vaió

igénybevételének lehetóségét.

Az állandó harckészült§ég idószakábao a Magyar Néphadsereg szállítási igényeinek

térbeli megoszlása, valamint a hajózási úwonalak irányai közötti küIönbözósógen kívül,
a helfiltli katouai csapat:zállítán* vógrehajtásánál a vizi szállítást - a hajópark ös§zetétele,

a pafti berendezé§ek korlátozott lehetóségei és a szállítás jelentós idószükségletet -
tömeges méretekben (pl. dandár szinű gyakorlat) reálisan nem vehetjük figyelembe,

Ugyanakkor alkatmazhitó kisebb volumenű, egyedi csapatszállítás oknál az alállbial
:zem allílt lartáútlal:

, a csapatszállítmáoy személyi állományán&, felszerelésének és kézi fegyverzeté-

nek személyhajókon történó elhelyezésóvel;

- a c§aPatszáÜtmány technikai eszközeinek úgynevezett ,,TS',uszályokra tórténő

behajózásával. Ebben az esetben a c§apatszállítmány több úszóegységben - például egy

gépesített lövészzászlóa.lj teljes állománya 4-6 ,,TSluszályból 1-2 tolóhajóból és 1 sze-

métytrajóból álló konvojban - keólhct elhelyezésre.

A rendelkezésre álló hajóparkból egycdűl a 
"TS" 

típusú uszályok alkalmasak irrra,

hogy a technikai eszközök,,saját lábon" kediljenek behajózísta, A berakáshoz (kirakÁs-

hoz) megfelelóen elókészített partszakaszt és lejárót kell biztositani. Erre a célra alkal-

m;rs berendezéssel tendelkezik a MAHART.
E száütási mód háboruban való alkalmazására a,,TS" típusú uszáIyok más rendel,

rerése miatt azonban nincs lehetorég,

A MAHART tulajdonában levő más típusú - hombáros - uszályokba a harci tech,
nika elhelyezését csak nagy telrerbírású rakodóberendezéssel ellátott kikötókben lehet

megvalósítani, Erre áz ofszág területén gyakorlatil4g csak egy helyen van lehetóség, így
,rlkalm;zásl nem l ehetó fig1elembe,

A nagy mennyiségű latunai aal,agzállításoA végrehajtásához - lmennyiben a szálllí,
tási szükséglet iráaya ahajőző út irányával kedvezően összehangolható gazdaságosan

alkalmazható a vizi száűtási ágazat. Elsősorban a lószer és üzemany4g száIlitásáaáI céI,

szerű figyelembe venni, de nem kizárt más egységrakományolható és konténelizált
any4gok szállítása sem.

A rendelkezésre álló hqőpark az állandó harckészúltség, mind a lráború időszaká,
ban lehetóvé teszi jelentós mennyiségű (több ezer tonna) anyag szállítását. E célra leg,

megfelelóbbek a 400-1800 tonnáig terjedó teherbírással rendelkezó honrbáros v4gy ny!

tott, ön]áró, illetve tolt bárkák, folyékony áru szíllitásita alkalmas uszályok,
A katonai anyagok vizi szállításainak tervezésénél célszerú figyelembe venni, hogy

azok be-, illetve kirakásához a feladó ós cél állomásokon (kikötókben, rakodóhelyen)
milyen rakodó berendezések állnak rendelkezésre, illewc milyen eróket és eszközóket
kell e célra biztosítani.

Különösen fontos ennek megszervezósc a háborus szállítások során, ahol a helyzet
éles változásai, a íolyókon levó műtárgyak rombolásai elzárhatják 

^ 
hajóz6 ntakat,l1y 

^z
any4gt eszközök utínszá,llításának biztosítása érdekében más, esetleg iderglenes kikötók
ben kell végrehajtaní az úszó egységeken §zállított ké§zletek kirakását.
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_ A yizi sz|űtl.rl ágazat .dkdmazísa a haditevékenységek idószakában a személyha-
jők felhxználásával kiemelt szerepet kaphat a sérültek hátraszáütá§ában, illctve
egeszségrigyi elltásában is.

Jelenleg az orsz€ tefületén katonai anyagszállítfu végrehajtásában a vizi szÁűtás
nem kap szerepet. Ennek oka, hogy a békeidószakban a katon ü anyagszállitmártyokvizi
úton történó továbbitásának megva.lósítására Káíló úlrylzíh!ú l:).lfuak;

- a száűtási viszonylatok erőteljes eltérése a folyami szál|itás lehetséges irányától;
- az anyagok többszöri - szltlítási ágazatok közótti - átrakási igénye;
- a hosszú rakodási idó és alacsony menetsebesség;
- az egy idóben elszállításra kerüló anyagok viszonylag kis mennyiségc;
- a teheráru§zállító hajójáratok rendszerének hiánya,

A,lizi szillítási tgazat várható fejlódésével párhuzamosao azonban célszerűnck lát-
szik vizsgálni a katonai szállírások - elsósorban anyagszállitások - egy részének ezúton
való továbbítása lehetóségeit,

Belftildi latanai szállítá,rakra ulhalnas tlzi lal

1. A Dma

A Duna magyarorszagi szakasza a folyó középsó szakxzához tartozik, íó jellem,
zóje viszonylag kis mederesés és aiacsony vízsebesség, A folyó a fels(i szakaszáról hozott
hordalékot lerakja, szigetek, mellékágak alakultak ki. Hajózás szempontjából a fó4g és
három mellékág (Mosoni-, Szentendrei, Soroksári Duna.íg) vehető figyelembe. A lrajó-
forgalomra nézve ko rlátozó jellegű,lizjátások közüi az úgynevezett ,,ki§viz" a gyakoribb,
de az árhullámok is okozhatnak fennakadást. A Duna jógviszonyai rendszerint a
január februári hónapokban gátolják a haj6zást.

Átlagos vízállás mellett a folyó ma1yaíoíszagj szakaszán 400- 1800 tonnás úszóegy-
ségekkel (t,Z-z,4 m merülési mélysóglel) hiózhat6.

Jelenleg az ország területén 13 híd íveli át a folyót, építés alatt áll már ez M-0 autó-
pá.lya hídja is, A soroksári Dunaág íelsó ós alsó végénél levó (Kvassay és a Tassi) zsiJ!-
peken kívül megkezdódtek a bős-n4gymarosi vézlépcsó zsilipének építési munkái.
Utóbbi a m4gyarorszigi íelsőszakasz hajózási lebetóségeit is LcdvezóLbé teszi.

A Duna Gyór és Mohács kózötti szakaszán ös§zesen 29 kiépített kikötó és 3ó
ideiglenes kikötó létesitésére alkalmas partszakasz található. Ezek kózül katonai any4g-
száIlítmányok rakodására mindössze 12 áIlandó kikötóben - résziot bcópített, illetve
mobil rakodóberendezésekkel felszereltek -, illetve ideiglenes kikötó létesitésóvel és
mobil rakodóeszközök telc-pítésével 23 helyen lehet reáüsan számolni, A kiépített kikö,
tók közúI hét közvetlen vasúti iparvágánnyal is rendelkezik.

Á dunai kikötók egy része nem a MAHART, banem különbózó vállalatok kezelé-
sében van.

Jelenleg a MAHART a Dunán rendszeresen csak a Budapest-Csepel és a Gyór
kikötókben vá]lai rakodást, a többi helyeken, illetve a vállalatok kezelóséBan levó kiLö,
tóknél rakodási munkát küIön megállapodás alapján lehet végezni,
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1. A dunai kikötők róbb jellemz6i:

a) A gíri AiAr;tő AonPhxlnu: több egymástól fiiggetlen rakodó helyból áll. A
Mosoni Dunaágban, a torkolattól minte8y 14 km-re helyezkedik el. Ezek közül az elsó,
a Gyór város szabad rakodója, amely 3r0 m hosszú rézsüs terméskóburkolatu partíallal
rendelkezik. Rakodóberendezése nincs, de mobil eszkózök segítsógévei, tömegíruk be-
és kirakására haszn,álható,

A szabad rakodó folytaúsaként helyezkedjk el a Gabona Felvásárló és Feldolgozó
rakodója, amely 200 m hosszú rézsüs partfallal és közveden - a gyóri rendezópályiud,
varböl kiágazo - 2 iparvagánnlal cs egy vont2tóv€ínnyal rendclJ<ezik.

Ehhez csatlakozik a TUZEP Vállalat 126 m lrosszú rézsús rakpartja, iparvigány Ie-
ágazással. 

_

A TUZEP raktenilete mellett üzemel a MAHART 112 m hos§zú§€ú rézsüs rak,
partu kikötője, ahol a rakodást egy 90 m-es dafupályán mozgó 3 tonna kapacitású híd-
daru segíti eló.

A Mosoni Dunaág 11,3 fkm-énél nyílik az ún. ,,Iparcsatorna kikötó", amely a Köz-
raktározási Vátlalat (régebben ÁTI) tulajdonában van, ltt 1 db tonna kapacitású konté,
ner daru található.

A gyóri kikötőkomplexum forgalmát nagymértékben kor|átozzák a Mosoni
Dunaág kis vizszá|l|tásu, ugyanis a várostól 1,5 km-re levő ,,Patahází gial6n|l" l<s víz
idejéo mindössze 16-18 dm vízmélység val Ez altalában ósszel fordul eló. A
Bós-n4gymarosi vízJepcsó jarulekos munkálatai enyhíteni fognak ezen a gondon.

A kikötókomplexum kalonai dnyagszáütmányok rakodására kedvező féltételeket
biztosít.

b) Koruiralni ryíhraLaltli :

A Duna jobbpartján található rézsüs paftkiképzésű, kőburkolattal védett kikötó,
amelyet a közúti híd kettéoszt, A rakparton a MÁV iparvágányt épített'ki. A közúti híd-
tó] lefelé levó 600 m hosszú rézsüs partfalú rakodón )00 m hosizúságú rakodóvágány
található, Rakodóberendezése nincs, így a rakodáso|at csak mobil eizközökkel iehei
végrehajtani. Jelenleg a kikötó nem üzemel, <ie katonai rakodásra alka]mas,

) Szíqi olttllihití:

. 
A Duna jobbpartján a SzóDyi Kóolajipari Vállaiat olajfinomitó gyártelepe részére

épúIt, a hajókbao érkezó nyersolaj kiszivattyúzására, valamint az elsz úiandó finomított
anyagok hajókba va.ló töltésére. A kikötó teljes hossza egy tankuszály melléállást teszi
lehetóvé. Két db l€tó szivattyúyal reodelkezik-

d) A l.nú.rfiiz i tíi o laj L i le aí :

. A Duna jobbpanján az Almásftizitói Kőolajfinomitó vállalat fé§zéfe épült kikötő
l_db uszáJy melléállását teszi lehetóvé. A rakodást 2 db szivattyú biztosítp. ltindkét
olajkikótó alkalmas katonai üzemany€ száüítmányok be-, illeive kirakására.

Iábatkni Cemuzt ű Mészmű (LCM) hiÉüí:

A kikötó 3' m hosszú függóleges partfallal rendelkezik. Rakodóberendezése csak az
ömlesztett és zsákolt áru berakására alkalmas, Katonai rakodásokra szükség§zerűen
meg{elel.
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J) Dunai Cement é: Ml:zmű (DCM) tiböíí Uár:
A kikötő Váctól északrl a l)una ba.lpartjára tclcpítettók a Buki sziget déli végéhez,

A partfal hossza két uszály kikil.Jsére ad lehetőséget. Jelenleg ómlesztett áruk rakodá-
sára haszná.lják, A katonai rakodásokra is alkalmas kikötó balparti elhelyezkedése miatt
fontos szerepet kaphat.

&) ( jp?,li /\4AHART Hlj,.jat n Üz.n:

A kikötó (szerepló partfal) a Népszigeten levó MAHART hajójavító telep teniie,
tén van, két uszály kikötésére alkalmas, függóleges partfallal rendelkezik, Á rakodáshoz
1db 25 tonnás kalapácsdaru és 2 db 3 tonnás portáldant vehetó igénybe.

h) A A,Lagar íIajú, és Dauglát Angalfiildi G}áregslgéa& kiktjtíjt:

Az újpesti téli kikötó balpanján épült ki, A szerelőpartfal függóIeges és mintegy
120 m hosszúsfuú. Rakodóberendezései: 4 db 1' tonna teheremelóképességú pa_rti és 2

db 100 tonna kapacitású úszódaru,

Bldape:t, Attg,atft;ld h i kőt,' (FÓKA-ibil) :

A Duna balpartjan. közvctlenül a Rákos-patak torkolata íelett épúlt ki. A meden,
cét a FOKÁ hasznáIja kavicskirakasra és bázisnak. Rakodóberendezése a kavicskirakón
kíviil: 1 db 5 tonna teheremelőképességű parti, és 1 db 16 tontás úszódaru.

Ez utóbbi három üzemi kikötót katonai rakodásokra elsósorban háborús idószak-
ban lehet számításba venni.

j) Badaput-Fct,ettctárr:i pi Élnő:

A Soroksári Dunaágban a Kvassay zsüp közelében a balparton helyezkedik el,

FüggóIeges partfala kb. 950 m lrosszú, Vasúti csatlakozása jó, 800 m iparvágány áIl ren-

clelkezésre. A rakodási munkákat ] db 3 tonnás 15 m-es kinyúIása horog és markoló,
üzemű portáldaru, 500 m-es sinpályán és 1 db 25 m-es kinl.ulású horogüzemú, billenó-
gémes daru, 300 m,es sínpályán végzi,Jeleoleg nem üzemel. Katonai rakodásokra kivá-
lóan alkalmas.

k) Crep iNenzai l.r SzabadkiÉtití.,

Az ország legnagyobb - kót meclencés - kikötóje. Az északi ún, szabad meclencc, a

déIi ún. kereskedelmi medence.
A kiépíten partfalak lrossza 6-8 uszály egyidejű rakodását biztosítja rézsüs, illewe

ftiggóleges partfal mellett, A rakodások elvégzésére a kisegító rakodógépi eszközökón
kívül, a nyílt rakodón 3 db 7 tonna teheremelőképességű híddaru, a többi helyeken
további 12 db 1,)-2,r és 3 tonnás portál, félportál, billenógémes futódarr-rk, továbbá a

konténerrakodónal 2 db ]' tonná§ konténerdaruk állnak rendelkezésre.Jelentós iparvá,
gányháIózatt: biztosítja a kiszolgálást. Katonai rakodásra mind béke, mind háborus
időszakban kiváIóan alkalmas.

l) Cyl)eli púLól./!n AiÉilí:

A Szabadkikötó bejáraú csatornájától lejjebb a Duna balpaftján, rézsűsen kiépített
partfallal rendelkezik, Töltó kapacitása, mobil eszközökke] növelhetóen változó, napi 2-

3 db tankuszaly,
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m) Százhalombatta DKV olajraÉadó:

A Duna Kóolajipari Vállalat olejrakodója aDuna jobb parrján. Naponta 2 db tank-
uszliJy röItesére képe",

n) Százhdlambatta DKV nyíllrakodó:

A Duna jobb partján helyezkedik cl, Függóleges partfala mellé 1 db uszáJy tud
odaállni, Rakodóberendezése nincs, de kiválóan elkalmas mobil eszközökkel végzctt
karnnai lny4gsziürmenyok r;kod,r.ára,

o) Dunai Va,tnű iilaaí:

Dunaújváros felsó szélénél levó jobb parti öbölben épült ki. Fi-rggóleges partfalá,
nak hossza mintegy 

']0 
m, A rakodási munkálatokat 4 db egyenként 5 tonoa tehele-

melóképességű billenógómes portáldaru végzi. A katonai rakodásokra kiváióan alkal,
mas kiki)tót a Dunaújvárosi vasútállomással ipawígány kóti össze.

p) Bajai Aihüí:

A Kózraktározlst Vállalat tulajdonában levó bajai kitűnó a Duna bal partján
helyezkedik el. Függóleges partíallal és beépített 1 db ]' tonnás kofiténerrakodó daru,
val rendelkezik. A rakodó területén kenós iparvágány húzódik. Katonai rakodásokra
alkalmas, bal parti elhelyezkedése fontosságát növeli.

r) A\abác:i Farrtstkmezgár Éi&iití:

A kikötó a Duna jobb partján kizáróirrg a Farostlemezgyár részére épült, Függóle,
ges paftíalának hossza 

'' 
m. A rakodá§t 2 db 3 toflnás 20 m-cs gémkinyúlású fólportál

daru végzi, Katonai rakodásokra is alkalmas,

s) Mahácri kiáat,í:

A kikötő a Duna jobb partján íekszik. Rézsüs partfallal és iparvágányokkal rendel-
kezik, de beépített rakodóberendezései nincsenek, Mobil eszközök telepítésével katonai
rakodásokra alkalmas,

ldeigkna Aiktitík kidlakítá:áflak lehetíúgei

Az előzőekben ismertetett adatokból, kitúnik, hogy a meglevő állandó kikötók -
az elhelyezkedésükből és kis számukból adódóan - eléggó behatárolják a katonai vizi
szallítások viszonylatait, Eppen ezért nagyobb figyelmet kell íordítani az idetglencs ki-
alakiüató rakodóhelyekre. Ezeket a katonai szállitmányok feladási, illetve rendeltetési
helyének ismeretében, a meglevó lehetóségek közüI úgy kell kiváIasztani, hogy az ideig,
Ienes kikötóhöz, illetve onnan való száütís miná róvidebb útvonalon történjen. Gon-
dolni kell arra is, hogy az ilyen útvonalon berendezett rakodóhelyeknek általában nincs
közvetlen vasúti kapcsolata, és az oda, illewe elszáütást tehergépjármúvekkel kell
megoldani,

Az ideiglenes rakodóhelyek kialakításával és berendezésével kapcsolatban fó prob-
lémaként jelentkezik az a tény, hogy a legn4gyobb hajózási vállalatunk a MAHART
nem rendelkezik olyan technikai e§zközökkel és áIlománnyal, amely képessé tenné ilyen
objektumok létrehozására, amennyiben igóny merülne fel rá. Jelerrleg békében ilyen



célra katonai eró sem áll renrlelkezésre, azonban háborús idószakban e feladatok elvég-
zésére bevonhatók a közlekedési és a múszaki csapatok hídépitó erői,

Jelenleg a Duna magyuországi szakaszán a hajőzás ós szárazfóldi csadakozás szem,
pontjai szerint kiválasztott (]6 hely€n) partszaka§zon a katonai hídépító erókkel (részle-

gekkel) mintegy 18-36 óía alatt a rakodóállomások kiópithetók.

2. A Ti§za

Az orszlg területét a keleti orsz€hatáftól déInyugat, majd déli irányban átszeló

Tiszát a folyó mindhárom (íelsó, középsó és alsó) folyási szakasza jellemzi. A felső sze,

kaszon (Vásárosnaményg) a kis vízmélység és a rendkívüli kis kanyarulati ívek gyakor
latilag lehetedennó teszik a kereskedelmi hajózást. Vásárosnamény és Dombrád között
idószakosan kis menilésű hajókkal nehezen hajózható, A tiszalöki és kiskörei vízlépcsók
által vis§Zeduzzasztott szakaszoo kelló vízméIység biztosítja a 400-1000 toonás úszómú
vek közlekedését, Az alsó folyási szakaszon (SzolnoktílJ a torkolatig) az újbecsei
(Jugoszlávia) vízlépcsó duzzasztó hatása íokozatosan javuló hajózási lehetóséget biztosit
Csongrád és az országhatáf között, A folyó Kisköre és Szolnok közötti szakasza jelcnleg

a hajózási viszonyoka igen kedvezóden, a szélsóséges vizjárások 8ádól48 hatnak a hajó,
zásra. E szakasz kedvezóbbé tételét a máí megteraezett, de még ncm épüló Tisza lll,
vízlépcső hivátott biztosítani.

A folyó teijes szakaszán zal,atja a hajőzást a korai és hosszan tattó jegesedés

(decembertól március kózepéig), illetve a gyakori magas vízállás.

Jelenleg a Tiszán rendszeres kereskedelmi hajózás nincs, egyes vállalatok, állami
gazdaságok, termelószövetkezetek és a Vízügyi Igazgatóságok saját célú szállításokat
végeznek. A meglevő kikötők rakodóberendezésckkel nincsenek felszerelve, kiépítettsé-
gük rendszerint alacsony múszaki színvonalú. Összesen 37 helyen található kikötóhely,
azonban jelentősebb előkészító munka nélkiil gyakorlatil4g csak kettó alkalmas katonai
rakodások végrehajtására, Ezen helyeken is a rakodóeszközökról, illewe a rakodást
végzó személyekról a szállítónak kell gondoskodni.

l lIzal kl|?all)k ll)0D /(lhnzl)l

szolxoki kihdtí

A Tisza jobb parqán, mintegy 1100 m hosszú 30 m széles fakterülettel és íöldrézsú
partszakasszal rendelkezik. Az áwízvédelmi tóltésen belű]i területle négy helyen lehet
bejutni. Korábban kavics, kó, fa és gabona rakodására használták, jelenleg nem üzemel,
Rakodóberendezései nincsenek, katonai rakodásra előkészítés és berendezés után szük,
ségszerűen felel meg.

Tn!éi téli lziköttí:

A Tisza jobb paftján, a Mafos torkolata felett épült medencés kikötó teielési
celokra és hajójavításra szolgál, Szúk keresztmetszetú közúti kapcsolata van, rakodásra a

terület jellegeból adódóan nem alkalmas,
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Szegedi rakodó:

A város teriiletén a közúti híd alatt húzódó mintegy ó00 m hossá kövezett rézsűs
partfalú rakodó jelenl€g nem üzemel. Korábban iparvágánnyal is rendelkezett, ezt 1971,
ben megszüntették. Katonai rakoclásoka - rakodóeszközök biztosításával - alkalmas.

Ideigkxa ki ÉalliÉ lller ili:l}lc A hhetóii?li,,

A tiszai állandó és berendezett kikötók biánya méginkább elótérbe helyezi az ideig-
lenes rakodóhelyek létesítésének szükségességét. Az elvégzett felmérések szerint 3'
helyen van lehetőség iderglenes rakodóhely - mobil rakodóeszközók alkalmazásával -
berendezésére.

A Tiszán végzendó katonai száütások lehetóségét erósen szűkíti az a tóny is, hogy
az ofszfu tefiletéí nincs kalxsolata a Dunával.

3. A Balaton

A Balatoni hajózás alapvetóen a személyszállításra, illetve egy viszonylato§ komp-
hajózásra korlátozódik, Gyakodatil4g teherhajózás jelenleg csak a parvédelmi munkák
érdekében folyik. A hajózási szempontoknak megfelelően alakultak a kikötók is, A tó
paílen 2l közíorgalmi személykikötó ós számtalan nem nyilvános (m4gán, vallalati)
,,iacht kikötó" múködik.

A Balatonon múködó hajóparkot békeidószakban katonai szállításoka általában
csak személyszállításra célszerű igénybe venni, teherszállítás (anyagszállítás) gyakorlati-
lag csak kompolással valósítható meg.

Háborús idószakban azonban a mcglevó ncm kis kapacitású szemelyszáütó eszkö,
zök alkalmasak lehetnek a személyi utánpótlásra, illewe a sérültek száütásra. A Balato-
írot\ Ieyő 22 db, egyenként 150-200 t teheíbírású uszály kisebb volumenú anyagszlűí-
tást is lehetóvé tesz, A katonai rakodásokhoz a személykikötók mintegy 

'0%-a 
beren-

dezhetó.

A l)ízi Eállhó erzközöl?

A lr{4gyar Népkóztársas4g hajóparkjának összetételét és területi elosztását alapve
tően meghatátozza,lrogy számottevő kereskedelmi hajózással csak a MAHART - elsó-
sorban a Dunán, illetve személyforgalomban a Ba.latonon is - foglalkozik. A kiilönbözó
vállalatok, Yízngyí ígazgatísigok stb. m4gán hajóparkja alapvetóen §aját célú szállításo-
kat vé8ez,

A hajópark területi és tulajdonlogr megosztását szemlélteti a táblázat:
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Tulajdon

]og

Terület

MAHART EGYEB SZERVEK
(nem m4gánkézben)

osSZESEN

§zem.

hajók
von-
tatók

uszá-
lyok

szem.
hajók

von-
tátók

uszá-
Iyok

szem.
hajók

von-
tatók

tlszá-
lyok

Duna 27 13 181 57 60 209 84 93 390

T jsza 4 2() 23 4 20 23

Ra]aton 26 1 ) 3 1, 22 29 16 25

összesen, 53 34 184 64 9, 214 II7 129 438

A MAHART rendelkezésére áIló 1árrnúpatk mintegy 12 

'00 
fő §zemély,, 2r0 000

tonna szátazáru és 12 000 t folyékonyáru szállítására alkalmas. A dolgozó hajóállomáoy
mintegy 400/o-e - tekintettel a nemzetkózi fuvarozási tevékenységére - az ország terüle-
tén kívül tartózkodik.

A katonei vízi szállítások várható volumene sem békeidószakban, sem háborús
idószakban nem haladja meg a rendelkezésre álló szál]ítá§i lehetóségeket.

A katonai vízi szállítások lehetóségei feltárásáva]. azt a céItklyántuk elérni, hogy - a

fóldrajzil4g eléggé korlátozott, de még sem elhanyagolható száütási viszonylatokban - a
gazdasfui és a harcászati szempontok elótérbe helyezésévei ráirányítsuk a csapatok ellá-
tísával, a n€ytömegű ,,áruszálIitási" feladatokkal foglalkozók figyelmét ezen szállítási
ágazat alkelmazhatóságára, mind békeidószakban, mind háborus viszonyok közótt,
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A szakorvosi és szakositott szakorvosi ellátás
továbbfejlesáésének lehetőségei az elvonuló szirazíöldi

csapatok egészségügyi biztosítása érdekében

Dr. Vilhryi Fetmc tln o,r ezredts

1, téma idószerűségót az indokolja, hogy a jelenlegi háborus egészségü3yi biztosí-
tási rendszerünk mintegy 10*15 éve szervezódött, Ezen idószak alatt kisebb-n4gyobb
szervezeti korrekciók kerültek ugyan végrehajtásra, de ezek a szervezési változások nem
tudták teljes mértékben kielégíteni azokat a minóségi követelményeket, amelyeket a
tudományos technikai forradalom a hadügyben vógbement változások az utolsó másfél
évtizedben az egeszségügyi ellátássa] szcmben táma§ztottak.

A hadviselés területéo végbemenó forradalom, az új típusú íegyvedajták alkalma-
zása minóségi változást idéz eló az eddig ismert harci sérüIések szerkezetében. Az elmé,
leti számvetések alapján megáltapíüató, hogy növekedni fog az olyan sérülésíajták
száma, mint az égettek, a polytraumatizált sérültek, a su8ársérültek, illetve elsósorban a
különbözó fegyverfajták károsító tényezőinek együtte§ hatá§ára keletkezett kombinált
sérültek,

_ Mindebból az következrk. hogy az egészségügyi szolg at gyógyitő tevékenységé-
ben az elózó evckhez viszonylrua minóségileg új típusú feladatok is jelentkeznek. A i-cl
adatok megoldása érdekében a Varsói Szerzódés T4gállamal hadseregeinek katonae
gészségügyi szolgálatai intenzív kutatásokat folytatnak a háborús sérültellátás rendszcró-
nek továbbíejlesztésére, új módszereket keresünk a szakorvosi és szakosított szakorvosi
ellátás lehetőségeinek továbbfeilesztéséfe.

, ,1. 
Az MN ah.,onaló .rzh azíiilli 6apat,É, a KHEL alárn&llségébe ta Oz(í qúz!é?iigi

daaürak, ulanixt a Veglu KórházbázisaA szakomosi é.r szaÉosíttoü Jrukü1)l)ri leiéb,t ;lijtd
lzanl cze lait e A A orszaríísítl le.

A továbbfejlesztésre tett java§iatok megtételénél az MN hadtáp és az MN egés
z:ecy1yi szolgáIa! fqlesztésére kidolgozott róvid-, közép- és hosszútávra szóIó koniep-
ciókból kell kiindulni, valarnint figyelembe kell venni azokat a íontos tényezóket, arne
lyck meghatározóak a szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátás biztosításának szerve-
zése szempontjából.

A várlrató egészségügyi veszteség szerkezeti megoszlásának megfelelóen kiemelt
fontosságú a nagyszánú kombinált senilt. egett, végt€seíülr és sugárbeteg eilátási
kóvetelményeinek szervezeti biztosítása. Az egyes sérüléstípusok ellátási stratégiájának
tekintetében az utóbbi években szemléletváltozás következétt be, mint péIdául az égett
sérültek ellátása tetén, Az ógettek ellátá§át sokáig csak a sebészeti ellátáJ szempontjából
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vizs8á.ltuk, ezért ellátásukat is sebészeti típusú tábori kórházakban terveztrik, Az égést,
mint égés,bete8séget komplexen értelmezve, az a következtetés vonható le - a vonat
kozó szakirodalom és a lefolytatott 8yakorlatok alapján *, hogy az égctt sérültek a sérü-
léstól számiwa 7-10 napig alapvetóen belgyógyászati típusú betegek és egy részüknek
az ellátást belgyőgyászati típusú tábori kórházakban is lehet biztosítani a szakorvosi
megerósító zászlóaljak megfeleló égési szakcsoponjainak közreműködésével, illetve a
rnegfeleló egészségügyi anyagi,technikai eszközók átcsopoftosításával,

Az egyes egészségügyi kiürítési szakaszok korszeűsítési javaslatai az dlábbialban
a íí zegl zhll0 k :

a) Az ósszfegyvernemi hadsereg egészségügyi tagozatáb^n működő egeszségügyi
dandár alapvetóen szá}onosi ellátá§ra hivatott, Az itt nyújtott segély tanalma cltéró
attól, amit a Központbadtáp Elóretolt Lépcsó egészségiigyi dandárok tábori kólházai-
ban nyújtanak. Ennek alapvető oka, hogy az összfegyvernemi hadsereg egészségügyi
dandár tábori kórházakkal nem rendelkezik. Az á)lományába szervezett Sz^korvosi
Megerósrto Oszr4g jelenlegr es javasolt új szervezetével is csak egyes szakmákban képes
(pI. §zemé§zet. orr-ftll-gége. urológia, égés stb,) elemi szakositott szakorvosi segélyt
nyújtani, Igy leszögezhetö. hogy a hadsereg e8észsógügyi kiiidtési szakaszban alapve,
tóen csak elemi életmentó halaszthatadan szakosított szakorvosi segélyt, míg e Köz-
ponthadtáp Elóretolt Lépcsó egészségügyi t4gozatban végleges gyógylllást biztositó sza-
kosított szakorvosi segélyt kell kapniuk a sér,ülteknek (betegeknek) ó0-90 nap gyi,gyu-
lási időtartamon beliil.

A másik fontos tényezó és sajátosság, bogy a hadsereg egészségügyi szolgálata
bizonyos értelemben nem képez önálló egészségúgyi kiüritési szakaszt, mert a segély,
nyújtó és séniltszáütó kapacitás - a hadsereg egészségügyi taftalékától eltekintve - e
hadtestek egészségügyi megerósítéseként kerül a.lkalmazásra, így a hadtest egészségügyi
kiűrítési tagozatban ezen cgószségügyi szervezetek általá]:an szakorvosi véleményt nyúj-
tanak a sérülteknek (betegeknek),

Annak érdekében, hogy a hadsereg (hadtest) e8ész§é8ü8yi tagozatban a szakoffosi
segélynyújtás mennyisége és ninósége (az óletmentó elemi szakosított segélynyúltás)
nóvekedjel, szükséges a hadsereg Szakorvosi Megerósító Oszt4got korszerúsítcni. A
korszerűsítést a jeleolegi szervezet rnódositásával, a Szakorvosi Megerósító Oszt4g
megerósítésével, írj szakcsoportok szervezésóvei lehct eiérni, A gyakorlatok tapasztalatai
alapján megáJlapitható, hogy nem inclokolt és nem is szükséges a Szakorvosi lvíegeró,
§ító Osztagná_l jelenleg meglevő 12 fós parancsnokság, valamint a nagylétszamú veze-
tést-kiszolgá_lást biztosító alegységek megtartása, AbbóI kell kindulni, hogy a Szakor-
vosi Megerósító osztag szakcsoportjai a hadtesteknél kerúlnek alkalmazásra, minden
old2lút eüátá§ukól is a hadtest gondoskodik (egószségügyi zászlóalj, egészségiigyi osz-
t4g). Abban az esetben, ba a Szakorvosi Megeró§ító Oszt€, v4gy annak egyes szakcso,
portjai tartalékban vannak, az eilátásukat a hadsereg egészségügyi dandár kiszolgáló szá-
zada tudla biztosítani.

A várható egészsé8ligyi veszteség mcnnyiségéből és szerkezcti megoszlásából kiin-
dulva - jelentós nagyságrendú égett keletkezesét fe]tételczve - a Szakorvc,si Megerósitő
oszt€nál két égési szakcsoport létrehozása indokolt, A team gyógyítás elveinek érvó-
nyesítése érdekében a jelenlegi kenő szemészeti szakcsoport helyett kettó orr,fül3ége
szemész szakcsoport létrehozása javasolt úgy, hogy egy-egy szakcsoportba 1 szemész és
1orr,ffil3ége szakoryos tattozzon, A jelenlegi toxiko-radiologus szakcsoport helyett
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belgyógyász szakcsoport létrehozása szükséges, amelybe a haematológiában, illetve a
toxikológiában jártas szakorvosokat kell lebiztosítani, A radiológus szakorvos megneve-
zés ugyanis nem azt a belgyógyászati szakismereti i8é!yt íejezi ki, amely a sugárbetegek
ellátá§ához szükséges. A SzaLan o,ri Megeúsítií )sztag jaustllt sztrltzeti arganagramiáí az I.
5?Jmú t,lblázar rafta]mazza.

b) A Központhadtáp Előretolt Lépcsó egeszségügyi t4gozat a szakorvosi ellátásnak
azon szakasza, amelyben a sériiltek (betegek) gyógykezelése a végleges felgyógyulásukig
taít. Ezért ez az egészségögyi kiüdtó szakasz a hadmúveleti tefületen az ellátás utolsó
szakasza, Ebben a tagozatban a §éniltek (bete8ek) részére teljes terjedelmú szakorvosi és
szakosított szakorvosi ellátíst kell biztosítani, így az ehhez szükséges eróket és eszközö-
ket is ezen t4gozat működésére kell ósszpontosítani. További hátraszállításra csak irzon
sérúltek (betegek) kerüInek, akiknek gyógyulási idótartama mcghaladja a 6o-9o napot,
vagy egyértelműen katonai szoigáIatra alkalmadanok, illewe speciális ellátást igényelnek.

Ebben a tagozatban érvényesíteni kell a stabilitás ós flexibütás elvét, anri azt jelenti,
hogy egy idóben kell rugalmas, akcióképes egészségügyi szervezetekkel manóverezni és
ugyanakkor bizto§ítani kell a tábori kórházak szilárd vczetését, a telepítésükhóz és a
múködésükhóz szüksóges vdamennyi feltétel megteremtését.

Ezen módszerek alkalmazásával a szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátás olyan
hatékony és korszerű rendszere alakítható ki, amelyben a kiilönböző szakképzeftségú
owosok szoros együttmúködése megvalósulhat.Jobban érvényesüI a hábonrs egészség,
ügyi ellátásban a tervszeűség és szervezettség, ami együttesen kapacitást és ellátási
minóséget növeló tényezóként jelentkezik létszámnövekedés nélkül,

A Központhadtáp Elóretolt Lépcsó egeszségügyi dandárok szervezeti fejlesztésére
iráoyuló javaslatoknd az az alap,tető követelmény képezte a kiindulás alapját, }rogy a
háborus egészségügyi eilátást rövid időn bclül a korszerű hadvjseléshez kell igazítani,
azzal a céll, ., hogy jobban feleljen meg az ellátási igényekbez és legyen ósszhangban a
hadműveletek megvivásának korszerú módszereivel. A jelenlegi rendszert alaposan ele,
mezve és mérlegelve a2 a kóvetkeztetés vonható le - a M4gyat Népköztársaságban meg-
levó szakorvosi lótszámokra reálisan alapozva -, hogy ésszerűen kell a tábori egószség,
ügyi ellátásban a szakosodást és a többprofilúságot biztosítaoi,

A központhadláp t€ozatbao az l970-es évek második felétól a többprofilú fubori
kórházak rendszerbe állítása kenilt elótérbe, amely az akkori hadtudományi és orvostu-
dományi,elveknek megfelelt, ma viszont ezeken az elveken a haditevékcnységek megvi-
vása me8váltoZott módszerei miatt változtatni §zükséges, Az elmúlt 1o,1' évben végre-
hajton hazai és nemzetközi kutatások ere<iményei, a gyakorlatok és tömegkatasztrófák
tapasztalatai azt bízonyitlák, Irogy a tábod kórházak szakosítását néhány többprofilú
tábori kórház meghagyása mellett - az alapkórhazaka épített mo€ékony szakcsopor,
tokkal lehet hatékonyan megvalósítani. Ez az elgondolás a Varsói Szerzódés T4gá.liamai
egészségügyi szolgálatai yezető á.llornányának koncepciójával megegyezó és kifejezctten
egybevág a Szovjet Hadsereg egészségügyi szolgálata fejlesztésére irányuló hosszútávú
fejlesztési elgondolásokkal is.

Mindezeket figyelembe véve a Központhadtáp Elótetolt Lépcsó egészségúgyi dan-
dárok ellátási lehetóségeinek korszerúsitésére tett javaslatok az alábbiak:

Elsósorban az egészségq:,gyi dandár parancsnokságot kell alkalmassá tenni arra,
hogy egy idóben a badműveleti-harcászati hélyzetnek megfelelő három dandárrészleg
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vezetésére legyen képes, Ez a bátmu t€ozódá§ú vezetési csoport (parancsnokság) a
jelenlegi szenezetből kialaktható,

A javasolt korszerűsítés icgiényegesebb részét a Tábo.i Sebészeti Kórházak és a
Tábori Belgyógyászai' Kórházak és Tábori Többprofiiú Belgyőgyászati Kórházak egy
részének felhasználásával.

Az új típusú szervezetek kía]al<tásáaáI a gyógyitó tevókenységet végzó orvos és
szakkópzett egeszségügyi középkáder arányt a Tábori Sebészeti Kőrháznál 1:2,5-ben, a
Tábori Belgyógyászati Kórháznál 1 :2 ben célszerú megb atátoztti. Jelenlcg ez az atány a
M4gyar Néphadsereg viszonylatában 1:], illewe 1:2,8 körül mozog, ami a szovlet ada
tokkal is összevewe magas.

A fentickből kiindulva a Központhadtáp Elóretolt Lépcsó egészségügyi dandárok-
ban a jeienleg meglevő Tábori Tóbbprofilú Sebószeti Kórházak helyett céIszeííbb egés-
zségügyi dandáronként ]-] Tábori Többprofilú Sebészeti Kórházat meghagyni és a
fennmzLradó Táboti Többprofilú Sebészeti kórházakbóI Tábori Sebészeti Kórházakat
létrehozni. Ugyanis a jelenlegi Tábori Többprofilú Belgyógyászati egeszségügyi dandá-
fonként cgyet-egyet megh€Ini és a többiból Tábori belgyógyászati Kórházakat szet,
vezni. Ezeo íelül a várható könnyű sérültek n4gy szánra igényli, hogy egeszségügyi dan-
dáronként további 1 1 Könnyúsebesült Kórházat szervezzúnk egy Tábori Többprofilú
Sebészeti Kórház terhére. A Könnyíísebesült Kórházak számának növelését az is indo-
kolja, hogy ezzcl lchetóvé válik az egészségügyi dandárnál az egészségügyi rchabilitáció
központjának létrehozása.

Ugyanakkor továbbra is szükséges egészségügyi dandárooként Tábori Többprofiiú
Sebészeti Kórházak és Tábori Többprofilú Bclgyógyászati Kórház meghegyása melyek
szükségességét az ónálló harcászati irányok egészségrigyi biztosítása, illewe a badmúve,
leti terület mélységében keletkezó tömegsénilési gócok egészségügyj bizto§ítása, illetve
a hadmúveleti rerület méIységében keletkezó tömegsérúlési gócok egészsógúgyi követ,
kezményeinek felszámolása teszi iodokolttá,

Az új típusú Tábori Sebészeti Kórház szervezeti organogramját a 2. sztillui tábhzat,
a Tábori Belgyógyászaú K6rh/aét pedig l 3, .lzámú íál)láznt taítA]ínazza.

Az új típusú kóíllázak 1-3 győgyító osztáIyai a konkrét igényeknek megfelc,lőcn a
SzakoLlosi Megcrósító Zászlóaljak szakcsopoftjainak megerósítésével, illerve azokkal
szakosítva alkalmasak a kombinált sérültek ellátására, E kórházak élére - eltérve a jelen-
legi rendszertól - szeíyező orvosokat célszerú rendszeresíteni, tgy az egészségigyi dan-
dárok vonatkozásában létszámcsoportosítással mintegy ))-60 íővel növelhtó a kliniku-
sok száma.

A Közpoothadtáp Elóretolt Lépcsó egészségügyi dandárnál meghatározó 5zercpc
van a Szakorvosi Megetősitő ZászlíaIlaknak, mint a szakositott szakorvosi segélyt biz-
tosító alapvetó szervezeteknek A korábban vázolt követelmények és körülmények miatt
a Szakorvosi Megerósító Zászlóaljak jelenlegi szervezeti strukturáján tervezett alkalma-
zásán módositani szükséges,

Az ósszfegyvernemi hadsereg Szakorvosi N{egerósító Osztaghoz hasonlóan ezeir
szervezetekná sen indokolt a nagylétszámú parancsnokság és a kiszo§áló, biztosító
alegységek megtartása a Szakorvosi megerősítő Oszt€ra vonatkozó megállapítások
miatt, A Szakorvosi megerósító Zászló jak kapacitásának nóvelését alapvetóen azon-
ban nem ezek a szervczeti problémák akadáIyozzák,hanem az, hogy a jelenlegi szakcso-
portok száma és összetétele nem felel meg a szakosított szakorvosi ellátással szemben
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támasztott igényeknek, ami egyrészt abból adódik, hogy megváltozott a várható egész-
ségügyi veszteség szerkezete, másrészt a jclenlegi Szakorvosi Megerósítő Zászliallak
szakcsoportjainak megalakítása sem volt körültekintően elókészítve a lebiztosítható
szakorvosok szakképzettsége tekintetében,

A jelenlegi Szakorvosi Megerósitő Zlxzl\alllk merev katonai szervezeteknek fog-
hatók fel, alkalmazásukat több kötöttség leheziti, ezétt nehezen mobilizáihatók,
működtetésük tulzott adminisztrációt gényel, orvoslétszámuk kcvés.

Mindezeket figyelembe véve a Szakorvos i. Megerősitő Zászlőa\jak korszerúsítésénél
javaslom, hogy vezetésúket 2-3 fós parancsnokslLg végezze, állományukba zászlőallan-
ként 1-10 általános sebész, 1-5 mellkas sebész, 1-5 végt4g sebész, t-4 idegsebész, t-.i
száisebész, 1-4 szem-fiilorr,gégész, 1 1 ideggyógyász, 7-2 nőgyógyász, 1-4 fogorvo§,
14 urológus, 1-15 aneszteziológus és intenzív, 1-10 belgyógyász, 1-10 égési szakcso-

Po.t tartozzon. A fenti orvoslétszámok körültekintő lebiztosítással, ez egészségü3yi
dandárok tábori kórhízai szakorvosainak terhérc - akik az átszervezés során felszabadul-
nak - biztosíthatók, A javasolt szervezeti korszerűsítéssel a Szakor:rosi Megerősitő Zász-
lóaljak kapacitása jelentósen növelhetó.

A Központhadtáp EJőretolt Lépcsó egészségügyi dandárok tóori kórházainak
szakorvosi létszámának csókkentése (Szakorvosi Megerősítő Zászlóaljhoz történő
átcsoportosításuk) azért is indokolt, mert az egészségügyi rcndszergyakorlatok tapaszta-
latai igazolták, hogy a tábori kórházak orvosaliománya a tömeges séniltáramlás befeje,
zése után máf nincs leterhelve, mivel ebben az idószakban az cgyóni indikációk alapján
történik az ellátás és alapvetóen utókezelés folyik (ebbó] kivételt képezíek a sugársérül
tek). A tömeges sérültáramlás idószakában yiszont az érintett kórlr.ízak, a korrkrét igé-
nyeknek megfelelóen, a Szakorvosi Megerősító Zászlíalj negfelelő szakcsoportjaival
megerósíthetók a szüksóges mértékben és idótartamban. Ami tehát a kórházaktól meny-
nyiségében elvitelre kerüI, azt az adott szükségleteknek megfeleló minóségben kcrül visz,
J7apUtlásrJ.

Mind a Szakorvosi Megerósító Osztag, mind a Szakorvosi Megerósití Zász|őal1
szakcsoportjai létszámának kialakításáná azt az elyet célszerű követni, hogy egy szak-
c§oport a mútéti szakmáknál kettő szakorvosbóI és egy-egy vezetó,műtósból, míg az
egyéb orvosi szakmák tekintetében egy szakorvos és egy vezető asszisztensból álljon,
Ezen ósszetételű szakcsoportok a meg{eleló egeszségügyi any€i technikai, szállítási stb.
eszközökkel ellátva, az adott egészségügyi-kiűdtési szakaszoka rátelepülve, együttmí1-
ködve az ottlevó szakállománnyal, felhasználva az adcltt egészségügyi szervczet gyógy-
diagnosztikai és terápiás lehctőségeit, biztosítani tudják egyrészt a műtéti beavatkózáiÓ-
kat, másrészt a konzi]iáriusi feladatok idóbeni, komplex és gyors végrehajtását.

Az új szervezetií Szakorvosi Megerósitő Zászló ,1 szemezeú otgattogranját a 4, sz,
táblázat tattalmazza.

Az l|lN eluanuló szárazfr)ldi cwpataÉ hábar/h rli iliipi biztotilási rettdtza-ia& - u
.zal N,,,i,ll1jti,t pnnró - lútJihhJ,jlJIl,s(.

A híborus egészségügyi biztosítási rendszer mind pozitív, mind Dcgatív oldalait
egy-egy ötéves tervidőszakban végrchajtott egészségügyi rendszer3yakorlatok tapaszta-
latai bizonyították. A legutóbbi ,,OzuON-sr' egészségügyi komplex rendszergyakorlat
tapa§ztalatainak elemzése során egyértelműen megállapítható volt, hogy az elén fejlódés
mellett tovább kell korszerúsíteni a háborus egészségügyi biztosítá§ rendszerét csapat-és
központhadtáp tagozaf\an egyaránt.
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A gyakorlatok soún levont kóvetkeztctésc,kből érzékelhetó, hogy a harcoló csapa
tok - 

^zaz 
az összfegyvernemi lradsereg hadtestsegétyhelyei - és a Ve3yes Korhilzbázl-

sok között nincsen olyan egészsésligyi szervezet, emely a csapatoktól érkezó séniltek
(betegek) átvételét és osztályozását úgy kópes végrehajtani, hogy ne bontanánk meg a
Központhadtáp Elóretolt Lépcsó egeszségügyi dandárainak §zeruezetét. Ezen feladatra
jelenleg a Központlradtáp Elóretolt Lépcsó egészségügyi dandárai OsztáJyozó Kiüdtó
Allomásai kenilnek igénybevéte]re. Ez a könilmény viszont azt eredményezheti, I-rogy

az egeszségügyi dandár (egészségügyi dandárrészlegek) hadmúveleti terülctcn törtónő
telepítésekor az Osztályozó Kiüító Álomasok hi.Lnya. iüetve késedelmes begyülekezte,
tése veszélyeztet}reti az egészsé8úgyj dandár komplex alkalmazását. Ezt a tényt az ls iga-
zolhatja, hogy az Osztayozó Kiürító Állomások nűködtetósóre a séniltek keletkezésé,
nek és hátraszállítísi dinamikájának íüggvényében a hadmúveletek 1-4 napjárg szűkség
lehet, majd a kivonásuk után azokat fel kell tölteni, felmálházni és az egészségügyi dan,
dárhoz begyülekeztetni, Ez a feladat a tapasztalatok szerint legalább még 2 3 napot
vehct rgénybe, ami azt eredményezi, bogy veliik csupán - a letelepítést is számitya - a
ó-7, napon lehet számolni. Nem mond ellent ennek az a tény sem, h(gy minden egyes
egeszségügyi dandár 2 Osztilyozó Kiünrú A]Iomassal rcndclkczik. Ugyanis a jelenlegr

syakorlat szerint az elsó egószségúgyi dandárrészleg telepítésekor (a támadó hadmúve-
let 3-4, napja) 1,1 O§ztályozó Kiürító Áll"má§ tendelkezésre áll cs amikorra a követ-
kezó egészségügyi dandárrészleget kell telepíteni a Vegyes Kórházbázisokba átaláren-
delt Osztályozó Kiüdtő Állomások felszabadíthatók.

F,z a szemléIet azonban a számvetések aiapján nem tartható, mivel egl-részt az
ellensóg csapásaitóI veszteségeik keletkezhetnek (megsemmisülhe tnc,k), másrészt a had-
múveletek során a kis alegységek menetrendbe való _ beillesztése és begyülekeztetés az
idó szúkössége, az utak ron-rboltsága stb. miatt feodkivül kockázatos. Ezért indokoltnak
tartom az úgyncvczett Hátor§zfui Osztilyoző Kiürító Áliomások rendszerbe á]lítását,
melyek korábban a M4gyat Néphadseteg harcrendjében már voltak a Hátors zágt Osztá-
lyozó Kiűútó Állomások a Vegyes Kórházbázisok múködésében is meghatározó szere-
pet tölthetnek be, bizto§ítva, hogy a sérúltek (betegek) sérülési tipusoknak megfcleló
kórházakba kerüljenek, Ezen feladataik teljesítése után a]kalmassá váInak a hadmúveleti
tefületfóI érkezó sérültek (betegek) határ,menti közetekben va]ó átrakása, sérülési tipu-
soknak megíelelő csoporto§ítá§a, a hátországba történó i,óvábbszállitásuk koordinálá-
sára a hadműveleti irányoknak megíelelóen,

Erre a feladatra a Hátoíszigi E1észségú1yi Alakulatok Parancsnoksága állománya-
ban jelenleg is,meglevő OsztáIyozó Kiüritó Állomást eclszcni 2 db Hárorszfui Osztá
Iyozó Kiüító Allomássá felfejleszteni úgy, hogy azol a hadmúveleti iráoyoknak megfe-
lelóen legyenek alkalmazhatók. Parancsnoksfuukat pedrg úgy célszerű szervezni, bogy a
Vegyes Kórházbázisok katonai vezetését is megoldja, A Vegyes Kórházbázisok meg-
erósítésére aHátotszágt Osztályozó Kiürito Álomason hvül az MN Hátországj Egész-
ségrigyi Alakulatok Parancsnoksága és a Mozgó kórházcsoport e8é5zsé8ü8yi eróit és

eszközeit cólszerú igénybe venni (Egészségugyi Osztag, KönnyűsebesúIt Kófház,
Tábori Többprofrlú Sebészeti Kórház stb,),

Ezen szervezeti korszerűsítéssel megvalósítható, hogy a nagy kapacitással és manő,
verezó képessés8el rendelkezó e8észségügyi dndárok megbontását elkerüIjük, meg
őrízve őket a hadmúveleti terúIeten történő alka].mazásra.
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A másik tapasztalat, amelyet a végrehajtott,,BAIATON-8ó" töfzsvezetési 8yakor-
1at is gazolt, a Vegyes Kórlrázbázisok helyének, szeíepének nem kellő úsztazottsá1a.
Fontos feladat a Vegyes Kórházbázisokat a Szociá]is ós Egészségügyi Minisztériummal
együttműkódvc úgy kialakítani, hogy azok biztosítsák az elvonuló szárazföldi csapatok
alkalmazásának várható két hadműveleti irányban keletkezett sériiltek arányos íogadását
ós cllátását, Ez azt jelenti, hogy céIszerúbb volna a Vegyes kórházbázisok szervezeteinek
minte8y 60o/o-át a fóilányban és minte8y 4ooro-át a másik lradműveleti irányban kijelölni.

A kórházak kijelölésénél figyeiembe kell venni, hogy 200-300 ág7számnál kisebb
kórházakat nem célszerú a Vegyés Kórházbázisok állományába beosztani, valamint a

szakosított szakorvosi cllátás biztosíthatósfuának igenyét, Külön problémát jelent a
védeimi hadmúvelet során a Vegyes Kórházbázisok diszlokáció;ának kiatakítása, mivel
az áilami egészségügyi szolgálat részéról kijelölt kórházak állandó jellegúek, nehezen
vagy egyáltalán nem mobilizálhatók, így nem tudj& rugalmasan követni a hadművele,
tek áItal támasztott igényeket, Ezért felvetódik annak mérlegelése, hogy a Vegyes Kót-
házbázisok diszlokációját illetóen két változat kerüIjön kialakitásra, egy a támadó, egy a

védelmi hadmúvelet egészségúgyi biztosításának megfelelóeo.

A Vegyes Kórházbázisokkal kapcsolatban a szakosított szakorvosi ellátás igénye
azért is fokozott hangsúIlyal merül fel, mivcl a hadmúveleti területről (egészsegügyi
zászlóal|d, Egészségügyi Osztagról) hátraszállított sérültek (betegek) általábao csak
életmnetó szakorvosi ellátásban részesülnek, tehát a Vegyes Kórházbázisok kórházaiban
részükre végleges ellátást kell biztosítani. A Vegyes Kórházbázisokból - mivel azok
hclni terúleten helyezkednek el - nern célszeű a sérülteket (betegeket) a hátorszlg
hasonló jelle3ú katonai kiüritó, szúkség- és kiegészító kórházaiba hátraszállítani, mivel
az súlyosbítaná állapotukat. Ezen tétcl alól akkor kell kivétclt tcnni, ha megfeleló szak,
képzettséget igényló szakosított szakorvosi ellátásra van szüksége egyes m4gasan kvalifi-
kált állománykategóriáknak, akiket speciális katonakórházakba kell hátraszáütani (repü,
Iő-bajózó állomány, magasabbparaocsnoki állomány stb.), illetve ha azt a körülmények
indokolttá teszik (az elleoség betörésének, a kórbázak ellenség által történó elfoglalásá-
nak veszélye).

A háborús egészségügyi biztosítás során, lra elíogadjuk azt a tételt, hogy a háboru
elsó napjaiban a sérülteket (betegeket) a Vegyes Kórházbázisokban részesítik szakor-
vosi, illewe szakosított szakorr/osi segéIyben, akkor már békében ezen követelményeket
figyelembe véve meg kell teremteni a biztonságos működtetés feltételeit is, E!(e a jelen-
Iegi rendszer nem minden tekintetben felel meg, mivel az MN Egászségügyi Szolgálat és
a Szociális és Egészségügyi Minisztérium között az együttmúködés során kidolgozott
dokumentumok csak részben szabalyozzák azokat a legfontosabb szervezési irányítási és
ellátási kérdéseket, melyek a Vegyes Kórházbázisok vezetésére, jogállására, szewezeti
felépítésére és az egységes ellátásra vonatkoznak,

3. A sza*oruosi és szakositott szakoruosi elliláJ lrzetiJ-irál]íúli rendlzeféwk töAihte:itére,

az ege: egérségigi iiirity'si na*aszok ntiii;dési rendjíneh fejksztáe.
Az egészségügyi gyógyító-kiüdtő biztosítási rendszer akkor funkcionál megbízha-

tóan, ha egységes elvekre épüI fel. Ez vonatkozik a sérültek összegyújtésére és hátraszál-
lításukra éppúgy, mint az adott kiüútési szakxzon nyújtott segelynyújtások tartaimának
, a gyógykezelés idótartamának pontos és e8yértelmú meghatiuozilsia4 az egészségügyi
szerlezetek, intézetek múködési rendjének szabályozására. Á felsorolt terüIeteken az
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MN katonaorvosainak döntó hányada, dc még a tartirlékos orvosok jelentós részc is
gazdag gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik.

Mindenekelótt egyértelmúen megállapítható, hogy az MN háborus egeszségügyi
bizto§ítási rendszerének vczetése az elmúlt fejlesztési tervciklusokban korszerűsödött és
biztosította a háborus egészsógü8yi ellátás fejlódését. Az eiért eledmények mellett azon-
ban az is megállapítható, hogy néhány, a vezetés szempontjából fontos terüIeten, mé8
jelentós hiányosságok vannak, mebel? mr{lziiríeí!.lél!, c.rö*koté:iiAre az alli.bhi hb€í,í!égek
adódrdA:

u) C.laplítagazalbat
A dandár,, hadtestsegélyhelyek (egészségügyi zászlóalj, egészségügyi oszt4g) - bár

szervezeti (állománytábla szerinti) tagozódásuk ezt biztositja - nem egységes elvek sze-
rint, a funkcionális feladataiknak megfelelóen települnek, ami cgyértcimúen elóidézi a
belsó vezetésük nehézkességét, általában műkódési zavarokhoz vezet és ez végsó sorort
kapacitáscsókkentést eredményez. Ennek elkerüIése érdekében kercsni kell annak lehe,
tóségét - a szervezettség és tervszerííség biztosítá§a érdekében -, hogy a gyógyító ós

di4gnosztikai részlegek lebetóleg épületekben nyerjenek elhelyezést, beleértve a műtót,
sokktalanítót, interrzív utókezelót is. Ennek fontossfua védelmi hadműveletc,k során
fokozottabban jelentkezik. A többi részleg telepítóséhez nagyon jól íel lehet használni a
jelenleg több célra a.lkalmazható 63M. egységes parancsnoki sátrakat is,4melyekból a
legh]lönbözóbb variaciok álltlratók üsszc,

A településnél alapvetó kóvetelménynek kell tekinteni, hogy a róntgen, a vérellátó
a laboratóriuil és a gyógyszertár, a műtó-sokktalanító, illetve a 8yó8yító osztályok (1ék
tetók) közelében legyenek, ezzel biztositva azok folyamatos kiszolgálását,

Ismert követclmény, hogy már a csapategészségü8yi tagozatban minden sérültet
(beteget) aki egy adott egészségügyi kiűútési szakaszra kerüI, nyilvántartásba kell venni,
A nyilváotaftás alapja az, hogy minden sérült (beteg) csak egy nyilvántartási egységet
képezzen, fiiggetlenül áttól, hogy az adott séfültnél (betcgnél) hány fajta sérülés fordul
eló egy időben, Az értékelést a vezetó sérülés, illetve ünet alapján kell elvégezni,

Az egységcs dokumentáció érdekében a hadtest típusú segélyhelyen (cgószsegrigyi
zászl6a1), egészségngyi osztag) a sérültek (betegek) dokumentálására elsősegélylapor,
kiüítési boritékot, kórlapot, osztályozó jegyet, betúrendes névmutatót, séniltek (bcte-
gek) nyilvántartó könyvét, fektető kiüfítő naplót, mútéti naplót, laboratóriumi naplót,
feftózó beteg naplót, tfanszfilziós naplót kell vezetni a megíeleló funkcionáüs részlegek-
nél. Ezeket az okmányokat már békeidószakban ,,egységcsomagként" célszerú elókészí
teni.

b) Közpü?íbddtá.l, tagLzlftba l Köz?a íhadíáp Elírenk Lépc,tí egi,uségúg,i szenezetcinél

Az egeszséügyi dandárok megalakítísáüoz, felkészítésükhöz és múködésükhöz
szükséges alapvetó vezetési dol-umentációk rendelkezésre állnak, azooban ezek taltalma
a gyakorlatok, ellenórzések tapasztalatai szerint nem mindcn területen biztosítják a vég
rehajtás vezetettségét,

Az MN egészségügyi szolgálat háborús vezetési rendszerében jelentós szerepet töl,
tenek be az MN főszak<lrvosi ditektívák melyek a megíeleló egészségügyi t€ozat egész-
sógügyi szolgálatfónökének szakmai intézkedése, illetve az egészségügyi biztosítá§i terv
alapján készülnek és kerülnek kiadásra. Ezek az okmányok abból a célból készülnek,
hogy háboru esetéfl mind a hadműveleti, mind a hátorsz;ági tenileten működő katona-
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egészségügyi szervezetekben és intézetekben egységes elvek §zerint tölténjen az egész,
ségügyi ellátás, azaz a segéIynyújtís terjedelme, a séniltek (betegek) gyógykezelése, a
rrregclózó és egyéb rendszabályok végrehajtása, amelyek biztositják a sérületek (bete,
gek) gyógykezelésének folyamatosságát, a közegészségügyi-higiénés és járványvédelmi
rendszabályok betaftását, a tömegpusztító fegyverek elleni védelmet, Ezek a íőszakor-
vosi direktívák képezik lgyanis az alapját az egészségügyi szervczeteknél, a tábori intéze
tekben végzett egységes háborus egészsógügyi ellátásnak. Ezért a háborús egészségügyi
biztositási rendszer vezetéséoek íejlesztése érdekében rendkívül fontos a íószakorvosi
direktívák elkészítése és alkalmazásának gyakoroltatása minden olyan felkészítési formá,
nál, ahol erre lehetóség kínálkozik,

Az MN fószakorvosi direktíváknak részletesen tartalmaznia kell mindazon felada-
toket, amelyeket az egészségügyi kiürítési szakaszokon végre kell hajtani a beérkezett
sérültek (betegek) komplex gyógykezelése ér<lekében.

Az MN fószakorvosi direktívát ki kell dolgozni szakmák szerint kiilön-külön, v4gy
egy egységes dokumentumban, amely általános bevezetó ré§zból és külön szakmai feje-
zetekból áll. Legcélravezetóbbnek a második váItozat tűnik, mert ez biztositja 

^z 
ismét-

lések elkerülését,

Az MN Egészségügyi Szolgálatfónökség 1977-ben kiadta.és bevezette a csaPat, és
közponüadtáp egé§z§égügyi szervezeteiné] a ,,HARCI SERL,II-TEK ES BETEGEK
SÜRGÓS ELLÁTÁSA" című kiadványt, Ez a l<advány t^lt .íírazza e8y esetleges
háború esetén keletkezó sérülési (betegségi) típusokat, ezck ellátásának, gyógykezelésé
nek tartalmát a különbözó tipusú segelynyújtásokat illetóen, valamint a séniltek (bete-
gek) ellátásához szükséges orvosi beavatkozás módszereit, az alkalmazható gyógysz<re-
ket, kötszereket stb.

Ezen segédlet kiadása óta eltelt 10 év alatt azonban részben újfalta sérúlési (beteg,
ségi) típusokkal számolunk (neutronfegyver, új mérgezó harcanyagok, nagyobb hatású
baktériumfegyver stb,), részben jelentőseo fejlódött az orvostudomány és a gyogyszer-
ipar is. Mindezek maguk után vonják egy új, a korszerű háborúnak megfeleló, a harci
sérúItek (betegc,k) ellátá§át elósegító segédlet kiadásáoak szükségeségét,

Az MN elvonuló száta:zföIdi csapatok háborús egészségügyi biztositási rendszeré-
nek javasolt íejlesztése mellett hosszabb távra szóló íejlesztésJ célkitűzósként olyan
irányú vizsgáJatokat és kutatásokat is kell végezni, melyek eredményeképpen a szakor-
vosi és szakosított szakorvosi ellátásának hatékonyabb vezetés,irányítási formája jónne
létre. A lefoiytatott gyakorlatok tapöztalatai ráirányitották a figyelmet arra, hogy a Köz-
ponüadtáp Előretolt Lépcsó jelcnlegi múködése az elvonuló szárazföldi csapatok egés-
zségügyi biztosítása érdekében nehézkes és áttételeken kereszhil valósul meg, A minden
terúletre kitciedó vizsgálatok végrehajtása után megvalósíthatónak túnik a Központ
hadtíp Elóretolt Lépcsót és az alárendeltsé8ébe taftozó egészsí,gügyi osztályt a háboríts
hadtápbiztositási rendszeréból kiiktatni a íelszabaduló áilományból a Hátországi Osztá,
lyozó Kiüútó ÁIlomások vezetó állományát létrehozni, Egészségügyi vonatkoiásban ez
azt jelentené, hogy az egészségügyi dandárokat az MN Egészségngyi Szolgálatíónökség
vezeti és az összfeg}.vernemi hadsereg igénye szerint - az egységes egészsé3rigyi biztosí-
tás rcndszerében - kcrülnének alkalmazásra, Az operatív intézkedések végrelrajtása
érdekében az MN cgószségügyi szolgálatíónök helyette§ a Központhadtáp Elóretolt
lépcsó vezetési pontja helyett a hadsereg Hadtápvezetési Ponton tevékeny-
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kedne, így biztositott lenne a gyorsabb információátamlás, a feltételekhez gyorsabban és

rugalmasabban alkalmazkodó végrehajtás, az egységes ellátási koncepció érvényesülése,

A Wga kórbázbázbol uaaatáaziúban:

Az összfegyvernemi hadsereg támadó (védelmi) hadmúvelete elsó idószakában a
(tömeges sérültáramlás során) célszeű lenne, hogy a Yegyes Kőrházbázisok vezetését
az MN Hátországi Egészségrigyi Alakulatok Parancsnokságától az állomanyukba átalá-

rendelt Hátországi Osztályozí Kiüdtó Allomások végezzék az MN egységes egész-
ségügyi biztosítási tervének megfelelően, együttmúködve az összfeglvernemi hadsereg
egészségűgyi szo$álatávd,. Amikor a Vegyes Kórhazbázisok leterhelődnek, megteltek
sérültekkel (betegekkel), aHátotszilgj Osztllyozó Kiüító A]lomások funkciója is meg
változik, kikerülnének a Vegyes Kórházbázisok állományából és a Vegyes Kórházbázi-
sok vezetését-irányítását teljes egészében az MN Hátországi Egészsryűgi Alakulatok
Parancsnoksága venné át. A vezetésirányitás zökkenőmentes átadása-átvétele céljából,
az MN Hátországi Egészségügyi Alakulatok Parancsnoksága részéfól operativ csoportot
szükséges múködtetni a Vegyes Kórházbiuísok parancsnokságán (a Hátotszagj Osztá,
lyozö Kiürrtó ÁIlomasoknal. mely c5oport minden szúkséges iníormációval rendelkezik
az elvonuló szfuazfóIdi csapatokól, a Vegyes Kórházbázisok tevékenységéról, A
Vegyes Kórházbázisok ilyen fajta katonai yezetése lehetóvé tenné a Vegyes Kórházbázi-
sok intézeteiben ápolt katonasérúItek (betegek) gyógyítása mellett azok íelülvizsgálatá,
nak megoldását is, A,Vegyes Kórházbáziokon a sérültek (betegek) ellátását az MN
fószakorvosi direktívákta alapozla, a!egyes Kórházbázisoka külön kidolgozott direk-
tívák alapján kell végrehajtani.

Örszességéber a fenti korszerúsítésekkel olyan új háborus egészségügyi biztosítási
rendszer hozható létre, ameiy elósdti a szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátás új

alapokra történó helyezését, a sérültek (betegek) ellátásának minóségi javitását, a kor-
szerú hadviseléshez szükséges egészségügyi erők és eszközök rugalmas alkalmazkodását.
a javasolt rendszer gyorsabban képes re4gá,lni a mindenkori konkrét igények-re és

követni tudja a hadmúveletek dinamikáját, Az egészségügyi ellátáshoz szükséges szako-
sítási igény mindcn kiilönösebb anyagl ráfordítás nélküI csak belső szenezeú átreldezé-
sekkel rövid távon megvalósittrató.
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1; szánú táblázat
HADSEREG sZAKORVOSI llE6ERÓsÍTÓ 0SZTAG

(I,1ódosított szervezet)

-2 1ú1-o.r-gégé5z
-2 szenész

- 4 ált.seb.
- 4 bal-seb.

1-2 anesztez, és
intenzíV s26kcs.

Üsszesen; 2] ió orvos



2.szánú +,áh'l á7at
TJ_q$r_§$É§Z!JU!-B-|-4Z.

(új szervezet)

- 2 ált.seb_
- 1bál.seb.
- I anesztez.

- 2 ált.seb.
- 1belgyógy.

- 1 rtg.orvos - 1ált.orvos

- 1 labof o.

Ü§szesen: 1' fó orvos



].számú táblázat

TÁ BOR I BELGYÓGYÁSZATI KÓRHÁZ
(úi szetvezet)

- 2 ált_seb,

- 1 ált,orvos

Összesen: 14 fó orvos



4. számú táblázat
szAKORVOsT t4EcERÓsÍT0 zÁszLÓALJ

(Módosított sze!Ve2et)

osszesen: ])B fő orvos

- B ulolóqus

- l0 mel]kas seb. - 4 nógyógyász - ].5 anesztez.o.

- 5 tlaumatolóQus - 4 fogorvos

- 8 idegsebész

- 8 szá_jsebész

- 4 olr-fül-gégész
- 4 szeFrész

1-15 enesztez.és
ínt.szakcsoport

]-4 szem fül-orT-
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PoLlTlKAl MUNKA A HADTAPBAN

A szoviet hadsereg 70. szúletésére'

Régtílfogua áPolt, aenes hagomáx1, hap nindtn éc febrúf 23-án nc9iiu?e?ijik a teíí

tllri szotjet had:ereg szliktisnapját,

Az únneplés ez évbett azért is jelentós, mert alrg pár hónap választ el bennünket
attól naptól, amikor a szovjet nép és a világ minden haladó embere együtt ünnepelte a

XX. szd. legn4gyobb eseményének, a N4gy Októberi Szocialista Forradalom gyózelmé-
n€k 70. évfordulóját. Azt az eseményt, amelyhez íebruár 23. emléke - a szovjet hadsereg

születésnapja - is elválaszthatadanul hozzátartozik.

A szovjet hadsereg, mint a felfegyverzett nép hadserege, a N4gy Október szülötte.
Olyan történelmi idóben jött létre, amikor a világimperializmus, a belsó ellenforradalmi
erőkkel összefogva a forradalom győzelme után kózvedenül fegyveres interveociót indi
tott és pol8áfháborút robbantott ki a fiatal szovjethatalom ellen.

Miközben az ország legkülönbözóbb területein szervezte eróit az eüeníorradalom,
a határakon tul vezérkari térképekre rajzolták a Szovjct Köztársaság ellen teívezett csa-

pások nyilait.

A forradalmat fegyverrel kellett megvédeni. A bolsevik párt a történelem elsó pro-
letár hadserege megteremtésének útjait, formáit, a hadseregépítés feladatait Lenin köz-
vetlen vezetésével dolgozta ki. A lenini útmutatá§okat a munkás-paraszt Vörös Hadse,
reg megszervezéséról 1918, január 1),én elfogadott dekrétum öntötte formába.

Elóször a császári Németország tórt a fiatal szovjet állam életére. 1918 íebruárjában
indította el állig felfegyvenett válo8atott csapatait a forradalom bölcsójének, Péte_rvár-

nak elfoglalására. Az agresszor arra szlalitott, hogy a forradalmi Oroszországnak nincs
olyan katonai ereje, amely képes lenne ellená.llni rohamaiknak.
De volt ilyen erő, a szerveződő Vörös Hadsereg, amely a forradalmi nép, a munkások,
pafa§ztok és forradalmi értelmi§é8iek leglobbjait hívta soraiba.

A szovjet kormány 1918. februát 2l-én felhívással fordult a néphez: ,,Velzilyben a
szociali:ta haza!' A felhívás nyomán megkezdódött a forradalmi erók tömeges áramlása
a Vórós Hadseregbe. 1! 18, február 2 3-án a íelfegyverzett nép fiatal hadserege gyózelmet
aratott a forradalom szíve ellen töró császári hadsereg felett. A szovjet kormány később
ezt a napot a szovjet fegyveres erők, a szovjet hadsereg születésnapjává avatta.

' Szerkesztóségi cikk
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EzLrtán Németország és Szovjet-Oroszorsz€ békét kótótt, de 1918. nyarán ameri,
kai, angol, francia, japán csapatok és más szövetségeseik - összesen 14 burzsoá állam - a
Távol,Keleten, a Kaukázusban és Murmanszkban fegyveres intervenciót indított Szov,
jet-Oroszország ellen.

Az intervenciósok és fehérgárdisták ellenforradalmi tefforhadjáratot folytattak a

földesurak és a tókések hatalmának visszaáütásáért a forradalmi néptömegek cllcn. A
forradalmi nép igazságos harcot vívott, s ezéft az intervenciósok és fehérgárdistáI min,
denütt pétdátlan erejú népi háborúval találták m€lkat szemben, amely nemcsak az arc-

vonalon, hanem az ellenfortadalom hátországában is folyt, Ez a népi ellenállás táplálta a

fiata-l forradalmi hadsereg erkólcsi erejét.

,A pízell,au mandta Lenix - minlul báboúban ulgarcdnóttybex azt,kuai a tömegekxch

a barci itlhma batározza meg, anejeL a .salaíérr riúhct a iárt, Az a neggőzídé:, bogl a
hábuú igazságls, axnah a lt ata, bog,fel kell óldaznttxÉ llerialú te:h,érrixi boldag á.ráht,

frtiozzái a Éutouáh barci yellemit i.r ballatlar nehéuégeh lisell.rlru ki.rz*ti íAet..,"
A néptömegck ha_rcát a párt vezette. A világ elsó proletárállamának védelmébeo a

kommuniita párt m€a köré tömödtett minden haladó forradalmi erót. A párt legjobb

etóit küldte a Vörös Hadsereg soraiba, Ezekben az években a páftt€s€nak mintegy

íele a fegyveres erók kötelékében szolrgáIt. A kommunist& vállára nehezedett a legna-

gyobb teher a hátorsziq;bart és a frontokon. A polgárháboru éveiben mintegy 
'0 

000

kommunista áldozta fel életét a proletárforrada.lom védelméért,

A polgírháboru üzében a]akult Vórós Hadsereg születésének pillaoatától kezdve

mólységesen internacionaüsta volt. Ebben a hadseregben oem volt sem nemzetiségi,

sem faji megkiilónböztetés és ez a hadsereg azért harcolt, hogy kivezesse a íényrc az

egykori cári Oroszorszfu mindeo népének fiait.

A Vörös Hadsereg soraiban ott harcoltak azoknak a népeknek a fiai is, akiket az

elsó világlráboó verzivatara vetett katonaként Oroszországba és ott hadifogságba estet.
Kózőtúk ,,a uázezlrryi nugar itúerlatio alista baf..l az afarzn:zági jtradalruirol nellttt

é})iink ehí táland toh aLtóber hítló sznára."
A harc győzelemmel ért véget. A reakció ,,kereszteshadjárata" teljes kudarccal vég

zódött, a szocializmus az imperializmussa.I szemben me8vívta első életre-halá.lra szóló

csattiát.
A nemzetközi reakció és agresszió erói soha oem akartak belenyugodni veresé-

gükbe és mindvógg afra készűltek, hogy adandó pillanatban leszámoljanak a fiatal szov,
jet áIlammal, a világ elsó szocialista országával, A kommunista párt, amely győzelemre
vezette a népet a fegyveres ellenforradalom ellen, késóbb sem feledkezett meg a íenye,
getó veszélyról és követte Lenin útmutatásait, aki hangsúlyozta: ,,Vin,(i: HadJeregii,?kd

bántibe *eriiljön b - nlju barcláuiihslgben bll neg,íriznanÉ. i: barckipuslglt eúsítl/l1jnl3."

Amint azt a páJt é§ Lenin elóre látta, a szovjet fegyveres eróknek a békés építós

éveiben is többszór kellett megvédeni a szovjetország területi integfitását. Ketdetben a

kínai, majd a japán militaristá*kal szemben. Ezzel bebizonyította mindenléle 4gresszor-
nak, hogy a Szovjetunió áIlamhatárai sérthetedenek,

Eljótt az 1941 es esztendő, a legn4gyobb megpróbáltatások éve. I94l. lúnius 22,én

a Balti-tenger és a Fekete-tenger közötti hatalmas ffontszakaszon 8000 német nehé-

ziqyí dörgése törte meg a cseodet. E júniusi nap kora lrajnali óráiban a fasiszta repüló-

gépek ezrei hatoltak be a Szovjetr-rrrió légterébe, hogy békés városokra, repülótereke, és

vasúti csomópontokra szórják Ie bombájkat, Lövegek és aknavetók tizezrei nyitottak
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tiizet a határórségre és a Vörös Hadsereg csapatair4 n€y páncélos és gépesített erók
törtek be a Szovjetunió terüIetére. Megkezdódtek a hadmúveletek a Szovjetuoió el-
özönlésóre. a rzoLialista rend§7er m e85em mi\I lesére,

A német fa:*ztáL ,wPáMi bárml Ií irá }baa ba taklztak Éi,,Lenilgtád,, Moszkva és
Kijev irányában. Bár a szovjet fegyveres erók minden alakulata kezdettől fogva halál-
me8vetó bátof ellenállást tanúsított a rendkivül súlyos helyzetben, az ellensé8 1941,
végéig hatalmas terüIeteket foglalt el és közvetlenül fenyegette Moszkvát, a szovjetunió
főyárosát.

Moszkva alatt 1941. november közepén lángoltak fel a harcok. Ehhez fogható küz-
delem - a harcok hevessé8e, idótáítama, térbeü kiterjedése, a csapatok létszáma, a hadi,
technika mennyisége tekintetében - nem volt még egy a második világháboru történe-
tében. Több mint 1000 kilométer széles frontszakaszon, nagy mélységben bontakoztak
ki a hadműveletek, amelyekben több mint kétmiüó ember, két és félezer harckocsi, kb,
1800 fePüló8ép, s több mint 2' 0000 löve8 és aknavetó vett részt, A szovjet katonák
önfeláldozóan, életre-halálra harcoltak fóvárosukért. A harc nehéz volt, és váltakozó
sikerrel folyt. Volt olyan nap is, amikor a német parancsnokok távcsöveiken kereszti]l
már megpillantott& a Kreml aranyló hagymakupoláit. A helyzet azonban egyszercsak
me8váltotzott, 1941. decembq elején a Nyugati Front, a Kalinyini Front csJPátai
Moszkva térségében ellentámadásba mentek át és súlyos veresé8et mértek a német had-
seregre. Ezzel egyidejűleg a szovjet csapatok efedményeket éltek el más frontszakzszon
1s.

Kibontakozott a Vörö§ Hadsefeg általános támadása, és 1942. február végérg
minte8y 400 kilométert nyomultak Nyugat felé,

A németek moszkvai vereségének és a Vörös Hadsereg 1941-42, téli sikeres elóre,
vonásának óriási katonai, politikai és nemzetközi jelentósége volt. Ezek a gyózelmek
íneggyőzően tanúskodtak a szovjet nép erkölcsi,politikai e3ységeról, a szovjet állam és
hadsereg kimedtheteden erejóról, A f:rsiszta csapatok moszkvai veresége a Nagy Hon-
védó Háború első évének döntó katonai és politikai eredménye, a hideristáknak a
mísodik vilfuháboruben elszcnvedett elsó nagy veresége volt. ,,40 flkAal J'aglPr,ltt alatt
íxa Aésíbb lyarbmant bitkrilta tábomak, a l,tzlrAar hadműtleleti ffualee. a szatjttutlió alloti
támaűsi tan tgiÉ clíké:zitől - a :tlr: ftltáx.l lapjaií. A Vörijj ílndweg :z,iaátd elérÉnttt a
úlaszadá.r órája, a fíparancsxole,rágmk írjöngí teleintúcl ítt Ilh|itllill a ,-eu!g Éúírtttt."

Elóször a moszkvai csata mutatta meg, hogy a német íasisztákat igenis meg lehet
verni, hogy nem legyőzhetetlenek.

A sztálingrádi csata után pedig a németeknek többé nem volt megállásuk. A szov
jet hadsereg számára győzelem győzelmet követett. A Vórós Hadsereg kiűzte a hódítót
a Szovjetunió terúletéról és megkezdódött Kelet-Európa népeinek felszabadítása.

Hazánk földjére 1944. szeptemberében léptek elóször a felszabadító szovjet hadse-
reg katonái. A n4gyarányú hadműveletek M4gyarorszig íelszabaditásáétt 1944. október
1-én kezdódtek. Akkor a 2. Ukrán Ffont parancsnoksága felhívássa.l fordult a magyar
néphez: ,,Á szotjet badsreg wru mint hóditó, bantm mint a rnag]ar Dép fe^zabadítója lipett
Magarotzli? lerrleréfe, Nixcs más rllja, mirt ,lzéíl)tl^Ii 4z elhnslgu nima aapatolat é.r úget
tleni a néruet hadsereg uralmáaak az általa higázatt orsnigahban,'

A M4gyarország területén harcoló szovjet-román és bolgár csapatok teljesen meg
semmisítették az ellenség 14 h^doszttlyát és 6 dandárát. További 28 egységnek olyan
súlyos vereséget okoztak, hogy ezek létszámuk 10-75a/a-át veszítették el. Bátran és
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hősiesen áIltak helyt a magyar nép szabadságáért és boldogságáért vívott küzdelemben a
§zovjet katonák, s közűIük a magyarországj harcmezőkön sokan áldoztát életiiket.

1)44-41-beo beteIlesedett a náci Németország sorsa. A szovjet hadsereg és szövet-
ségesei csapá§t csapá§ után mórtek rá, és közeleCett a nap, aínire a népszeű plakát
figyelmeztetett: ,,Saját barlangiábal amni:ítlúh nq a fajiízta fennadat!'

1!45. május 9-e a háború utolsó napja Európában, Berlin elesett és a fasiszta német
hadsefeg me8vert tábornokai aláirták a feltétel nélküü kapituláció okmányát.

A hideri Németorsz€ összeomlott, azonban a Csendes-óceán térségében még
dúlt a hábonr. Á mütaristaJapán még erós ellenfél volt, A Szovjetunió, híven a szövet,
ségesekkel kótött szerzódéshez. augusztus 8-án hadat üzent Japánnak.

A Vörös Hadsereg a távol-keleti hadszíntér rendkívül nehéz körülményei közótt
megsemmisító csapást mért Japán sziaazfőIdí hadseregére, a Kvantung{adseregrc.
Japán 1941. szePtembcr 2,án feltétel nélkül kapitulát,

A Szovjetunió a N4gy Honvédó Háborújábal a győzelem|eg!őbb kovácsa a párt, a
szovjet néP volt. A szovjet nép harcát a kommunista Párt vezette, amely élvezte a szov-
jet emberek határtalan bizalmát, telje§ támogatását, és így gyózelemre vezette a §zovjet
nép€t, a szovjet fegyveres eróket.

A fasizmus feletti győzelem új lapot nyitott az emberiség történelmében. A világ
küzdóterén visszaíordíüatatlanul megváltoztatta a nemzetközi eróviszonyokat, A szo-
cializmus bázisa kiszélesedett, létrejött a szocialista világrendszer. Az imperiaüzmus elve-
szitette tölténelmi kezdeményezó szerepét, s többé nem rendelkezhetett büntedenül a
népek sotsáról.

A német fasizmus és a japán miJitarizmus feletti gyózelem történelmi fi8yelmezte-
tés volt mindenféle agresszor számára, Az tdő azonban mégis azt mutatta, hogy az
imperiaüsták nem akarnak tanulni a törtenelemból. Meg szinte véget sem ért a háború,
amikor a szocializmus iránti vak osztálygyűlöletükben egy újabb háboru előkészítésének
útjára léptek. Az átomfegyverrel való fenyegetéssel, hidegháborus mesterkedésekkel és a
Szovjetunió és a szocialista országok körül katonai támaszPontok széles háIózatát Iloz-
zák létre. Az imperializmus, híven természetóhez, ismét katonai eróvc{ fcnyegette a
népeket, Az események ilyetén való alakulását a §zovjet nép, a Szovjetuoió Kommu,
nista Pártja nem nézhette tétlenül_ Már a háború utáni első években, a hata.Lmas gazda-
sfui nehézségek ellenére is nregtette a szükséges intézkedéseket a szocialista rend védel
mére, a szovjet fegyveres erók további erósítésének érdekében, A Szovjetunióban rövid
idó alan létrehozták az atomfegyvert és a célbajutást. Ezzel megszűnt az imperializmus
atommonopóliuma, az atomfegyveffel való zsatolás lehctósége.

A párt, a szovjet kormány, az egész szovjet nép gondoskodása révén a szovjet
feglveres erók állandóan lépést tartanak a kor követelményeivel, a tudományos
múszaki haladással, A háboru utáni idószakban a szovjet hadseregben és flottán|l gyö,
keresen megváltozott a haditechnika, a csapatok szefvezeti felépítése, a vezetés és a biz-
tosítás rendszere, A csapatok és flotta harci lehetőségei a többszörösére növekedtek.

A Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta már hosszú idó óta olyan katonai
erőt képvisel, amely lehetóvé teszi, hogy a Szovjetunió a világpolitika egyenrangú sze-
Ieplójeként lépjen fel, Ennek is köszönhető, hogy napjainkban a realitásokoo alapuló
enyhülés kezdeLeinck r agyu nk tanui,
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A Varsói Szerzódés ósszeíogott katonai ereje, melyben a szovjct hadsereg képviseli
a legn4gyobb katonai potenc]ált, lehetedenné tette a szocializmus visszaszodtása, poJiti,
kai befolyásának gyengítésére irányulú tórekvéseket. Az imperializmus kénytelen volt
tudomásul venni az eróviszonyrlr< kiegyenütettségét, nem sikerúlt ér.lényesíteni világ,
uralmi törekvéseit, megváltoztatni a világban kialakult helyzetet.

Végül, de nem utolsósorban szólni szeretnék a Szovjetunióban jelenleg vógbe-
menó áta.lakítási, gyorsítási folyamatról, amely meghatározó jelentóséggel bír, befoJyást
gyakoroi a szovjet társadalom egészére, így az annak szerves részét képező hadseregre is,
A társadalmigazdaslpi, változások megvalósítasával párhuzamosao eróteljes tevékeny,
ség íolyik annak érdekében, hogy a Szovjetunió fegyveres eróinéI megvalósuljon; a szer,
vezeti lendszel minőségi átalakitása, a hadseregen belüi igazgatási reodszer tökéletesí,
tése, a fegyveres erők szociáüs rendszerének javítása. Az új politikai irányvonal követke-
zctes, folyamatos végrehajtásának eredményeképpen már a kez<leti lépéseket is komoly,
jelentős sikerek követik. Vezetó szovjet katond körök értékelése alapján elmondható,
hogy javult a szovjet hadsereg harci és operatív készültségének minósége, n4gyobb lett a

szervezett§ég, a fegyelem és a reod, Ezek a minőségi változások is n4gymértékben ;árul,
lratnak lrozzá ahhoz, hogy tovább erósödjön a világ békéje és biztonsága, ahhoz hogy a

háború elkerűlhetó legyen, a béke megórzése reális - egyetlen alternativa legycn.
A na eg,il fí Éírdl,u, bag -rihtrafu lzicklgozni - é,t ltiÉata .1 háboni ltllrzclkijzi palhi

&ai tntgféhnlslnek mcgbízható ncchanizmusár, Ez a kérdés az egész vilfu sorsát, biztonságát
jelentós mértékben határozza meg.Jelenleg ez a legfóbb politikai feiadat a Szovjetunió,
ban és a baráti szocialista orsz{okban - így hazánkban is. De amíg nem jön létre, nem
alakul ki ez a politikai mechanizmus, addig egy lehetséges alternatíva marad; továbbra is
fenn kell tartani a katonai mechanizmust, hizdeni kell a történelmileg kialaL:ult katonai
eróegyensúly fenntartásáért.

A tueg,^áhazott -rzeuléletmód, clkkt!:i-fejh:rt{,ti irá Jt mutdlja, a VSZ áhLl 1987 ,\áir
úbal ltttgbirthtul Aak,uai doktiua. Ebben vilagosan megfogalmazást nyert, hogy a jeleo

fó feladata lradseregeink számára, a háboru megakadályozása. Az emberi civiüzáció tör-
ténelmében most elóször a háboru megfékezésének eszköze a hadsereg. Mindez termé,
szetesen nem jelenti azt, hogy aySZ törekvései károsan hatnának a katonai efóe8yen-

súIy áIlapotára, Mindenkinek tisztában kell azzal lennie, hogy a szovjet hadsereg a VSZ
baráti hadsetegeivel együtt mindenkor kész és képes lesz bármilyen 4gresszió visszaveré-
§crc, Jz €res\/or rne8§cmmi5ltesórt.

Egyértelmú és egyönterű a meggyózódésünk, hogy ez az ítjfajta gondolkodásmó,
dot túkrözó doktdna, tárgyalási stíatégia, az egyenló biztonsfu clveit szem elótt tartó,
toleráns politikai m€ataltá§ elvezet egy az egész vtlágot átíogó biztonsági rendszer
megteremtéséhez. A kö]csönósen elfogadható megoldásuk felkutatásához, az álláspon,
tok közeiítéséhez, a magunk szerény lelretóségei szerint mi magyarok is igyekszünk
hozzájáruIai.

A szovjet katonák az elmúlt hét évtized alatt minden nehézség ellenére megbízha
tóan oita]mazt& haz ájukat, biztosították az új társadalmi rendszer kiépítésének legfon-
tosabb külsó feltételeit. A szovjet hadsereg tisztjei, parancsnokai, egész személyi állo,
mánya - húen az SZKP politikai irányyvonalfioz - igaz ügybe velett m€abiztos hittel
teljesítette kötele§§ógét,

A Szovjetunió Kommunista Pártja a Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta
megalakulásától kezdve kiemelt figyelmet fordított a fegyveres erók egyik íontos tedle
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tére, a hadtápra. Mivel a korszerű ütkózetet győzedelmesen megvívni csak szilárd anya-

gi,technikai és egészségügyi háttélrel lehetett, ezért a Szovjet Hadsereg hadtápszolgála-
tát a IL vtliLghábor| idején tervszerúen fejlesztették és ez képezte biztositékát többek
kózött annak, hogy a moszkvai, sztálingrádi, kurszki, berlini csatá_kat a Szovjet Hadsereg

gyózedelrnesen megnyerte és végsó soron a hideri fasizmust térdre kényszefítette- A
Szovjet Hadsereg és Haditengerészeti Flotta m48a§ foló harckészültségenek egyik biz-
tosítékát továbbra is a hadtápszolgá.Iat hadraíoghatősiqának növelése képezi.

A xotlja feguru erők Jznbérauk 7a. éafordulóján szíubíl kiuánuxk íuábbi :ihff€k€t,

internacimalina feglerbarátainknaÉ, a Szaljet bad,sereg és íladiJlotta kannáiraA, a .rzwializ-

muért, az lmberi baküsért és a béAe aidehrén folylatllt te?éAen]:é&üÉ íOrá .
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A tudati nevelés tapasztalatai
a fizikai dolgozók körében

Dr. Mezeiné, dr. Nlitrai Beáta kpa.

Az MSZIÁP tr4NHFigi Páxbizonwg Agitáritil ,; Pnpagada Álla d.í Bizlttúga a
Hadt/ipf,ílttik,,ég rz€ru€i íl felnóú§ tigzett az éktnód és éhtkaralnényaA 6 a szabad idí felharz,
nálása tcrlr.

Mivel a fent jelzett munkabizottság á.ltal levont következteté§ek és a feladatszabásra
tett iava§lat elsósorban a ht, és kpa, allomanyra vonatkozott. az MN TJÜ-nél dolgozó
mintegy ezer szakmunkás és betanított fizikai dolgozó helyzetéból vizsgálom a kialakult
helyzetet, Annál is inkább teszem ezt, mert ezeket a dolgozókat nem anoyira a magas
szinten áüó hivatástudat, hanem a konklét kenyérkereset köti a néphadsereghez.

A fizikai dolgozók háromnegyede nó, többségükben családanya, akikoek két, eset-
leg 3 műszakban dolgozva kell megbirkózniuk a családi terhekkel, a munkábajárás
gondjaival.

Az egyre nehezedő gazdasági körülmények kózött - amikor ezen kategóri& férlei
többségében küIön munkát, más keresó foglalkozá§t folytatnak - még inkább leterhel-
tek a család ósszetartása, ellátása és nevelése terén,

A szabad idó hasznos eltöItése nemcsak program kérdése, Do§ozóinknak van sza
bad idejük, azt mind ritkábban fordítj& az általunk szerezett, vagy szorgalmazott prog,
ramokon való részvételre, lriszen ilyenkor próbálnak regenerálódni ftzlkalag is az á|ta,
lunk megkövetelt, feszes normákkal szabályozott murrk:'l:örűk ellátásához és a családi
elvárások által előállott i§énybevételeknek.

Mindezehet figelmbe úte kell az folN TJÜ uJ s:ert, znt a politihai ntttlínnlxkát, neg-
lalósííani a tuúúíam?,ihc. A nálurtk végzett felmérések és saját ismereteink mind dicsé-
retes á]Iapotot tükröznek, ezeket az eredményeket n4gy nebézségek árán, folyamatos
munkáva-l érük el, az eredmények nem születtek maguktól. Ezt elóre kel] bocsájtani
akkor, amikor a nehézségekkel foglalkozom.

Külön ki szeretném emelni, hogy nálunk a fizikai áI.lomány politikai képzése mun
kaidóben nem valósítható meg, tekintettel a teljesítméoybérezósre, a feszített noímák és
a kiesó idó csökkentésének kötelezett§égére.

Az oruág tíz hejír:égékn la,í iizemegségeinAnél eúsen differaxcűlt ,fclké;znh:égií álk-
nánryal Aell kieganlítctl poliíikai, tudali álla?at1t €límnnl?.

Más és más területe kap hangsúIyt az ország bel- és gazdaságpotitikájának egy ipari
környezetben pl. Zalaegerszegen, Budapesten és mást egy mezógazdasági környezetben
pl, Táborfalván, Kalocsán. A hozzánk belépó dolgozókat elóször is meg kell tanítani
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e8y közósségben dolgozni, betartani a legelemibb normákat, küIönösen Budapesten és

akkor hol vao még a tudati nevelés.
A tl, általános és esetleg szakmunkásbizonyíwány nyújtotta kéPzettséglael rendel-

kezóknél a társadalom építésének ]elentósége, elméleti kérdései eltörpülnek az anyagt,

megélhetési, lakásgondok mellett.
Má§ként hat az egószsógnevelés programja ott, ahol 4000 fós kózségeknek 1

orvosa van (gyógyszertár, szakrendeló nélkül), a boltok a múszak végén zárva vannak,
korszerű tápláikozást a disznótoros, a kikapcsolódást esetleg a baráti körben elíogyasz,
tott itál jelenti, és másként ott, ahol múvelódést, az egészségnevelést, spoídétesítmé-
nyek, a rendelekezésre álló színházak, könyvtárak segítik eló és a városi apparátus támo-

8atja neveló, szervezó munkánkat. A környezeti szokásokat, az éytize<]e rö8zódött
magataftási formát 2-3 í,v alatt, bátmilyen eróteljes tudati neveléssel, sem lehet megvál-
toztatni.

Nevelómunkánk egyik alapvetó céljaként azt lratároztuk meg, ho8y állományunk-
nak - akik mint már emlitettenr a Magyar Néphadseregben elsósorban csak a munká,Ita-

tör lát]* - ismcrjck lel es erezzék át tevékenységük helyét és szerepét a néphadscrcg
ellátasaban. Ugy itéllük meg, lrogy következetes munkánk hatására e célkiűzés megva-
lósulása a nagymérvú fluktuáció ellenére is - egyre eredményesebb. Ha dolgozóink
ncm ércznék át a feladatuk jelentóségét, nem vállalnának olyan plusz terheket is melyek
előidézője, esetenként a szelvezetlenség, a túlzott bürokácia,

Fel:tíbbszitttti PártbatáflzaíOlba, tntgfogalnazódott: érjük el, hogy az allomány gon,
dolkodására a dialektikus, rugalmas gondolkodás legycn jcllcmzó, a dolgozók kérdé,
seikrc mindig kapják meg a választ, és az megfeleló érvany4gra épüljón,

Úgy 
"áém, 

hogy megfeleló érvany4g a meggyőzéshez nemcsak az MN TJÜ-ben
hianyzik, hanem országos szinten is. Ezért kell foglalkozni az ideológiai tézisekkel a párt
vezetó szerepének értelrnezésével, a politikai intézményrendszer korszerúsítésével.

A dia]ektikus és rugalma-s gondolkodásmód nern valósíüató me8 csupnn iu csz-
mei,poLitikai neveléssel, ehhez szorosan kapcsolódnia kell a gazdasági élenink átalakitá-
sának, a változtatá§ok végrehajtásának, az eredmények kézzelfogható bemutatásának,

Feltétlenül meg kell emliteni az állományunk nyugodt, kiegyensúlyozott tevékeny,
ségét, a tud.iti nevelést közelmúItban is gádó tényezőket. Elóre bocsájtom, lrogy az
ország állampolgárai, de ahclzzánk íe|yételre jelentkezők is úgy gondolják, hogy az MN
egy szigorú szabilyozisú, iz utasitásokat egyértelműen és idóben kiadó, rendkívüli
fegyelemmel §zeryezett és irányitott szervezet, Nap mint nap találkozunk azonban
ennek ellenkezőjével, Pl. a bruttósítás során, Az utasítások, rendeletek rendre késnek,
végrehajtásukra nem áll kelló idó a rendelkezésünke, azontúl, lrogy hangulati feszüItsé-
get okoz, megnöveli a hibák számát és sajnos mindez rossz politikai következményeket
okoz,

Íitdábun uz utasítások, rendelkezések meghozatalánál nincs egyértelmúen tisz-
tázva, hogy ez az üzemre vonatkozik-c, oem veszik figyelembe az MN TJU üzemi sajá-

tosságait, egyértelmú választ a szakmai elóljáróktól sem kapunk kérdéseinkre. Ez dolgo-
zíinkban azt az érzést kelti, hogy az üzem , minden gazdasQi eredmónye cllenére is - a
petifénl5án helyezkedik el a M4gyar Néphadseregnek, a gondjaink megoldásában gyak-
ran - központi szabáIyozis hiányában , m4guokra h4gynak bennúnket,

Nem tudjuk megnyu8tatóan negmagyaráznl fizikai dolgozóinknak, hogy a nép-
hadscreg polgári alkalmazottjaiként nem illetik meg az íűampoIgári jogok a külföldre
ltezásníl-

I
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Üzemünknel úgy a párt, mint a szak§zervezet jelentós mozgalmi tevékenységet fejt
ki, ennek eredménye, b,ogy tagságlLt 1,2 fó kivételével mindenki megtartotta. Ai admi,
nisztratív dolgozók körében tapasztalt kózömbösség nem jellemzó a demokratikus
fónrmok működése terén, hiszen a dolgozók saját további sorsukat határozzák meg,
amikor egy-egy intézkedést megszavaznak.

A gazclasági l)aeíórneA új li/lci kbetőségehel hell Aerelxi abboz, btg tli:zolrylag nubil
aryagi lebxíségeka biznsítraxk negélhaíslkhiiz. Ez náhn| ir azza! jár, hig nj nmúfázi,n
lat kell betlezetni, megíanítaui és a dolgozó& l arát il átf|nnálni a piaci tuvétry.rzetú.régeh
megi:merlsére. Ez a tevékenység a szakembereink számára is új goodolkodásmódot, a vég-
rehajtás rengeteg energiát, próbálkozá§t igényel, E tevékenységünkben fejezódik ki leg-
jobban a tudatformáló munka, mivel a nyereségünk 4ro/o-át az össztevékenység 300/o:a
(nem feg1,.veres testiiletek részéfe végzett szolgáltatás) hozta létre,

Tulajdonképpen a 10 mFt nyeresé8, meiy a fentiekból adódott a honvédségi árak
stabilitását, má§részt saját eróból történó adózott bérfejlesztést tett lehetóvé.

Az alaprendeltetésen kivül - az edd€lektóI eltéró - tevékenységet is elkezdtük..Ez
egytészt az inkurrenciaként táíolt kiilönböző alapany4gok választéki cikké történó fel,
dolgozását, valamint farmernadr4gok saját koníekcionálását jelenti. Az álrtlunk varn
késztermékek a katonai ruházati bolton kívül - ha még nem is jellemzóen - de a polgári
(Skála-Metró,,Sprint) életben is megjelentek.

A gazdasági eretlnéxleinla azy'rl enlitm aapáx 1-2 moudatban, hogy .rzeruléllassem, ize
nünh államá }a íagéÉor.y az űj iránt, Lehet, hogy elméletileg a politiliai képzettség nem
üti meg az MN,i szintet, de meggyőzódésünk, hogy gyakorlati munkavégzésük példás
és oda,edó.

VéIeményünk szerint a gyakorlati eredmények napjainkban a Jegfontosabbak, Úp,
érezziiA, és mindex eaergiánhat arra fordítjuh, nunhatirwink úg lxsíh neg, ilhtu, tg haztltt
sétr rueg az elmlltti ilmeretaluaglí, hog az a gakorlatban els,ísoiban az MN és az egill érd.cleit
szolgálja,
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HADTÁPKKÉPZÉs És -relxÉszirÉs

,,Az 
^lN 

Hadtáp Tudc,ruiryo,r Tanác,t L9B7,

decerubu, 17,i pkúri: iilésén meguitatásra Aerilt A
lépzés, a ttu,ths hatékaryságánal nljuksr a l)r'rba,
Aezd,í fawl ti;zteÉ. tintbclyanack bcillazkedlrnc!
stgitl.re cínl alaptanulnány az MN HTP tailzt

hiképzé.li o,:zlál}urzríő hel/€ttes elíterje:zíéjében é:

djánkst fagadott el. Az iilésat a témitlal kaPcrolat
bal elhangzottuk alaPjá a Éijtrtkrzí irállial /62-
|:llk Ba22(,

r Lkh;, ,:,)A,,2li )

A képzés, a nevelés haiékonyságának növelése,
a pályakezdö íiatal tisáek, tiszthelyettesek

beilleszkedésének segítése

Littamericzh1 Já,tzos mlrni)k alezredu

A néphadsereg káderutánpótlását megoldandó feladatokla az elmúIt években az
állami és párwezetés minden szioten me8különböztetett figyelmet fordított. Napjaink,
ban vagyunk tanui a pílyárartáay'ttás, a képzés és pályántartás elveiben, módszereiben
bekövetkezett reformoknak, amelyek célja a kádcrutánpódás gondjainak hosszú távon
töIténó megoldá§a, a megváltozott társadalmi, gazdasiqi, katonai környezet §ajátossá-

gaiból fakadó követelrnényeket kielégító hivatásos tiszti, tiszthelyettesi állomány bizto-
sítása néphadsereginknek.

T,

Mindannyiunk elótt ismert a hivatásos tiszt-, tiszthelyettes-képzés megváltozott
rendszere. A hivatásos hadtáptiszt, -tiszthelyettes-képzés a szakirányító HNí-szerv jelen

esetben az MNHF-ség á.llami és pártvezetése ágazati szakkövetelményeinek megíelelóen
történik, A szakírányitás mindenkor arra törekszik, hogy a követelményrendszert a

megváltozott körülményekhez i9azít\^ éIetszerí|\lé tegyc, figyelembe véve a csapatok
rgényeit, a tanintézetek lehetóségeit, a képzendó állomány pályárairályításából és a kép,
zett, kibocsátott iűomány Pllyántartlásából iakadó feladatokat,

Meg kell állapitani, hogy a szakirányítás, a követelménytámasztás rendje alapvc,
tóen leszabályozott, azonban a rcndszq elemei esetenként önállóan múködnek és hat
nak, nélkülözik e zártsiIgot, amely bíztositaná az ügy érdekében megoldandó feladatok
ósszhangját. lgy például:

A pályárairányító munka jelenleg csak a mennyiségi elvárásokat igyekszik kielégi
teni. A jelentkezóknél a pályárairányultságot, szakorientációt nem vizsgáljuk, A jelent
kezők zömének nincs valóságos elképzelése a hadseregról, a katonai pa.lyáról. Igaz, hogy
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ma már a felvételt nyeftek szakközépiskolai tanulmányi eredménye jobb a korábbinál
(3,:,;,S), azonban differenciált neveltetési szintjük, fizikai állókópességúk már a képzés
kezdetén gondot okoz az egységes kóvetelménytámasztás megvalósításában,

A tanintézetek a képzés során a kóvetelmények szeinti tanany€ot alapvetóen
csak az ismeretek szintjéo képesek elsajátíttatni. A hallgatók szaktefületeiken, €azatai-
kon megíeleló gyakorlati jártasságot, készséget kevésbé tudnak szerezni, A kibocsátott,
felavatott fiatal hadtáptisztek, -tiszüelyettesek szakismcretci alapvetóen biztosítják az
elsó beosztás ellátását, azonban yezetői, iíányit6j., egyúttmúködési készségük, a csapat-
élet megterheléseiből eledó fizikai tehefbírókópességrik koruk ellenére elmarad az elvá
rásoktól, Ez gyakran konfliktushelyzetet eredményez.

Ugyanakkor a csapatok igényei pontosan azt célozzák, hogy a teljesítóképes kato
nai, politikai, szakmai tudás mellett elsősorban önálló feladatmegoldásra képes vczetó-
ket, a csaPatélet nehézségeit ismerő és vállaló tiszteket, tiszthelyetteseket tudjanak
beosztársba helyezni. Végsósoron arról van §zó, hogy fiatal tisztieink, tiszthelyettescink
ne a csapatszolgálat elsó éveiben dóbbenjenek rá, hogy a katonai pályához nincs meg a
hivatásérzetük é§ szakma§zeretetük.

A fentiekból kitúnik, hogy fiatal tisztjeink, tiszthelyetteseink pályántfitása nem
I<zfuóIag a csapatok feladata, A pályát elhagyó fiata.Iok többségét végsósoron a csapat,
élet nehézségei motiváIják, azonbaa hclzzáteszik hogy a oehézségekc nem készítették
fel óket, többnyire csak a pálya íózsaszin arculatát i§merték. Következésképpen a

p,ályántartás íeladatait már a pályárairányítással kell megkezdeoi é5 azt a hivatásos ál1o-

mány nyugállományba vonulásáig kell íolytatni,
ltt kívánom feihivni a frgyelmet arra, lrogy a pályíntartási munkát nehezíti az is,

hogy a tanintézeteink munkíjának egyik értékméróle a lemorzsolódás aránya- EnnéI,
fogva tanintézeteink törekednek arra, hogy minéI kevesebben morzsolódjanak le. Llgya-
nakkor a különbözó módszerekkel megtartott és felavatott hivatáso§ tisztjeink, ti§zthe,
lyetteseink elóbb-utóbb a csapatoktól kérik leszerelésüket. Ez viszont sokkal károsabb,
mintha a tanintézettól váltak volna meg. Ugyanis munkájukra teljeskörúen számítani
nem lehet, bcosztási helyeiken több kárt okoznak mint hasznot és végsősoron a lriány,
pótlás sem oldódott meg.

Természetesen a pályakezdő fiatalok beiileszkedésének segítése sem mindenhol
zökkenómentes. A pályántartás eseteoként azért eredménytelen, mert a fiatal hadtáp-
tiszttel, ,tiszthelyettessel szemben olyan elvárásokkal élnek, amelyeknek az adott kórűl
mények között a több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkező tiszt, v€y úszthelyettes
is nehezen tud eleget teoni, Ugyanakkor az MN SZÜFCSF 01U/1978, számú intézke,
dése minden szintú parancsnoknak konkrétan előírla, hogy a pályakezdó fiatalok beil-
Ieszkedése érdekébeo mit kell tennie. Az intézkedésben foglaltlknak a csapatok többsé,
gében eleget tesznek, sót a fiatal hadtáptisztek, -tiszthelyette§ek részére sefegte§tenként
szakmai összevonásokat szerveznek, ahol jól képzett szakemberek adják át tapasztalatai,
kat,

A tanintézeteknél folyó kepzés és a csapatoknal folyo szakmai munka összhangját
elósdtő jól bevált rendezvénynek kell tekinteni a pályakezdő fiatalok konferenciáit,
Ezeken a fórumokon egyrészt a szakmai vezetés, másrészt döntóen a tanintézeteink
kapnak hasznos információkat akár pozitiv, akár negatív értelemben. Sajnos ezeket 

^ziníormációkat az érintettek nem minden esetben veszik komolyan és hasznosításuk is
gyakran elmatad.
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Végezetül összefogla.Iva a fentieket megállapíüató, hogy a káderutánpót|ási rend-
szerünket meghatároző pllyáraírtnyítá^si, képzési, pályántartási munkánk alapvetően
biztosítja a megíeleló szaktiszteket és tiszthelyetteseket a cspataink részére, azonban a
n4gyobb hatékonyságot eredményező igazítá§okat , a rend§zefelemek jobb összehango,
l,ását indokolt elvégezni.

lI.

Az eddigiekben megkiséreltem a teljességre való törekvés nélkül vázolni azokat a
gondokat, problémákat, amelyek szinte kónikusao jellemzik a tanintézeti képzés útján
történő káderutáípótlásunkat. A csapatok elvárásait figyelembe véve a hivatásos had-
táptiszttel, tiszthelyettessel szemben támasztott követel.nények közül a kóvetkezóket
emelem ki:

Az áhalál}a: AafuMi, palilikdi és xalzmai i.vnereteLen íáhnenín,,

- fizikai állóképessége biztosítsa a csapatélet megterheléseit;

- ltgett lépu beo§ztottait vezetní az alárendeltjeit irányítarri; munkatársaiva.l, az

állami és társadalmi szervekkel együttműködni;
- a mozgalmi életben legyen járatos, ismefje a napi poütikai, katonapolitikai, 8az-

da5:á8i eseményeket;

- a szakmáját elrnéletileg ismele, a szakma gyakorlatában legyen jfutas, kgen kiPel
önáJló feladatvégrehajtásra.

A íelsoroltak közül két lényeges követelményt húztam alá, nevezetcscn a vezetói
és önálló feladarvégrehajtói készséget, képességet ugyanis megítéIésem szerint páIya-

kezdó fiatal tisztjeinknél, tiszthelyetteseinknél e területeken jelentkeznek alapvető
fogyatékosságok.

A kóvetkezőkben azokat a célszerú fcladatokat, módszertani utalásokat tefvezem
felsorolni, amelyek elósegíthetik a képzés és nevelés hatékonyságának nóvelésót, a
páIyakezdók beilleszkedésének, pályánmaradásának esélyeit,

Elóször is azt kell elfogadnunk, hogy a pályaraiályitás nem zátódhat le a beiskolá-
zás tényével, a képzés nem záródhat le a tisztté, tiszthelyettessé avatás tényével. Vagyis
- megítelésem szerint - a hivatásos tisztté, tiszthelyettessé válás folyamata megkezdódik
a pályárairáoyítási munkával és tart a pályán eltöltött elsó 3 év végéig, amikor is eikészül
a ptlyakezdí fiatal elsó alapminósítése, ebben az idószakban egy olyan kollektív, óssze,
han8olt, célfudatos munkára van szükség, amely biztosítja a követelményeknek megfe-
lelően felkészített tiszteket, tiszthelyetteseket, E munkában részt kell, hogy v,íllaljanak a
páIyárairányitást, a képzést, a szakirányítást végzóknek és a csapatparancsnokoknak.

Tennivalóik a következők:

1. A Pájálairáryilás ttrfu:

A pályárairányítási tevékenység elsó szakaszának kell tekintenünk azt az idó§zakot,
amit a hilönbözó szintú tanintézetekben (áJtalános és középiskolak) pályárutány'tt'
állományunk folytat. A második szakasz a tanintézetbe jelentkezók felvételének idő-
szaka és a harmadik szakasz a tanintézeti képzés idószaka,



Az ríi szalaszbatt: alapvető célkirűzéseknek kell tekinteni, hogy a fiataiok kelló
i<lőbery az általáoos iskola ó-7-8., a középiskola 2-3-4. évében íoiyamato§án §zefezze-
nek ismereteket és fóleg élrnényanyagot a néphadseregünkről, a katonai életról és azon
belül is a hivatásos tiszti, tiszthelyettesi pttlyiaől. Ezen ismereteket a tanulmányaik
utolsó előtti fólóvében olyan szintre célszerű fejleszteni, hogy nagy általánosságban
legyen íilgalmuk a különböző fegyvernemek és szakcsoportok alaprendeltetéséról.
Konkétan tudják, hogy a különbözó szakképzós mely helyórségekben ós milyen felté-
telek mellett tönénik. Erról, valamint a jelentkezés módjáról a szüióknek is teijeskörú
információt kell hiztosítani-

Ennek érdekében az iskolák tantestületét meg kell nyerni, a lehetséges támogatást,
segítséget részükre biztosítanj kell, A katonai tanintézetekben és csapatokat mind a

tanárok, mind a tanulók számára nyitottabbá kell tenni,

A ná:odik vaka:zbaz., a íelvételi eljárások idószakában céIszerű beszélgetés, illetve
tesztelés útján meggyőződni a jelentkezó katonai pálya ifánti elkötelezett§égéról a

vá-lasztott szak, illetve €zzathoz való vonzódásának realitásáról. Ugyanakkor feltétlen
indokoltnak látszik testnevelési vizsga során a jelentkezó frzikális adonságait, fejlettségét
mérni. A felvételna helytelen a hiánypótlásra való törekvés miatt a jelentkezóket olyan
szakra íúnyitani, amelyhez sem kedve, sem adottsága nincs.

A harmal.iA raLaszbar; a tanulmáDyi idószakban is gyakran előfordul, hogy a hall-
gató az ílta|a váIasztott szak tanulmányi követelményeinek nem íclel meg, vagy más
szakhoz jobban vonzódik. A páIyátaitányitásí munka itt már ótvözódik a pályántartási
munkával. A körülmónyeket figyelembe véve törekedni kell a hallgató megtartására,
illetve a képességeinek megleleló szakta irányítására. Ez többnyire az elsó tanulmányi
évben megoldható,

Összeg"rue, ha a páIyárairányítás kelló információtartalornmal, a fclvételi eljárások
kelló körültekintéssel történik kevesebb lesz a szakmát tévesztett tiszt, tiszthelyette§

1elöltünk és a páJyánmaradásuk is jobban megalapozódik,

2. A kípzí! terét:

A tanintézeti képzés során két alapvetó célkitúzést kell szem elótt tartani egyrészt
azt, hogy hivatásos katonát, másrészt azt, hogy szakembert kell képezni. A szakember-
képzés az egyszeriibb, lényegében a tanórán és tanórán kívüli oktatás, tanulás intenzív
kihasználásával a hallgató a szakmát képes elsajátítani az elsó beosztáshoz szükséges
mértékben, A hallgatóból hivatásos katonát egyszerúen hivatásos állományba vétellel
csak fotmailag lehet csiná.lni, Hivatásos katonává a hallgatót nevelni kell és ennek a
nevclésnek tirrtania kell a tanuLmányok megkezdésétól a hivatástudat végleges kialakulá
sárg, amely sohasem a hivatásos állományba vétellel zárul.

A hallgató nevelése egy áIiandó, a nap minden órájában ható folyamatos hivatásos
páyára való céltudatos, tervszerű íelkészítés. Téves az a felfogás, hogy a hallgatót az
osztályfónöke, illetve a nevelói hármas neveli. A hallgatóknál az egyik legfontosabb
ncvelósi mód az önrrevelés, amelyet befolyásol és irányít az a közeg, amelyben él és
ta[ul, Á hibát mindrg ott követjük eI, hogy a hallgatóval szemben olyan követelménye,
ket támasztunk, amelyeket saját rn4gunk nem teljesítünk. Ezért a legfontosabb nevelési
eszköznek a személyes példamutatá§t kell tekinteni. Lényeges szempont a képzés és
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oevelés összhangjának biztosítísa, Egy oktató, vagy tanát ma már nem tarthat óíát
konkrét nevelési cél nélkiil. Es ezek a célok nem kizárólagosan az oktatott anyaglroz
kapcsolódnak, PI. e3y matematika órán is lehet alakisfura, precizitásra nevelni.

A haltgatói képzésben és nevelésben feltéden szükséges a módszetani munkáo
javitani. Nehezen lehet elképzelni még egy hadtápszakos hallgató esetében is, hogy a

tantermi íoglalkozásokon szakmájában jártas, gyakorlatias hivatásos katonát és szakem-
bert lehet képezni. Feltétlen indokolt és szükséges a tábori vi§zonyok közötti gyakorlati
képzést erósíteni. Az sem kizárt, hogy ezeken a kihelyezett íoglalkozásokon elméIeti
any€ot dol8ozzanak fel. Meg kcll érteni, hogy a tanintézeti képzés során nem i5mertet

1úk rrreg és készítjük íel hallgatóinkat a csapatélet nehézségeire csak a konfliktishelyzetek
számát növeljük, Gyakoóbá kell tenni, hogy a hallgatók a feladatvégrehajtás során
önálló dóntési helyzetbe keniljenek, és döntósükct órvényesíteni is tudják. Ezzcl egyide-
júleg fizikai megterhelésüket folyamatosan íokozni kell.

Ö::zcsllglbn lényegcs szempontnak kell tekinteni, hogy a csapatok elsódlegesen
hivatásos tisztet, tiszthelyettest kapjanak ne pedig hivatásérzet nélküli szaktiszteket,
tiszthelyetteseket,

j. A vaiit,áryítás terén: A szakjrányítást gyakorló HM,szervek feladata ma már
tulnó a tanintézetekkel való kacsolattartáson, a tanulmányi kövctelmények meghatáro,
zásán, A szaktrányitá§ feladatait a lzöuxLaí t(r hh! úlrznű htnrutn,álxi:

- htp. ti., tts.-i szüksé8letek naprakész ismercte;

- a megváltozott könilményekből és a csapatok igényeiból fakadó szakági követel,
mények folyamatos íigyelemmel kísérése;

- a fiatal htp. ti.-ek, tts.-ek tanintézeti és csapatbeosztási tapasztalatainak gyújtése,
elemzóse ;

- L ptlyáfajre§yitási munka követelményeinek meghatározísa;

- a képzés követelrnényrendszerének folyamatos karbantanása a tanintézeteknél;

- az oktató-parancsnoki iillomány elméIeti, gyakorlati, pedagógiai felkészítésének
elósegitése,

A meghatározatt feladatoÉ tartalnát, módtzery't az akbbial< Éípezl:xik:

a) A lJlp ti.-i, íts.-i üijl,,égkkh qaprLll?ész i.l??ffet€ teúr:

A szükségletek alapvetóen éves pontosítással a középtávú káderfejlesztési és után-
pódási tervekben 1elenirek mcg. Az ágazati szaktisztek, tiszdrelyettesek várható szükség,
leteinek figyelembevételével történik a beiskolázási keletek meghatározása középtáví
tervidószakonként. A keret,tervszámok lehetóséget adnak a szakirányító HM-szerv
részére, hogy évenként pontosítsák a váf,hat6 igaai és szakigényeket és azok aJ,apján az
osztályok indírását, Mindebből íakad, az a követelmény, hogy a személyügyi és kiképzó
szervek közötti egyűttműködés élő és előÁátó legyen. Ugyanakkor szükséges, hogy a
seregte§tek és a HM közveden katonai szervezetek a hadtápbeosztások feltöltöttsó3ét a
várható mozgásokkal együtt rendszeresen és pontosan jelentsék.

Összességében a káderszükségletek folyamatos ismerete egyik feltétele a tervszerú
és céItudatos beiskoláztatásoknak, amely egyben kiinduló alapja a tanintézeti képzés ter,
vezésének, szervezésének.
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b) Szakági, h öunlméry& fo l1attutc,s elhaőrzése :

A szakfui követelményeket a hadseregfejlesztés célkitúzéseinek, a csapatok igényei,
nek, azok mindennapi tevékenységét szabáJyozo ren,lelkezések ismerele nélkül megha-
tározni nem célszerű és nem is szabad, Eppen ezert a szakirányitó HM-szervnek kiemelt
feladatként kell kezelni a fentiekben bekövetkezó vá.ltozásokat és a csapatparancsnokok
megítélését a fiatal tisztek, tiszthelyettesek felkészültségéról,

Ennek érdekében a megjelenó szakmai uhsításokat, intézkedéseket foiyamatosan
figyelemmel kell kísérni és vizsgá,lni kell azt, hogy azok mennyiben teszik szükségessó a

tananyag módosítísát, a meglevő tansegódletek Pontosítását, Szükség esetón, mint aZ a

,,RUBIN' fcladat kapcsán jelentJ<ezett, 
^ 

tananya9 teljes átdolgozísa is bekövetkezhct,
Ezzel alapvetóen az eLméleti tananyag íolyamato§ karbantartása oldható meg. A gyakor-
]ati felkészítés, a szakmaijártassfu és készség elsajátítását célzó kóvetelmények, módsze,
rek meghatá_rozísábiLn elsósorban a csapatparancsnokok megítélésére, véleményére,
javaslatára kell támaszkodni. Ennek érdekében meg kell r4gadni,minden olyan lehetősé

get, amely alkalmat ad a szükséges iníormációk gyűjtéséhcz, Igy pl. a patancsnokok
beszámoltatását, a különböző ellenórzéseket, értekezleteket, v4g;,,is mindazon ese-

ményt, ahol a szakirányításban részt vevók kapcsolatba kerülnek az információt bizto,
sító parancsnokokkal, A többcsatornán beérkezó, hasznos javaslatok elemzése és általá-
nosítása adhat olyan indíttatást, ame]yet a tanintézeti képzésben feltéden érvényesíteni
kell,

A fentiekkel egyidejúleg a tanintézeti képzés ellenórzése során meg kell gyózódni,
hogy a szakági követelmények mennyiben érvényesülnek, mennyiben képes az oktató
parancsnoki á.llomány a mqváltozott követeLményeket befogadni és azokat az oktató-
neveló munkában érvényesíteni.

Összességében a szakági követelmények folyamatos elemzése és szükség szerinti
igazitása a szakirányító HM,szerv lényeges feladata anná.l is inkább, mivel a megválto,
zott követelmények, rgények a képzés gyalorlatába napjainkban még elég hosszú átfu-
tási idóvel kenilnek be.

c) A liatul bíp,Jiwírk, -íi!zrblrúí6& tapaztahfui]?ah gííjtl!(

A képzés jósagi fokát - bizonyos fenntartásokkal - végsősoron a képzésben részt
vevő hallgatók, illewe pályakezdó fiatalok is mcaítélik. Véleménynyilvánításaiknak ma
már demokratikus fórumai is működnek, mind a tanintézeteknél, mind a csapatoknál.
Természetesen a tanintézeti képzés idószakában kinyilvánított véleményük többnyire
nélkülözi a realitást, ugyanis a csapatgyakorlat követelményeit nem ismerve a íelkészí
tést megítélni nem képesek, ugyanakkor a tanintézeti fiiggóség kényszerhatása és érez-

hetó véleménnyilvánításukban, Ezzel szemben a pályakezdés nehézségeit átéIve mta
olyan valóságanyaghoz jutnak, amely hatására képcsek a képzésük íogyatékosságait
felismerni és azt minden kényszerhatás oélkül elmondani. Erre jó páda a seregtestek
által rendszeresen megreodezésre kerüló htp.-tisztek, tiszthelyettesek konferenciája és a
pllyakezdő fiatalok különböző szintú összevont felkészítése. Az utóbbi években szer-
zett tapasztalatajm azt igazoljik,l-rogy hasznosak ezek a rendezvények és a me8hívott
tanintézeti képvi§elók is olyan iníormációkhoz juüatnak, amelyek önkritikus értékelé-
sével tovább javíüatják oktató módszertani gyakorlatukat.
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Összességében a pityakezdő fiatal úsztjeink, tiszüelyett€seink többsége a szakirá-

nyítás részére olyan hasznos javaslatokat tud adni, amelyeket a képzés követelmény-
rcndszerében feltétlen hasznosítani kell, annál is inkíbb, mivel ezzel prályakezdóink

konflikru:helyzereir rudjuk ..öklenreni,

d) A pályárcióqítá.ti mutha köutdmínlLi:

A pályárairányítás követelrrrényeit az 1. pontban rögzítettek figyelembevételével
célszerú meghatározni, A követelményeknek magukban kell foglalniuk egyrészt a tar,
talmi, módszertani kérdéseket, má-sfészt a megvalósítrás személyi és tár8yi feltételeit,

Mindezek elótt célszerú rógziteni, hogy a ptlyáAííáí\yítási nunkát alapvetóen e

néplradseregi célkitúzések, elvárások étdekében kell végezni. Ennek megíelelóen a

munka első szakaszában e katonai pálya ós hivatás megismertetése, v<lnzalomébresztés a

rnértékadó, Erre a feladatra kell felkészítcni a pilyárairányitó hivatásos állományt és

megnyerni az iskolák felé, felhasználva erre a kiilönbözó katonai és iskolai rendezvénye-
ket, üol a diákok mellett a szülők is megismerkedhetnek a hallgatók, növendékek élc-

téwel-

A szakfui követe)rnények érvényesűlését a pályárailányítási munka második és har-

madik szakaszában kell biztosítani, amikor is a hallgatójelöltnek választania kel] a sza-

kok, illetve ágazatok között, Ebben a munkában jelentós §zerepet töltenek be a felvételi
bizottságok, valamint a személyes beszélgetést folytató szaktisztek. Lényeges, hogy a

hallgató jelölt a keüó tájékoztatá§t követően önként válassza ki az egyéni érdeklódésé-
nek, rátermettségének megfeleló szakot, Mindezekhez olyan érdeklődést íelkeltó, sza-

korientált kiadványokra van szükség, amelyek motiváló hatása kelló alapot biztosít a
szaktefület kiyálasztásához.

Összességében a páIyárairártyitást munka követelményeinek - fóIeg hadtáp vonat-
kozásban - nem a mennyiségi, hanem a minóségi igényeket kell kielégítenie oly módon,
hogy a jelöltek befolyásolása egybc essen egyéni elképzeléseikkel. Ezt viszont csak úgy
érhetjúk el, ha a megfeleló iníormációk kelló idóbco eljutnak az érintettekhez, amelyben
n€y szerepe lehet a nyilvános tömegkommunikációs eszközöknek is.

r) A Aépzl: hötlaelnzíryrettfuzerlnek karbantatá.r,l:
' A szakirányító HM-szervek alaprendeltetéséból fakadóan kötelesek a szaktiszt,,

ti§Zthelyettes-kéPzés kövctelményeit meghatározni és folyamato§an karbantartani.

Elrhez a szükséges információk, a gyakorlati élet elvárásai mindenkor rendelkezésre álI-
nak. A követelményeket viszont nem lehet nap mint nap változtatni, módosítani,
hiszen a képzés-nevelé§ menetét ez károsan zayarná.

Természetesen vannak idószerű és az akraaIjzilist azonnal megköveteló esemé-
nyek, amelyeknek a képzésben rövid idón belüI érvéoyesúlnie kell. Ilyenek pl, a megvál-
tozott, módosított vagy új szabllyozők. Ezek lényegében csak tananyrymódosítást
jelentenek.

Lényeges módosításokat egy,egy kópzési időszakot követóen céiszerű eszközölni,
amikor is rendelkezésre állnak e8yíészt 

^ 
képzés teljes időszlkát jelző tapasztalatok,

másrészt a csapatparancsnokok és a páJyakezdó tisztek, tiszthelyettesek javaslatai.

Ismert, hogy a ht. tiszt- és Liszthelyettes,képzés rendszere a közelmúltban került korsze-
rúsítésre, EbbóI következik, hogy napjainkban fó íeladat a tapasztalatok gyűjtése, folya-
matos elemzése, amelyek képzésben történő léoyegi megjelenítése jelen tervidószak
végén, a következó tervidószak elején esedékes. Mindezek mellett nem mondhatunk le
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olyan ésszerú változtatásokól, amelyek a képzés zalartalan folytatása mellett megvaló,
síthatók. Ilyenek pl. a gyakorlatiasabb képzés erósítése, a hallgatók csapatgyakorlásának
életszerűbbé tétele.

Összessógében a képzé§ követelményrendszerének szükség szerinti karbantartásá-
va.l is biztosíthatjuk a teljesítókópesebb 5zakti\zteket. tiszthelyetreseket. Ehhez azonban
íeltlétlen szűkséges a szakirányító HM-szerv és a tanintézet óló kapcsolata, a problé-
maérzékenység ós jobbító készség mindkét fél tészérőI.

f) Az olzlati-parau.wal<i államáry ftllí.rzíté:e:
Az oktató-parancsnoki áJlomány lelkészültsége és felkószítése a tanintézcd képzés

elen8edhetetlen szükségszerűsége. A politikai, általános katonai, szakmai, pedagógiai
felkészültség nélkiilözhetetlen eieme a tiszt-, tiszthelyettes képzésnck, AZ a,k;démjai és
fóiskolai tisztkópzésben az egyetemi címek adományozásával kapcsolatos követelmény
rendszer egyértelmúen szabja meg az oktató tanáli áIlománnyal szembeni elvárásokat.
mindezek mellett minden szintű képzésünkben gyengébb olda.l z elmélet és gyakorlat
e8ysége, A tanári áilomány zóme u8yan kelló csapatgyakorlattal rendelkezik, azonban a
tanintézeteknél eltöltött evek alatt a változások éIetszerű követése nem mindcn esetben
testesül meg a képzésben, V4gyis szükségesnek látszik a tanári állomány csapatgyakorla-
rát megfeleló 31akori,jggrl íelfrissircni.

BonyoluJtabb :i helyzet a tiszthelyettesképzó iskolán, ahol az oktató-parancsnoki
áIlomány feladata a hivarásos tiszthelyettesképzósen tulmenóen a tartalékos parancsnoki
állomány kiképzése is. Ez annyit jelent, hogy az alegység szintú (faj, szakasz, század,
zá§zlóalj) kiképzéstól a hadmúveleti magasabbegysóg szintú szakkiképzést is folytat-
ounk kell. Figyelcmbe véve a nagyarányú íluktuációr, a anári állomány szükségszerú
biztosítottságát e íeladatnak teljeskórúen negfelelni nem tudnak. Ebből fakadóan az
oktató-parancsnoki állomány rendszer:es szakmai, ped4gógiai és gyakorlati módszertani
továbbképzóse feltétleo indokolt.

Osszességében a tanintézetek és az e3yüttmúködésre kijelölt csapatok között
megállapodás allpján fokozottabb flgyelmet célszerú fordítani a csapatgyakorlatok idó,
szakára, ahol konkét beosztásokban célszerrl gyakorlaú tapa§ztalatokat szerezni mind a
béke, mind a háborus hadtápbiztosítás, szakági biztosítás kérdéseiről.

4, A !ál!áníatár ter! ,,

Az eIőzőekben már kifejtettem, hogy a pályántartás a tanintózeti beiskolázástól a
nyugáIlományba vonulás€ tartó folyamatos feladata az áüami és társadalmi szerveink
nek. Természetesen nem a mindenáron való pályántartásról van szó.

A palyántartás egyik lcnyeges elemének a beilleszkedés ké.dését taltom és jelenleg
csak ezzel krvanok foglalkozni, Úgy vélem, hogy minden álJ.onánykategóáink pilyái-
maradásának egyik legfontosabb tényezője a környezetébe való beilleszkedés eredmé
nyessége.

Mint i§meít a hivatásos pllya 
^ 

katona életében rendkívül sok beilleszkedésrc ad
alkalmat, amely mindtg azzal lár, hogy egy megszokott köfnyezetból egy má§, íóldrajzi,
l4g, beosztásilag, vezeté§ileg, esedeg szakmailag eltérő környezetbe k;[ beilleszkedni,
Mindez rendkivül sok konfliktushelyzetet hofdoz m€ában, amit csak kelló se8ítsóggel
Iehet megoldani. A beilleszkedés kérdéseit két jelentós esemény köré csoportosítom,
Nevezetesen a tanintézeti képzésbe és a csapatéletbe való beilleszkedés kérdéseire.
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rl) A íd ialézrli kil)zirb 7

A tanintézeteinkbe felvett lrallgatók beilleszkedésének gondjait a Lrit etkeziíAbet
Litottt:

- elszakadás a szúIói, baráti, lakókörnyezettól;
, r katonai, Iaktanyai (intézeti) életból fakadó kötöttségek;
- a képzésbóI íakadó új ismeretanyag elsajátítása;

az intenzívebb társadalmi, közművclódósi, spofttevókeny§égi
- az egyér,í elképzelések közösségi akaratoak való alávetése;

- esetenként a rendezetlen szülói, szociáüs háttér;

- a korábbi neveltetésból fakadó önálló életre való íelkészülés hiánya;

- az egyenruha viselése mint megkülönböztetó jegy hatása az egyéniségre;

- a katonai parancsadásból adódó szokadan hangnem.
A felsoroltak mindegyike olyan meróben új környezeti tényezóként jelentkezik a

hallgatóknál, amclyekból származó eseti konfliktusok megoldása rendkívül jó ped4gó-
giai, nevelói rfiatás és egyéni alkalmazkodó készséget igényel. Ha szemügyre vesszük a
beilleszkedést nehezító gondokat, megállapíthatjuk, hogy azok onoslása alapvetően a
hallgatói alegységek tanórán kívúü idószakára esik. Ebból adódik, hogy a hallgatók beil-
leszkedését leghatáfozottabban az osztályfónökön tulmenóen alegységparancsnok, a

politikai helyettese, a szolgd,atvezető és a kialalr_ilt szervezeti, társadalmi kollektívák
segithetik. Ezzel szembeo általános tapasztalat, hogy feltöltöttség, szakmai hozzáértés
szempontjából az egyik gyenge pont a hallgatói alegységek lrivatásos állomárrya,

Összességében á hallgatók beilleszkedésének_és életrnódlának alakítísában kulcs-
szerepet az alegység hivatásos állománya játszik, Eppen ezért rátermettsé8, hozzáértés
szempontjából ezt 

^z 
aIlomáí\yt célszerű elsődlegesen fejleszteni, megbecsülni és elis

meln1.

b) A r:aplJélúbc

A főiskolai képzós utolsó évében hivatásos állományba vett hallgatók ugyan jogál
lás szempontjából a hivatásos áIlománykategóriába tftoznak, azonban ez a jogáJlás

tapasztalati oldalát tekintve, alapvetóen csak a hivatásos állománnya.l járó kedvezménye-
ket helyezi elótérbe, Ázon hivatásos kötelezettségekkel, melyekkel a fiatal tisztjeink, a
csapatnál szemben találják m4gukat a tanintézeti képzés, élct során teljeskörúen nem
találkoznak, Eppen ezért a csapatéletbe való beille§zkédé§ mé8 nagyobb feladat elé állítja
mind a fratal ti§ztet, mind a parancsnokait és társadalmi szcrveket.

Az elsó beosztásba helyezés során a fiatal tisztjeink, tiszthelyetteseink be.illeszkcdó-
.enek gondjair a l ,tÉezr;Éb,n ht.q

- a tanintézeti élettól meróben eltéró környezet, melynek fóbb motiválói a lakti-
nyai élet, a jogok mellett a kötelezettségek tulsúlya;

- a szakmai rutin hiánya, a munkatársak, objektumok megismerí,se;

- a szakmai tekintély kivívása é§ me8tartása mind az elöljárók, mincl a bcosztottak
irányában;

- a HKSZ-i feladatok, ügyeleti szolgálatok élessé válása;

- a beo§Ztottból vezetőyé yáIás, felelósség a beosztottakért, technikáért, any4gért;
- a táfsada]ni, közéleti tevékenység helyi sajítosságokhoz ip;azodő formii
- po§ári szervekkel vaió intenzívebb kapcsolatok kialakítása, tárgyalóképesség;
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- dicséró és fenyító jogkör alkalmazása, a teljesítmény szerinti differenciált elisme-
rés objektív és szubjektív tényezói;

- szociális és anyagr gondok (lakás, nósülés, feleség munkahelye, gyermekek böl-
csődei, óvodai elhelyezése stb.);

- a muokaidó és a napi munka elvégzéséhez szükséges idó közötti
e]téfések,. , .. .. és még sorolhatnám.

A fenti környezeti hatásokkal a páIyakezd,ő fiatal tisztjeinknek, tiszthelyetteseink-
nek sajnos többnyire meg kell kiizdeni, kiváItképpen azon e§etekben, amikor magukra
hagyják őket.

A csapatokhoz kerüló fiatal tisztjeink, tiszthelyetteseink felkarolása, beilleszkedésé,
nek segítése ma már a csapatpafancsnokok, társadalmi szervek elóírt kótelessége. De ez
a kótele§ség ma még esetenként eltéró eredményességgel jut kifejezésre. A kapcsolato-
kat sokszor az elsó benyomás motiválja és tul korán páJcát tórnek anélkiil, hogy az
egyén belsó, feltáradan értékeit megismernék.

A pályakezdés mindenkor n€y tiifelmet, megéItést és mindkét fél részére ószinte-
séget 1gényel, amellyel bátran keü élni, ahhoz, hogy végsósoron az e3yéni, embeIi, szak-
mai és hivatlással jaró tulajdons4gokat a pozitív irányba fejlesszúk.

)sszusígibett a fiat palyakezdő tisztjeink, tiszthelyetteseink beilleszkedésének, a
hivatásérzet bóvítésének, tudatosításának a pelyántarti§ elengedhetetlen eszközá)ek a
teljesítményhez íűződő ,,liÉeriltntny'-t taítom a csapatelet minden vonatkozásában. Az
erkölcsi elismerés, az őszinte jő szó sok esetben nagyobb lendületet ad minden más -
esedeg érdemteleo - juttatásnál. Ha_sznos dolognak lartom, ha a pályakezdők elótt
ismertté váük az elórehaladás perspektívája, az egyéni és társadalmi boldogulás távlata,
Vógezetiil nem arról vao szó, hogy pályakezdóinket pátyolgatni kell, hanem arról, hogy
korrekt követelmónytáma§ztással, hatékony neveló hatású példamutatással é§ segítsé8-
nyújtással kell eünditani azon a páIyán, ahol magunk is aktívan do§ozunk.

X

A taxiúéz€ti Ay'pzir, a na,eli.r llat!AaryúgátuA nk,ely'ít, tl !á\akezdíj fidtal isztek, lirzt-
hebrlteJeh beilfujzáeűíl elí:tgítií gondolanlat ajánlom miadazakxai, aÉiA l l! élehhl kanl
l1an foglalkazxaA ír *téleery:égüle, nankójll a ganlok, 1lroblilnáh negalű,úra iránlul.
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Pályakezdő íiatal hadtáptisáek beilleszkedésének
elősegítése

Babarcz1 Tiuadar ezredtl

A szaktanszék teljes neveló áIlományának egyöntetű állá§pontja az, hogy al.t|vatá-
sos katona egé§z életpityltlát alapvetóen neghatatozza egyfelól az, hogy a katonai fóis,
kolán tanuló fiatal milyen tartalommal és milyen hatékonysággal kerül felkészítésre az
elsó tiszti beosztásra, mtsfelőI az, hogy az elrső úszti beosztás végrehajtására a kezdeti
idószakban milyen módon kerüI beillesztésre a fiatal tiszt.

Különösen nagy jelentóséggel bír ez a két tényezó a hadtápüsztek vonatkozásában,
ahol bármelyik szakterület elsó tiszti beosztas^ban tőbb ezeí enber ellátlsáért, esetenként
éIetéért és egészségéért vállal felelósséget, anyagi és pénzügyi gazdálkodói kötelezettsé,
geket a fiatal lradtáptiszt. Mindez összességében az elsó perctől kezdve fáradságot és
munkaidót nem ismeró pefmanens 1génybevételt jelent a fiatal tiszt számara.

A hadtáptiszti tevékenységl körökben nincs ,,próbaidő", v4gy más megközelítés-
ben nincs idó ,,begalrrlisi" lehetóseg biztosítására, A feladatokat azonnal, a beosztás
átvétele után élesben kell végrehajtani, vállalva annak összes pozitív és negatív követ-
kezményeit,

Eppen ez a tény támasztja alá annak jelentóségét, hogy a főiskolán belül a hallga,
tóinkat a fóiskolai követelmények teljesítése mellett alapvetően és elsósorban az életben
végrehajtandó feladatokra kell felkészíteni.

A katonai főiskolai képzésre általaban fokozott rnérrékben ervényes az a ped4gó-
giai alapelv, hogy a hallgatókat nem az l'skolának, hanem az eletnek kell felkészíteni,'
Ehhez hozzátartozik az is, hogy az elsó tiszti beosztás megkezdéséhez és kelló haté-
konysQgal történő íolytatá§ához az opimáhs íeltételeket meg kell teremteni.

A felvetett problémát tehát összességében csak komplex módon vizsgálhatjuk,
v4gyis egyfelól a tanintézet, másfelól a csapatok oldaláról. A feladatok rendszerezése
érdekében azonban úgy látjuk, hogy kiilön vizsgáljuk a tanintézeti munka feladatait,
majd néhány gondolatban megkísérlünk javaslatokat tenni a fiatal tisztek első tiszti
bcosztásába töíténő beillesztésére vonatkozóan is.

Hozzá kell itt tennünk azolbeo azt, hogy ezeke a feladatokra konkét követel
mény, és feladatrend§zef került meghatározásra elölj:íróink részéról, amelyeknek a szak-
tanszék kollektívája az elvárásoknak megfelelóen igyekszik eleget tenni. Ugyanakkor

t Az eredeti latin mondás: "Non scholae sedvitae discimus' (Nem az j§kolának, hanem az ólctnek tanu-
lunk),



tapasztalatunk és meggyózódésünk az, hogy a csapatoknál is összességében mindent
megtesznek a közvetlen pararcsnokok ós elöllatók annak érdekében, hogy a fiatal tisz-
tek az új kórnyezetbe és felatiatllkba minél gyorsabban, érzelmileg is azonosulva jól bc
tudjanak ilJe,zkedni.

Mindezek ellenére úgy itéljük meg, hogy az láJtalunk, a teljesség rgénye nélkül -
felvetettek bemutatják és rendszerezik az e területcn mindannyiunkra háruló fcladato-
kat, emellett reméIjük néhány új gondolattal is gazd4githatjuk e nagyon fontos terület
feladatkörét. Az, hogy a teljesség igénye nélküli vizsgálatra vállalkozunk az természetes

hiszen e komplex íeladat teljes körű vizsgálata egy ilyen korlátozott terjedeJrnú publiká,
cióban nem oldható meg, de véieményünk szerint a meglevó elóljárói intézkedések és

áliísfoglalísok ismeretében ennél többre nincs is szükség,

Ennek elórebocsátásával elsóként röviden ósszegezzük a íóiskola szaktanszéke által

végzett munka azon terüler,;t, amelyekben elóreléptiink, majd megvizsgáljuk azokat a

rehdatokat, amelyek minőségét saját erónkből, illetve mások közremúködésével javíta-

nunk kell.

Úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt években tett eróíeszítéseink eledményeként több
területen javult a képzés minósége ós hatékonys€4 de ennek ellenére sem tartjuk min-
den tekintetben kielégitónek a hallgatói áIlomány gyakorlati életre történó felkészítését,

Ezen belül az elsó tiszti beosztásban végfelrajtandó sarkalatos íeladatokban tölténő gya-
koroltatást, esetenként a gyakorlati ólet bemutatását, a csapatbcosztásban jelentkezó

f'eladatok érzekelhctö mcgjrlcnr teset.

A jelenlegrnél hatékonyabbá kell tennünk a nevelómunkánk azon íolyamatait,
amelyek a csapatéIet nehézségeinek elviselésére készítik fel a hallgatói állományunkat.

Ezen belül gondolunk elsősorban a jellemformáló akarati képessógek fejlesztésére,

a szakma iránti szeretet elmélyitésére, valamint a katonai és hadtáp vezetói kvalitások
gyorsabb és szilárclabb kialakítására,

A téma további vizsgálatához indokoltnak tartjuk annak mcghatározását, hogy mit
éttuak,paÉor/ati" illetve,,gyakorlatias" felkészítés alatt,

A gaÉlrkti fe lkl.uítíl alatt, mt azt a folyamatot értjük, amelyben a hallgató a valós
életének mc,g,fclcló helyzctben olyan feladatokat old meg, illewe lrajt végre, amelyek tel
jes mértékben megegyeznek a csapatnál várhatóan végrehajtandó feladatokkal, vagy
még jobb esetben, konkét csapatbeosztásokban tcljes íelelósséggel éles el]átási feladato-
kat hajtanak végre.

A csapatbeosztásnak megíeleló gyakorlati felkészítésére a fóiskolai képzes során - a

csapatoknáJ végrehajtott foglalkozások és az utolsó félévben végrehajtott egyhórrapos
csapatgyakoroltatástól eltekintve - csak néhány kivételes esetben, illefue térnakörben
van lehetóség, Iiyen képzési íolyamatok például a hadtáptechnika kezelésére, územelte-
tésórc ós karbantartására történó felkészítés. A számítástechnikai eszközök alkalmazá,
sára és a bizonylatok előkészítésére vonatkozó felkészítés, De ide sorollratók még a fóis
kola által tervezett gyakorlatok hadtápbiztosítísi folyamatában végrehajtott gyakorlati
feladatok is, A gyakorlati felkészités kategóriájába sorolhatjuk még a híradó eszközökön
töfténó folgalmazást, a terep feldedté§ét és berendezését, kisebb száűtó oszlopok veze-
tését, a technológiai alapfolyamatok gyakorlati végrehajtását, valamint a szaktanszék
által tefvezett, csapatok harctevékenysógei hadtápbiztosítá§ának me8§zeívezését célzó,
tefepeo vé8fehajtott szakharcászati és hadtáp törzsvezetési gyakorlatokat.
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Glakorlatial feláé:zílé: aktt mj azokat afolyamatokat értjük, amelyckben nincs lchc-
tóség a hallgatók csapatbeosztísnak megfeleló helyzetben történő 8yakoroltatására,

Így a képzés során a valós helyzet megközelítéséfe olyan módszereket alkalma-
zunk, amelyek megjelenítik az oktatott tanany4g egy-egy részelemének csapatoknál vár-
ható követelményeit, illetve az állandó harckészültsóg hadápbiztosítása végrehajtísának
módszercit és könilmónyeit.

. Ilyen mórJszerrcl például a harcfelad at végtehajtásfua, a harctevékenységek hadtáp,
biztosítására, külónbözó szakági feladatok megoldására, (pl,: száIlítás, rakoáás, tarolás,
étkeztetés stb,) továbbá a napi szakmai tevékenység bemutatására vonatkozó összefog-
Laló filmek és video-íelvételek bejátszása,

Ebbe a kategóriába soroljuk a csapadátogatlást, a n4gy gyakorlati tapasztalattal ren-
ddkező elöljarók és csapatti§ztek elóadóként történó meghívá§át, a csipatoknál folyó
gazdálkodást megközelító adatokka.l összeállított gudálkodási íeladatoJi kidolgozísát,
De ide sorolhatók még a fóiskola hadtápján belül végrehajtott szolgálatj, résztevékeny-
ség gyakorlási és ellenórzési ícladatok, de nem utolsósorban a csaparoknál szervezett
gyakoriatok és bemutatók megtekintési lehetóségei is,

Szorosan idetartozik azonban az, hogy a hallgatók szaktanszéki gyakoriati és gya,
korlatias felkészítésének hatékonyságát csak akkor tudjuk a kívánt szinire emelni, ha az
oktató,neveló állományunk elóírt végzettsóggel, m4gas szintú felkészültséggel és nagy
gyakorlati tapasztalatta.l rendelkezó tisztekból tevódik össze,

A gaÉorlrtti ftlké.uitlt hatékonys4ga érdekóben az elmúlt években - elölláróink
se8ítségévcl - úgy érezzük sokat tettiink. Ezek közül csak néhányat cmlítve kíséreljük
meg bemutatni a főiskolai hadtáptisztképzés jclenlegi helyzetéi.

Az 1970,e§ évek második íe.lében kidolgoztuk u ágazati tisztképzés rendszerét,
melyet az 198O-ban jóváh4gyott négyéves, majd az 1987-ben kidolgozotl és jóváh€yott
hároméves képzési dol:umentumok alapján megfelelően clókészltettiink és beináítor
tunk.

Ezen belül alapvető eredménynek tekintjük azt, hogy - a megeJózó képzési rend,
szerrcl szemben - a fóiskolára bekerült fiatalok a képzési idó jeleátós rószéLen az első
tiszti beosztá§nak megfelelő szakmai feladatokra kerülnek felkészítésre, A minél jobb
szakmai vezetói kvalitások kialakítása érdekében, a háborus felkészítés óraszámának
jelentós részét is a szakfui biztositás feladataira történó felkészítésre fordítjuk.

1984-ben létrehoztunk egy VT-20 as számítógéppel ellátott számítástechnikai
kabinetet, amelyben a hallgatók gyakorlatias felkészítést kapnak a csapatok számviteli
rószlegében rendszeresített számítógép múködésére, valamint az ágazatnak mcgfelelő
tervezósi feladatok számítógépes íe|do|gozxára, Gyakorlati felkészítést kapnak a
bizonylati okmányok számítógépen történó feldolgozásához valő elókészítésere.

. . 1987-tól az MN HRÁK segítségével beindítottuk a csapatok harctevékenységei
hadtápbiztosítása meg§zervezésének számítógépes tfulogatásllra tönénó felkészíiést] a
VT-ZO,as és a COMMODORE-ó4 típusú kis elektronikus §zámítógépek igénybevételé
vel.

1q86. ev ve8én berendeztünk egy hadtáptechnikai oktatásra, szerelési ós hibaelhád-
tasi feladatok végrehajtasára alkalmas ún. beállós tantermet, amelyben a hallgatók a saját
szaktechnikájuk kezelési, múködtetési és hibaelháítási módszereit a valós t;hnikai e;z-
közökön sajáügák eI.



A technikai felkészítés hatékony végrehajtása érdekében mindel szakszolgálat ren-

delkezésünkre bocsátotta az a|apvető szaktechnikai eszközöket,

Mindezek azt bizonyítják, hogy a felsorolt teniieteken a lradtápképzés szakorientált
és gyakorlati képzési feltételei az utóbbi években me8teremtódtek, Alapvetó feladata a

szaktanszéknek az, hogy ezekkel a lehetóségekkgl élve, a hailgatói állomány minel jobb

felkészítését valósítsa meg.

A felsorolt eredmények ellenére mégrs azt kell mondanunk, hogy a hallgatóink
más tenileteken történó gyakorlati felkészítését, csak n4gy nehézségek árán és csak azok

eg e< reszterülerein rudjuk megoldanr,

Íg flldául, a szaAtanrzék gaharlati Jilkl.uíté.rt xale egu rlszténákban nd tly'gtthajtani a
kan a h ez,í ter li kte kex :

- a szolgálai ágak belsó munkíjának §zefvezése és a végzett munka ellenórzése;

- az ágazatí gazd,á|kodás rövidebb és hosszabb távfa tölténó tefvezése szervezése,

a gazdálkodás idószakos elszámolása;

- az ágazait gazdálkodás belső ellenórzése és elemzése;

- a hadtápkatonák és szakaiegységek kiképzésének feladatai és módszerci;

- a csapathadtáp és az adott sz,olgáIaa lg HKSZ és ,,MLi feladatai;

- a gyakorlatok hadtáp és szakági biztosítása;

- a csapatok harcképességei hadtáp, és szak€i biztosításának szervezése ós végre-

hajtása,

Teljesen természetes az, hogy a fóiskola keretei között a felsorolt és még néhány

területen a gyakorlaü felkészítés szinte megoldhatatlan, mivel ehhez olyao tancsápatra

lenne szükség, amely csak a képzés gyakorlati bázisaként szolgálna és amely a képzés

tematikus rendjének megfeleló gyakorlati órákra ott belyben rendelkezésre állna,

Mindezek elórebocsátása után vizsgáljuk meg tehát azt, hogy a gyakorlati felkészí,

tés érdekében mit tehet és tesz a főiskola, továbbá miben k&ünk segítsógct e terúleten

elöljáfóinktól és a csapatoktól.

A helyzet reáüs megítélése érdekében fudomá§ul kell vennünk azt, hogy a fóisko-
lára felvett hallgatók mintegy 90-8rqb-a a középiskola padjaiból kcrült be a katonai fóis-
kolára. Ennek rnegfelelóen katonai szolgálatot nem feljesített és jobb esetben csak

elképzelései vannak a M4gyar Néphadseregben {olyő éIetrő|, és szakmai fe]adatokról,

Á jelenlegi 3 éves képzési rendszerben hosszabb ideig tartó kiilón csapatgyakoflísi
idó csak a 3. év utolsó felében á.llítható be, Így jó köze.lítéssel azt is mondhatnánh hogy
kőzel2j éy alatt a hallgató nem is kerül olyan helyzetbe, hogy a íóiskolán tanultakat a

várható elsó tiszti beosztásának megfelelő helyzetben láthassa, esetleg gyakorolhassa,

Az iűandó harckészültség alatti gazdálkodási és ellátási feladatok tekintetében ez

még talán elfogadható lehet azért, melt a fóiskolai képzés gyakorlatias megoldásai,

néhány fontosabb foglalkozási csapatnál tórténó levr:zetése, továbbá a fóiskola hadtáp-
ján belül adódó gyakoroltatási lehetóségek megfeleló képet adnak a fiatal tisztekre váró
feladatokról, De a harctevékenységek leíolyása és a harctevékenységek összefüggó had-

tápbiztosítási feladatainak gyakorlati megismerése, netalán gyakof]ati vé8rehajtása tefén
nagyon komoly gondok vannak.

Be kell vallanunk, hogy a dandárszintú tevékenységre történó felkészítésb€n ré§zt

vett hallgatóink 1 év alatt, harcfeladatot végrehajtó komplett gl, (hk,) szd. z., és dd.
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szervezetet nem látnak, z. és dd. hatcfeladat hadtáPbiztosítási folyamatában sem megfi-
gyelóként, sem végrehajtóként nem vesznek részt.

Rögtön meg kell itt jegyeznem, hogy a fóiskolai képzés keretében, tanteremben és

terepen z. hadtáp és dd, szintű hadtáp törzsvezetési gyakoflatok kerülnek végrehajtásra.

Ezen kívül REZI-ben - egy komplett z, hadtáp bevonásával hegyi kiképzéssel egybekö
tött z. hadtáp gyakorlat került levezetésre. Belátható azonban az, hogy ezek a tanterem-
ben és terepen végrehajtott gyakorlatok a valós helyzetet csak részben közelítik meg.

lndokolt tehát részünkról az az igény - amely egyben feladat is számunkra, hogy a
jóvóben szorosabb kapcsolatot épít§ünk ki a csapatokkal annak órdekében, hogy a csa-

patok által végrehajtott harcászati é§ hadtípgyakorlatokra hallgatókat, esetenként korlá-

tozott számban - hildjünk ki, a gyakorlati élet megismeróse céljából,

De alkalmazható lehet ez a megoldás, a gazdálkodással és ellátással foglalkozó
módszertani bemutatóknáJ, esedeg egy-egy ellenórzési feladatba tórténő bevonásnál is.

Mi úgy gondol;u( hogy ha esetenként egy-egy szakaszbóI 1,2 fő cgy hétre (nem

több idóre) kiesik a fóiskolai képzésból, ez az elméIe:d anyagban mindenképpen bepó-
tolható, ugyanakkor lényeges javulás várható a hallgatóknál a gyakorlati éIct m€ismefé
sében és szemléleük a]aL:ulásában.

Meg kellene vizsgálni annak lehetóségét, hogy a végzős hallgatók az ÁV-ák elótt
minden évben részt vel]e§senek cgy harcfeladatot végrehajtó szd. és z. gyakorlaton,
illetve a badtápszakos hallgatók megtekint}ressenek egy dd. tradtáp törzsvezetési gya-

korlat egésznapos módszertani foglalkozást is.

Ez a ráíordítás mindenképpen megtérülne, mivel a fiatal tisztek szemlélete és felké-

szültsége jelentós mértékben oövekedne,

Véleményünk szerint ez az éves gyakorlatok terhére beilleszthetó lenne, me8feleló
sziotű koordináció esetén,

Ami a végzós hallgatók 6. félévi csapatgyakoroltatiálÁt illeti mi úgy látjuk, ho3y az

elöljáróink áJtal meghatározottak szeíint kerül megszervezésre és végrehajtásra. Az
utóbbi óvek tapasztalatai azt igazolják, hogy a hallgatók komolyan veszik ennek a felké,
szítési íolyamatnak a segítését és megfeleló körülményeket teremtenek a gyakorlfu vég,
relrajtására,

Azt azonban feltéden íigyelembe kell venni, hogy a hatékonysfu érdekében maxi-
mw 2-3 fő végzós hallgató kerülhet egy dd. szintű szolgálathoz, igy minden helyre
fóiskoiai oktató nem kerülhet kikiitdetésre a gyakorlás iányítására. Ennek megíelelően
azon túi, hogy a gyakorlás helyéül csak a legjobb szolgálatok kcrüllretnek kijelölésre, az

adott szolgálati ágaknak is fel kell készülni és a hallgatók gyakorlását irányítani kell,

Viugáljak ruíg ezután a fíisAol,in fo!ó gakorlatias ahtatist. Ezek során az elmeleti
kérdések az életből vett példákkal kerülnek d,^t^ma5ztásta, a gyakorlati élet legfonto,
sabb mozzanatai szemléltetó információhordozókkal kerüInek bemutetásfa, végül a csa,
patéletet megközelító gazdálkodási és hadtípbiztosítási feladatok gyakorlatban kenilnek
végrehajtásra.

KiegészüI ez még, a n4gy tapasztalatokkal rendelkezó csapatnáJ szolgálatot teljesító
tisztek meghívásával, a csapatoknál folyó szakmai munká esetenkónti megtekintésével
és nem utolsósorban - a rendelkezésre ál|ó idó függ"lényében - egy-egy foglalkozás csa-

patnál történő levezetésével.
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Ehhez még hozzátehetjük azt, hogy a fóiskola hadtápszolgálata megfeleló színvo-
nalon dolgozik ahhoz, hogy egyes területek gyakorlati bemutatrására is igénybe lehessen
venni, illetve egy,egy fontos mozzanatot a hallgatók részére gyakorlatban is be lehessen
mutatni. Ez azonban csak néhány esetben felel meg a csapatoknál jelentkezó feladatok
nak,

Mi ú8y íté!ük meg, hogy a gyakorlatias oktatás végrehajtásához szükséges feltéte
lek megteremtése a legíontosabb feladat a fóiskolai képzés hatékony megvalósításában.
Ezel bcliil - csah níhány fantosabbar hieruh,e - a hntvtáezí felalanAat fogalnlzhatjak mtg:

1. A M€yar Néphadsereg szetvezeti és fegy,terzeti korszerűsítéséból, valamint a
nfugazdastLgt helyzet ,laltozásából adódóan a tanári állomány ismereteinek átformil,á-
sára, gyakotlati tapasztalatainak íeJújíttsára kell sort keítenünk, Ebben a íeladatban az
elöljáfóink felé történó segítségkélésen túl ú8y látjuk, ho8y az eddigieknél móg hatéko,
nyabban kell folytatounk a tanári áüonrány csapat8yakorlatfa történó kikúldését, a csx-
pattaPasztalatok folyamatos megkérését, továbbá rendszeressé kell tenni a 2-3 éve vég,
zett natal tisztek konferenciáját.

Külön gondot jelent a szaktanszék számáíe 
^z, 

hogy a tanári áJlomány egy lesze
fiatal, 1-3 éves csapatgyakoriat után került vissza a szaktanszékfe, így nem rendelkezik
kelló tapasztalattal a beosztásában elóírt iskolai végzettséggel, Enyhít a gondokon az,
h,Lgy ez az állomány nagy odaadással végzi a munkáját és az oktató-ncveló munkfioz
megíeleló adottsá8okkal, esetenként rátefmettséggel rendelkezik,

Mindezekból beláüatl az, hogy 
^képzés 

hatékonnyá és kelló gyakorlaúassá tétele
érdekóben feltédenül szükséges a nagy csapattapasztalattal rendelkezó tisztek oktató,
neveló munkába történó bcvonása, a gyakorlati éIet tapasztalatainak átadá§a.

2. AIapvető feladatunknak tatjuk a szenrléltetés olyan módszereinek kidolgozását,
amelyek behozzák a fóiskolára a csapatélet mind a napi gazdálkodás ós eüátás, mind a
kiképzés ós harckészültség szervezése-végfehajtása terén, De ilyen szemléltető módsze,
reket céIszerű kidolgozni a c§apatok harctevékenységei hadtápbiztosítása vonatkozásá-
ban is,

Véleményünk szerint erre elsósorban a fllm- és video-felvételek adnak legobb
lehetóséget, mivel ezek alkalmazásáva] a csapatok tevékenységei és a hadtápbiztosítás
folyamatai nagy lrallgatói létszám elótt is testközelbe hozhatók. Ugyanakkor egyes fon-
tosabb részfolyamatok az oktatás didaktikai alátámasztása érdekében foglalkozásonként
és fókérdésenként kiemelhetók,

Enoek megva.lósítása azonban több olyan feltétel mesteremtését igényli, amelyek
nélkiil ennek kivitelezése lehetctlen. A legalapvetóbb feltétel adott, mivel a fóiskola kor,
szenicn [elszerelt tanépületekkel rendelkezik, amelyben zártláncú TV,rendszer múkö-
dik. Igy a legontosabh [elac.lat az oktaras lolyamarjnak me8felelú képany€ meg(LrLm-
tése, a film- és video,felvételek létrehozása, (igy elscisorban a 2-' perces lényeget kie
índLő mozzanatokat tzítalmaó felvételekre gondolunk.) Tekintettel arra, hogy a fóiskola
megfelelő felvevó eszközökkel és begyakorlott operatör állománnya-l rendelkezik, az
egl,eden akadály jelenleg az, hogy a csapat- és hadtápgyakoflatokon a felvétel készitésé
nek engedélyezése eléggé nehézkes. Ehhez elsősorban az illetékes HM-szervekhozzíLjá-
rulása és másodsorban a2 érintett csapatok hatékony közremúködése szükséges. Hozzá
kell ehhez m€ azt is teoni, hgy a jelenleg rendelkezésre álló film- és video-any4gunk
csak mintegy 10o/o-a alkalmas az oktatásban történő felhasználásra,
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3. Á gyakorlatias képzés végrehajtásának egyik igen jó módszere az, ha a legfonto-
sabb témákban taftott fo8lalkozások egy részét jól dolgozó csapathadtápnál, nagy
tapaszta.lattal rendelkezó hadtáptisztek vezeük le. Eddig elsósorban azt a módszert alkal
maztuk, hogy egy-egy fontosabb fogla.Ikozás levezetésére a csapatnál szolgáIatot telje-
sító hadtápti§ztet hívtunk be, így egy 2, illetve 4 órás foglalkozís is hatékonyabbá, és
életízúbbé vált, Ennél sokkal hatékonyabb az, ha 2-3 témát összeyoí|t I-2 napra kivisz-
szük a ha.llgatóinkat a csapaüoz és a foglalkozások a folyamatok helyszini bemutatásá,
val e8yütt kerülnek levezetésre.

Igaz azonban az is, hogy ez a mődszer a gazdaságtalanabb, mivel 20-30 fót kell
utaztatni és elszá.llásolni. Ugyanakkor az ilyen összevonások a fóiskolai tanrend összeál-
ütását és egyes kiilső tantárgyak oktatását is megnehezítik, de feltehetóen zavatják a csa-
paüadtápban szolgá.latot teljesítők napi terv szerinti tevékenységét is.

Véieményünk szerint a felsorolt negatív érvek nem lehetnek arányban azz , amtt l
gyakorlatias felkészítés eredményeként nyerhetunk.

Ami a szaktanszéken folyó nnellímunAa balékoryságánal oövelését jelenti azt is
indokolja, hogy a jelenlegi rövidebb képzósi idő alatt a megelózó hosszabb képzési idó
alatt elért eredményeket kell megtartani, esetenként egy-két lészterületen eléft eredmé-
nyeinket tulszárnyalni.

Természetes számunkra az, hogy e kérdésben is csak a beilleszkedést clósegítő fon-
tosabb nevelési célkitűzéseket és feladatokat vizsgáIjuk szűk keretek között..

Ezt figyelembe véve, dz llAarati kóprssigri közül fontosnak taftjuk a pontoss€ra és
íigyelem-koncentrációra való nevelés, valamiot a rendszerességre és a fáradsfuot nem
ismeró munkavégzésre va_ló nevelés fokozását, ezen belüI a szellemi és flzikai állóképes-
seg íejlesztését.

A sulma iráatl Ecreleí fohazá.sa étd,ekében úgy látjuk, lrogy fokoznunk kell a szak,
mai széleslátókör kialakítására és a sokoldalúságra való nevelést, amely a szakmai munka
tökéIetesítésére való tórekvésen kereszül, a szakmai munka itmtrésíru ya]ó igényhez és
az önbecsülés kiá]akításához, végezettil a hivatásszerűen végzett munkához vezet,

A Éatofiai a bLdtáp |rzetíi lel)alitálak közül kiemelt figyelmet kell fordítanunk a jó
szervezói és irányítói tulajdonságok kialakítására, a katonai szabáIyzatok elóírásainak
fokozott betartására, a any4gi fegyelem és rend, valamint a tisztakezúsé8 erkölcsi érté-
keinek kifejlesztésére, de nem utolsósorban az emberekén érzett felelö§§ég és a helyes
bánásmód belsó órtékrendjének fokozott me8teremtéséfe,

Végezetnl néhán1 gandalat a tégzett fiatal htldtáptizícÉ úapaí ál töríénti htillesztlt!úl.

á szaktanszék sokéve§ tapasztalata az, hogy a c§apatoknál a kezdeti idóben nagy
gondot fordítanak a fiatal hadtáptisztek beilleszkedésére. Ezen belűl az adott csapat sajá
tosságainák és követclményrendszerének megrsmerésére, a szociális és munkaÉltétúk
megteIemtésére, végűl a szolgálat sajátos körűlményeinek feltárására. Mindezek meg,
nyugtatóak, de véleményünk szerint közel sem elegendók ühoz, hog1 

^ Pályakezdő
fiatal tiszt L,udarctól mentes, sikerekben gazdag időszakot tudhasson magi mögött a
csapatbeoszLásban eltöltött egy-, vagy néhány év utin.

Nagyon sok fiatal pályakezdó tiszt változtatott szakmát, vagy h4gyta él a pályát
Mért, meft az e]só tiszti beosztásában kudarcok érték és feladatai megoldásában nem
kapott kelló segítséget.



A beilleszkedés megfeleló mélységú és kelló időtartamú segítése érdekében a szak,

tanszék oktató-nevelő testiilete a következóke tartja indokoltnak fclhívni minden
parancsnok és idósebb tiszttárs figyelmét.

A főiskoláról kibocsátott flatal tisztek a legfrissebb elméleti ismeretekkel fe]vér-

tezve és a szabilyzatokban, utasitásokban leírtak szem elótt tartásával lelkészített fiata-

lok.
Amint azt már az elózóekben ószintén feltártuk, mind a csapatok tevékenységei,

mind a szakági biztosítás fcladatai terén minimáüs tapasztalattal rendelkeznek. A főisko,
lai képzés három év alatt, önálló éles szakmai feladatot nem hajtottak végre, igy értbetó
módon a fe]íokozott tenniakarás mellett, bizonyos mérvú félelemmel is tekinthctnek
elsó tiszú beosztásukra. Ez a félelem elsósorban az új és ismerctlen körülményekre
vonatkozik, de szerepe van benne annak is, hogy az új körülményekbe való beilleszke-
dés fe]tételeit, a követelménytámasztá§ és segítségnyújtá§ várható tarta.lmát sem ismerik.

Mindezek ara utalnak, hogy a felsoroltak szem elótt tartásával nagy frgyelmet kell
for<]ítaniuk a csapatoknak a hozzájuk érkező ftatal tisztek fogadására, az új környezet
követelmény-fendszerének és szolgálati munkakörülményeinek feltírására. Mindezeket
még a szolgálat átadás-átvétel elótt, illetve annak folyamatában célszerú végrehajtani a
csapatok parancsnoki állományának.

Az elózóekben megfogalmazottakkal azonos súIyú jelentóséggel btr, a szolgilat
átvétele utáni idóben adon segítségnyújtás, ami megítélésünk szerint a jóI felkészített ós
kelló akarati tulajdonságokkal rendelkezó íiataloknál is legalább 1/2 évig szúkséges, de
az átlagos képességekkel rendelkezó frataloknál 1 éves idótartamra is kito]ódhat.

Ez a segítségnyújtás alapvetóen a feladat kelló mélységú megértésén tul, a részfel

adatok végrehajtása legcélszeűbb módszereinek kiválasztásában és a íeladatok végrehaj-

tásában való konkét közremúködésben kell, hogy megnyilvánuljon.
Ebben a tanulmányban is ki kell mondanuok azt, hogy a parancsnok hadtáphelyet-

tesnek egy,egy nagyobb volumenú feladat végrehajtásában szinte kézenfogva kell irá-

nyítani és a helyes útra terelni a fiatal hadtáptiszteket.
Ennek a többletráfordításnak mindenképpen meg lesz az eredménye, mivel a kez,

deti eredménytelenség helyett a fiatal hadtáptisztnek sikerélményben lesz része, Szak,
mailag is hatalmasat fejlódik, hivatástudata kialakul, ósszességében a csapatának és az

MN,nek is hasznos, jól dol8ozó t€ja lesz.
Néhány gondolatban szólnunk kell arról is, hogy az elsó tiszti beosztásba történó

beilleszkedés egyik fontos mozzanata lehet az, he a fiatd.hadtáptiszt ,közéleti tevékeny-
ségére" is gondot fordítanak a csapatoknál, A fóiskolai képzés során n4gy gonddal
neveljúk a fiata.ljainkat arra, hogy a szúkebb és tágabb kollektívá* érdekében is tevó,

kenykedjenek, vqgy más felfogásban a szúkebb szakmai-tanulmányi feladataik telje§íté-

sében túl társadalmi és mozgalmi munkát is végezzenek. Különösen n4gy hatócryú fia-

tdlaínknál u, ha ilyen jellegű munkájuk eredményeként a kisebb, v4gy nagyobb kollek-
tíva sikereket ért eI.

A fiatal hadtáptisztek viszonyl4g m4gasfokú poütikai feszültségekkel kerülnek ki a

csapatokhoz, n4gy számban pártt€ként, de mindenképpeo jól múködó KISZ-alapszer-
vezetek t€iaként. Társadalmi és mozgalmi munkájuk kiterjed áz úttöfócsapatok patro-
nllisátóI, a KISZ, és pártalapszervezetekben meghatfuozott feladataik teliesítésén

keresztüI, a poütikai tájékoztatók és foglalkozások levezetéséig szinte minden területre,
Többséguk jelentós munkát végez a fóiskola közmúvelődési feladatrendszerében, a

fóiskola sportéletében.
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Mindezek a kepességek n4gyon jól hasznosíthatók a csapaiok életebeo, ugyanak-

kor jelentós sikerélrnenyt nyujtanak a fiatal hadrápdszteknek és kelló mértékben hozá-

iárulhatnak a csapatéletben történő gyorsabb es hat&onyób beilleszke<]éshez.

ösugnue a llírakal, a szakuoszék oktitó-neveló,állománya világosan|áípazokat a

feladatoú. amelvek a ielenleqi h€lyzetben reá hátulinak az oktató,nevelómunLa haté-

konys{gának nOJelese ierén i hallgatói állomány csapateletre tórténó felkészitésébe[.

Up;éIi)h, hup b€kí bellzxanh 8 gol/jainA feltání*itlal, toaábóá ni!:,itE új gondola febah}
,ií *iay ,Űlkt* bannjárulbatanl a flatal hedtálriíztek brilkzkrdrúleL nfgkbl,y,í,i§bez.
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A képzés és nevelés hatékonysága, a fiatal tisáek
beilleszkedésének segítése

Illith Ferexc ímag

_. Seregtestünk több éves hagyománnyal rendelkczik a pályakezd,ő hadtáp hivatásos
állomány képzése, nevelése és beilleszkedésének segítése telén. A téma aktualitása ós a
fiatal hadtáptisztekkel való foglalkozás most kúlönösen fontos, miuún a csapatokhoz
étkező lűomány a korábbi évekhez képest közel kétszeres, A kibocsátásuk, u isaputok-
hoz való bevonulásuk nem egy idópontban történik. Így a parancsnoks€oknál és csa-
patoknal ket. idóponrban ke]l öket fogadni, felkészíteni és beilleszke<Jésüket segi-
tenl,

_ A seregtest hadtápszolgálatában már gyakorlattá vált, hogy idószakonként értekez
letet vezettink le a pályakezdó hadtáptisztek részére a tapasztalatok kicse'élésére, átadá-
sáta, a pitlyakezdés segítésére, a Pályánfurtá.t elósegitó hivatástudat elmélyítésére.

... A.levezetett értekezletek tapa§ztalatai azt bizonyítják, hogy a pályakezdók többsége
jól beilleszkedik a mrrnka- és lakóhelyi környezetbe, Nagy tObbségúk m4gán, és csa.ládi
élete_ rendezett, gyermekeikrőI, családjaikról felelósségget gondóskodnak. Néhányan
azc.lnban a munkában, szórakozásban, m4gánélctben rgényielen, hivatisos állomÁyú
katonához nem mindig méltó életmódot folytatnak, isméilődő fegyelmezetlenségeket
követnek el.

. 
A Magyar Néphadsereg hivatásos állományába felvett hadtáptiszt és -tiszthelyette§

szolgálatának elsó három évében minósül pályakezdónek. Ezen elv figyelembevételével
seregte§túnk alárendelt szervezetei hadtáp káderállományának mintegy egyötöde páJya,
kezdő._.Ez z,z k]őszak döntó footosságú a fiatal hadtáptiszt életében, Áivei még a hivatá-
sos pálya kezdetén tart, és ekkor érlelódik a váIasztott katonai pálya hivatássá.

. . A Pábl,kzdiÉ. btilluzAedí:laeL tgílése fonta: parancrnohi ls potitikai fetarlat, Az ilyen
irrinyir gondoskodás n4gyban befolyásolja a feladatok teljesitését, a-munkfioz való
viszonyt, a hivatásszeretet kialakulását, nem utolsó sorban a pályántartást, Tapasztala-
taink szefint a píúyakezdők n4gyobb hányadára a beilleszkeJéssel szembeni iokozott
igény jellemzó. A kapcsoiatok kjalal<táslnát n4gy súllyal vetóclik fel az önállós4g kér-
dése, Nem minden fiatal tiszt tudja kezdetben magabiztosan megtenni a hivatásos
pllyán az első lépéseket, Ebból következik, hogy pályakezdóink katonai és poJitikai
nevelése, Pályántartása bonyolult, sok tényezó által befolyásolt folyamat, amelyilsősor
ban következetessé8et, köíti]tekintést és tiirelmet igényel.
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A FLATAL HADTÁ?TISZTEK BEILLESZKEDESENEK HELIZETE,
El.ET- Es 

^4 

U N KAKöRÜ L^,lE^YEl:l EK ALAKL|LIJ^ .r/ RÉ6IEsTa^K^EL
A PALYAKEZDE|ÜKET PoZlTivA^ Es NEGAT\V^N BEFoLYAsoLo

TENYEZÓK

A csapathadtápba kikerüló fiatal tisztek új személyi, tárgyi és tevékenységi környe-
zetbe kerülnek, Mindhárom környezeti tényezó jelentósen beiolyásolja a beilleszkedésű-
ket, az egészséges íejlódésüket. Azt sem téveszthetjük szem elól, hogy míg más páya,
kezdó tisztek szakaszparancsnok]<ént kezdik a tiszti pályát, a hadtáptisztek már kezdó-
ként is az alakulat vezetésébe kerúlnek.

Tapasztalataink szerint a hivatástudat kialaL:ulása szempontjábőI elsődkgu. negl:ató
nlzó téryezíi az új lzcnó[i htimleut, az a hc;zölltg, üol a hivatásos szolgáIatukat megkez-
dik. Alárendcltjeink zöménéI egészséges közösségi szellem alakult ki. Emellett egye§
egységek kisebb közósségeiben fellclhetó káros szemléletek terjedése Iossz hatással vao
a fiatal tisztek gondolkodására, má§ szóval a katonai pálya megítélésóre.

Az új környezetbe keÁlés során fokozott ntgtttbclll lhxt az iskolai évek befejezté-
vel a negnítt ,rzmll1as fehl,í,rslg u, amely a több millió Ft n4gysagrendú készletekkel való
gazdáIkodásban, a beosztottakkal való foglalkozásban, a napi élet és a harckészúltség
anyagr biztosításában jelentkezik.

Seregtestiinknél az elmúlt években a íelmerült ezirányú gondok enyl-rítésére, a
pályakezdés segítésére több intézkedést tettünk. Ezek hatása mérhető változást eredmé,
nyezett a beosztások szabályos átadás-átvételében, az élet- és rnunkaköfüImények javítá-
saban,

Mé8 nem tudtunk kelióen elórelépni abban, hogy a fiatal tiszt lehetóleg annál az
alakulatnál kezdje pályáját, ahol gyakorló csapatszolgálatát töltótte, Ennek oka elsósor,
ban a nagymérvú személyi mozgás, az állandósuló káderhiány, amely az élórelátó terve-
zést nehezíti. Kialakult gyakorlat, hogy a végzés elótt csak 4,5 hónappal válik ismertté,
hogy hány fiatal hadtáptisztet kap seregtesnink. Ezek a létszámadatok még a késóbbi
idópontban is módosulnak, ami szükségessé teszi az átc§oportosítást, A név szerinti
elosztás még később áll rendelkezésünkre, sót még ez is vá,ltozik a személyügyi beszél-
getések során. A probléma megoldására célszeűnek látszik már a második évben a
ZMKMF hadtáp, és pénzügyi szaktanszékével keresni a kapcsolatot - e levezetett sze
mélyi beszélgetéseken ez részükről igényként is felmenilt -, 8y kölcsönösen többet lát-
hatrrnk és tudhatunk meg a fiatal hadtáptiszt-jelóltekíól. Mindez a szolgálati viszonyról
való lemondás megelózését és csökkeotését is szolg,ílná,

Csapatainknál a paIyakezd1k íogadísának protokolláris részén tul gyakorlatiasan
kcrül bemutatásra az adott beosztás és a végzendó feladatok_ Á,- ehí beosztásba bejezé:
gaAarkti ugíté:ét jól Jzakáüa az eg!é&lzi íű 7-10 apa: íclÉéÉilés, l,ulanint a aaga:abbeg-
!é8 éj :eft{te$zilttű ízaÉmai összelanás is. Á laktanya, a helyórség, a munkahelyi környezet
bemutatása és megismertetése kelló segítséget a,d a kezd,ő lépések megtételéhez,

A c:aPauh bh;attí.;u álknárya tlag aárahtlzlisal !5 tcrmljzeíere, aranmd fogadja a
PájaÉadílzx. A tiszti és tiszthelyettesi kollektívák segitőkészek, bizalommal vannak fia-
tal társaik iránt. A kezdeti, természetszeű nehézsége}et többségében tlirelmesen és
megértéssel segítik áthidalni. Néhány helyen azonban a kookrét segítség elmarad, más,
hol az eIvárás nagyobb, mint annak reáüs teljesíthetősége. A hétköznapok forgatagában
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esetenként megfeledkeznek az ígért segítségról, türelmetlenség, bosszankodás, elma-

raszta]ás is elófordul.
A pályakezdóÉ beilleszkedésének segítése hosszútávú - nem utolsó sorban kétol-

da.lú - feladat, ami folyamatos és következetes munkát gényel és egyben szorosan
összefrlgg a pályántartással. A kezdet kezdetén megalapozott munka a késóbbiek során

a hivatástudat megszilárdulásában érezteti kedvezó hatását.

A pá|aáezdí t'iatal hadtápíijzíePd a saját beo-rztá.utlban eg,sz.nllli l)tzct,íhA! kíl,ánilk
ret,elni. Enlek érdekében viszont elvárjr.rk, hogy a hadtáptiszt le8yen specialista a saját

szakterületén, ami elsődlegesen a szolgálat szilárd vezetésében, a követelmónyáJlításban,

a munkaszervezésben, az elszámoltatásban nyilvánuljon meg. Legyen képes alkalmaz,
kodni a helyórseg, Iaktanya eltéró sajátosságaihoz, ismerje meg beosztottait, egyénileg,

differenciáltan taláLlja meg velük a megíeleló hangot, legyen képes mozgósításuka az

elvégzendó feladatok érdekében.

E követelményszint elérése érdekében, a pá.lyakezdókkel való foglalkozás során

több tekintetben a tanintézeti munka folytatásával - a fratalok életkori sajátosságaira

építúnk. Epítünk a fiaulos lendületre, az újítási szándékra, a fáradhatatlans{ra. A pálya,
kezdők hgfoxtosabb feladata az dniletbu taxaltah ga*orlatba/l thaű dlkalmaz.iso, íí\^s

szóvd, az ad,aptációs készség megléte a helyi körülmények, követelmények alapján.

A fratal hadtáptisztek többségére jellemző a szakma iránti elköteiezettsóg - az

ismert személyi lriányokka1 összefiiggó gondok közepette is - a helytáIlás, Megfeleló
segítséggel képesek leküzdeni a kezdeti nehézségeket és kedvezóen hasznosítani az elöI

1árók, a párt és KlSZ-szervezetek gondoskodását, segítését.

A csapatokhoz kikerülve a fiatál tisztek - természetszerúen - egy sor nem várt

nehézséggel találjá* magukat szembe. Bizonytalanság mutatkozik a váradan és,,még
újszerú" feladatok gyors és helyes megoldásában, Elófordul - a kezdeti nehézségek hatá-

sáfa - e§et€nként a megingás és elégededenkedés is, ami többször a szolgálati viszony
megszüntetésének kéréséhez vezet. Emellett a szolgálati viszonyról való lemondáshoz
hozzájltr,:I még esetenként az adott szolgálat teritletén levó sok hiány, a íelelósségtől
való visszarettenés is,

A szalgálati t,izoryról tulí knaxüst hgtöbbsziir alkalnatlaxság, a katonai ,rzolgálat

küütri?ei, 4 rulgáIékt szalgákti lrlek fill ttlló fullzt)lt bllftís€ l: es?ttxkíttt an|agi ahak noti-
táljáA. Tapasztúataink szerint a 3zolgálati viszonyról lemondók többsége már a taninté-
zetben i§ fo8lalkozik e gondolattal, Fóképpen azok akik a c§apatéIet kczdeti nehézségei,

az elszenvedett kudafcok miatt per§pektívát vesztenek, ráeszmélnek a hib,ás páJyaváJasz-

tásra. A leszerelésüket kérók között igen sok a gyenge felkészűltségú, fegyelmezeden,
alacsony színvonalú munkát végzó, de vannak tehetséges, stabilnak túnő íiatalok is,
akik a nagy igénybevétel és az elvártnál alacsonyabb megbecsüItség közti ellentmondást
tatják döntó oknak.

Ismeretes. hogy a hadrápszolgálatban, annak minden terüIetén igen nagy az ígény-
bevétel es megterhelés, igy van ez minden más fegy.,,ernemnél és szolgálati ágnál is. Az
ellátás és kiszolgálás nehéz feladat, mely nem fér mindig bele a 8 órás munkaidóbe.
Békében is mindent ,,élesen" csinál a szolgálatunk. Az áJlonány ellátásában nem lehet
kih4gyás semmikor sem_

A hadtáptiszti hivatás és beosztás a csapatoknál pótolhatadan iskola és egyben a

fiatal tiszt számára kemóny, férfias feladatot is ielent. Erezniük kell. hogy bíznak bennük
és számítanak rájuk.
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Seregteshink minden vezetési szintjén törekszűnk ara, hogy a fiatal tisztjeink
ré§zére szabott ieladat végrehajtásában biztosítsuk a jól értelmezett sikerélményt, Tud
juk, hogy ez adhat a további munkfioz lendületet és energiát,

A fiatal tisztjeink közérzete megfeleló, n€y többsé8lik megtalálja és megállja
helyét beosztásában és perspektívának tekinti a katonai hivatást, Az erköIcsi,fegyelmi
követelményfendszerlrez, normákhoz való viszonyuk jó. Fegyelmi helyzetük álta-lában

me8nyugtató, magatartásuk kiegyensúIyozott.
A néphadseregben, mint a polgári életben is, egy idóben azonos, vagy lrasonló

beosztást töltenek be idósebbek és fiatalok, Ez sajátos helyzetet telemt, mert a fiatalok-
ban ,,gátlásokat", az idősebbekben ,,féltékenységet" alakithat ki. A fiatal pályakezdóknek
meg van a felkészültséguk és képességuk arra, hogy az idősebb korosztállyal együtt dol-
gozva új színt vtgyenek a katonakollektívák életébe, újszerú elképzeléseikkel járuljanak

hozzá a hadtápfeladatok színvonalasabb teljesítéséhez,

Ehhez viszont elengedhetetlenűl szükséges a szolgálati érintkezésben, az elöljátők,
kal és á.lárendeltekkel egyarálrt a szabá,lyzatok elóírásain alapuló korrekt viszony. Két
kellemetlen véglet alakulhat ki a szolgálatfónöki va3y századparancsnoki beosztást
betöItóknél, sok esetben a vélt v4gy valós kisebbségi érzet: az egyík, amikor mctev,
íideg és eiutasitó a szolgálati viszony, a másik pedig a ,,lebratyizá§". Mind a kettó káros.

A felkészültség, a m€atartás és a végzett munka mnősége ala§án a pályakezdók
tóbbsége róvid idó alatt, áItalában még a csapatszolgálat elsó évében megtalálja a helyes
utat és megfelelő tekintélyt tud teremteni mind tiszt társai, mind beosztottai elótt, Az
ád4gosnál gyengébb felkészültségű, rosszabbul dolgozó, a íüggelmi viszonyokat és az

egyűttólési normákat gyakrabban megsénőket, az adott kózösségek, alegységek állo,
mánya nehezen vagy egyáltalán nem fogadja eI. Nen nd kialah ni a tekintlj, ami a jó
ltf lmű beilk,,zkedé,í elrni, úlinlözh€tetkn felt!íil.

Nagyon fontosnak ítéljük meg a katonai szervezeteken belül olyan közösségek,
kollektivák kialakítását, amely m4gával ragÁja apiúyakezdőt ahonnan átvehetik a pozi-
tív órte]ínű munkastílust, a lendületet és szokfookat. N4gyon káros ugyanis - és szinte
az egesz további életre kihat - ha olyan szolgálati körülmények közé kerül a fratal, ahol
jellemző a hanyagság, a felelótlenség, a §zervezetlenség és ennek legtöbbször járulékos
része, az ttalozas.

Tapasztalataink egyértelmúen mutatj&, hogy a rossz környezetbc és társaságba
való keveredés, az ítaloző, rendszertelen életmód, elóbb-utóbb rendkívü]i események
e|őidézőjévé viltk. Nem egy esetben a családi élet felbomlása is bekövetkezik. Azilyen
és hasonló esetekben nemcsak az egyén, hanem a környezet felelóssége is felvetódik.

A hadtápszolgáIaüo z kenlő J)atalliszteh ziAhenínante: !állaAezrléút ir Pábáúartáyií
d.t)lltíen megbatározza az alakalaL hhntla PK HTPH felLéunlÉge, Példanltatáq a fatul
lilzfuk nu,rléslhrz ryújtatt agítségt, vagyís elismert vezetó mellé kerülés a pályakezdéskor a
jó értelemben vett ,,karricr" kezdetét, v4gy fordított esetben az ,,elkal.lódás" kezdetét is
jelentheti.

Ahol a nevelés érdekében lend§zelesen értékelik a pályakezdók teljesítményét,
fokozatosan nóvelik a követelménytámasztást, töródnek a katonai és szakmai felkészítés
tervszerú növeléséveI, a szabalyzat szetílti életet a szolgá,lati tevékenység minden percé,
ben betartjá*, ott az elváxt követelmények szintjén, eredményesen teljesítik feladataikat.

A pályakezdő hivatásos katonák családi, szociális háttere általában rendezett, mely
biztosítja a beilleszkedést és a katonai szolgáIat eredményes e)láttsát, A maginéIetnek, a



családalapitásnak is megvannak a sajátos vetiiletei. A pályakezdés idószakában a felesé
gen tul erós hatást gyakorolnak a szülók, testvérek és a rokonok is a korábbi családtól
még nem régen elszakadt fiata]ra. Ha e téren gondok jelentkeznek, a tapasztaltabb elöl-
járóknak idóben kell tanácsot, §egítsé8et adniuk.

Esetenként nehezíti a beilleszkedést a meggondolatlan párválasztás, A fiatal felesé-
gek sok esetben nehezen viselik el férjük nagymérvú szolgálati eiíoglaltságát. A család,
dal e]töltött idó, a szabadidó ,.szűk kefesztmet§zete', amely esetenként konfliktust ered
ményez. Különbözó helyórségekben eltérőck az élet, és munkakörülmények, melyek
te.mészetszerúen eltéróen segíthetik vagy nehezíthetik a hivatástudat kialakítá§át is
(nótlenszálló, lakás, konkrét munkakör, feleségek elhelyezkedési lehetóségei, az ellátás
színvonala stb.).

Bizonyos értelembeí\ ,,gofidr)t" jelent - fóleg a kisebb helyórségekbcn -, hogy a
tisztfeleségek egyre m4gasabb képzettségének megfelelő munkahelyet azonnal vagy
egyáltalán nem fudnak a parancsnokok biztosítani. A munkába állás segítésc általában
rendezett, 13-1)o/o ra tehctó akik nem tudnak a szakképzettségnek megfelelő munka,
körben elhelyezkedni. Esetenként elófordul, hogy csak másik helységben, kózeli város-
ban van lehetóség számuka megfelelő fogla]kozasi költ biztosíta;i,

Az otthontetemtéshez nyújtott hosszúIejáratu, kamatmente§ családalapítási köl-
csönók pozitív hatást gyakorolnak a fiatalok pályakezdésére.

A nótlen pályakczdó tiszteknek ma máI nem kell huzamosan albérletben lakni,
helyórségeinkben nótlcnszállók állnak rendelkezésre, melyek biztosítják a kényelmct. A
szabadidó kulturált és igényes eltöltésének lehetósóge minden heJyórségbcn adott.

A pállakezdíiA 11ors lt zatartalatt beilhlzhdé:e a vnlgilati bntzdilba mildcwAlítt
lurckuztiltslgi ÉlrtJés, Ezen tú]menóen a m:5asabb beosztásra való felkészítés alapozó
í-eladat is. Fiatal hadtáptisztjc,ink clóremenetelére reális iehetőségek vannak. A természe,
tes kiáramlás, a nyugállományba helyezés, akadémiai beiskolázás stb. következtébcn 3-4
év elteltóvel a tehetsógesebbek magasabb beosztásba kerülnek, A kiemelkedó munkát
végzók közül ennek lehetósége még rövidcbb idó alatt is adott.

A magasabb képcsítés megszcrzésérc, hazai és külíöldi akadémiákon 4-ó éves csa-
patszol8álat után van lehetóseg. A páIyakezdók nag1,obb része ezt soknak tartja, késóbb
azonb;n elfogadja és határozott céIként jelöli meg. A hivatásukat szeretó és jól dolgozó
ptlyakezdő tisztek fejlódési lehetósége sere8testűnknél biztosított.

A végzős hadtáptisztek mintegy kétharmada párttag, kis kivétellel KISZ-t€, tehát
megközelítóleg szinte mindenki tészt vesz a mozgalmi munkában,

A párt és KlSZ-szervezetektól kapon megbizatásokat teljesítve eredményesen
ve§znek részt a kózmúvelódés, a sport, a szabadidós tevékenység, a honvédelmi neveló-
munkában. Bár a családalapítással, a m4gasabb beosztásba kerüIéssel a mozgalmi aktivi-
tás csökken, a végrehajtás helyett inkább a testiileti szervezőmunkában vesznek részt. A
pártszervezetek, KlSz,szervezetek fontos helyet töltenek be a fiatal tisztek nevelésében,
A moz8al6i munkába töfiénó beilleszkedést jól sdti a katonaélet szervezettsé8e, a
katonai környezet hatá§a. Általános gyakorlat, hogy i párt- és KlSZ*zervezet vez;tése
megkeresi a fiatal tisztcket, felqánlja a beilleszkedéshez szükséges segítséget, figyelem-
mel kíséri a végzett munkát, segit az élet gondiai megoldásában is, Nagy iskolái jelent,
ha a fiatal tiszt minél hamarabb bekapcsolódik az egységnél a mozgahi Áunkába, javas-
lataival aktívan részt yesz a helyes módszerek kialakításában, példamutató m€atartásá-
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val a feladatok sikeres megoldásában, Mindez n€yban elósegíti a szolgálati tekintély
elengedhetetlen megszerzését is,

A KEPZE| ES NEI,ELES HATEKONYiÁGANAK NöV.ELNE,
A FIATAl H^DTAPT\'ZTFK BElt L]SZK|DLJL^EK iEGITESL ERDLKFBE^

,EGZENDŐ TOVABB| FELADATOR

A társadalomban és a néplradseregben bekövetkezett változások szükségszerűen
elótérbe helyezték a fiata] tisztekkel való körúltekintóbb foglalkozást, a felkészítésúk
hatékonyságának növelését, a pályakezdés és a pályántartás segítésére irányuló munka
javítását. Sere8te§tünk hadtápszolgálatának yezető áLlománya jól é.ti e téren feladatát,
ennek fontosságát és mind jobban alka],mazza a célrayezető módszereket.

Az elöljárói követelményekkel összhangban a sercgtestpafancsnok 0 104/1987.
számú intézkedése szabalyozza a páIyakezdő tisztek, tiszthelyettesek fogadása, beillesz-
kedésük elósegítése érdekében végzendó feladatokat. Mindez vonatkozik a fiata.l had-
táptisztekre is, azonban néhány sajátos feladanal még kiegeszül a követe]nény, Ez.,
líry egaebb fe kdata h az alábbiahbat kszegezhetlík :

- A hadtápr_iszti szükséglet alapján a kibocsátás előtt egy éwel cólszeű megter-
vezni a p yakezdők beosztását, tájékozó dva az érkező illomány helyzetéről, az alapvető
sziikségleteik kielégítésének lehetóségéról (lakás, nódenszálló, munkahely, iskola,
óvoda, bölcsóde).

-- A pályakezdó badúptisztek (-tiszthelyettesek) fogadását Éll szirttn kell negaakst
lani, az áIlományiletékes parancsnok jelenlétével (a HDS közvetlen csapatokhoz érke-
zóket a HDS törzsnél, a hadtestek alárendeltségébe érkezőket a hadtesttörzsnél). A
dandároknál, ezredeknél, önlü,ő ziszlóaljaknll, az állományilletékes parancsnok fogadja
óket. A HDS szintjén parancsnoki fogadásra kerüló hadtápti§zteket é§ ,ti§züelyette§e,

ket a HDS hadtáptörzsben is tájékoztatjuk az adott szolgáJat helyzetéról, a beosztás ellá,
tásával kapcsolatos kóvetelményekról és ehúúyllzról, Hadtesthadtáptörzsekben is - a

parancsnoki fogadás után, hasonlóan célszerű eljárni mint HDS szinten.

- Az adott egység vezetői irltd, - 7-10 napos program alapján - a c§apat életének
bemutatását és alapozó foglalkozások levezetését kell végrehajtani. Az alakulatok által
szervezett központi alapozó foglalkozásokon részt vesznek a fiatal hadtáptisztek (-tiszt
belyettesek) is. Ezen tul a fiatal tradtáptisztet (tiszthelyettest) a közvetlen elöljárójának
kötelessége tájékoztatni az adott beosztás ellátásával kapcsolatos elméleti ismeretekról, a
szolgá.lati terület helyzetéóI és a vele szemben támasztott követelményekról, eivárások-
úl.

- A fiatal hadtáptisztek részére HDS, a tiszthelyetteseknek hadtestszinten össze-
vontan, de szakfuankénti difíerenciáltsággal 5 napos központi íelkészitó foglalkozást
celszerú levezetni, Ennek keretében megrsmerik a HKSZ és 

"M" 
hadtápbiztosításától

kezdve a hadtápkiképzés, a gazdáJkodás, ellátás és hadtápvezetés sajátosságait, követcl
ményeit. Feldolgozzák a beosztás átadás-átvételónek részletes mechanizmusát is. Á
bca;ztás áttldli,ráíréfuL ctal a ,rziiAtiga belli isucraeA tnegszerzisa ls a Aöuxtlninyth nugiltturlse
táa ttiúlxhü meg, az elő|jfuő vezetési §zintet képviseló bizottsági elnök vezetésével, az

elóllíLrő anyaggudtlkodók jelenlétében teljeskörú okmány, any4g, számszaki és minő-
ségi ellenórzéssel,
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- Az egység (laktanya) PK HTPH-éoek a palyakezdő segítésével egy taPasztalt
szolgálatfónóköt - patronáló - tisztet célszerú kijelölni, aki legalább egy idószakon
keresztiil segíti, értéke]i, elemzi a munkáját.

- Az elöl;árói intézkedéseknek megfelelően sefegtestszinten kétévenként, a csapa-

toknál évenként kell pályakezdő fiatal lradtápüsztek (,tiszthelyettesek) értekezletét Ieve

zetni.

- Az egységeknét úgy kell szervezni az ószi népgazdasfui munkát, hogy oda pálya-

kezdó fiatal hadtáptiszt ( tiszthelyettes) lehetóleg ne legyen beosztva.

- Az egység (laktanya) PK HTPH-ek feladata is a kiképzési ídőszak zátásakor a

p yakezdő fiatatokkal való foglalkozás erős és gyenge oldalainak értékelése és íeladat,
szabás az eúrányú tcvékenység toyábbí jayiúsira. A feladatok végrüajtásáról elöljáró-
nak történó jelentéskor is el kell számolni e területróL

- A párt- és KlSZ-szervezetek vezetóinek, aktivitásainak célszedí mindennapi élő
kapcsolatót tartani a fiatal pályakezdókkel. Így észlelhetik szolgálati és m4gánéletükben
meglevő problémáikat, ti1ékoztathatiik erról közveden elöljárójukat.

- A vázolt és javasolt feladatok korántsem teljeskörúek, azonban mindezek követ-
kezetes végrehajuásáva.l folytatni és be lehet fejezni a tanintézetek által végzett munkát.
A katonatiszü pá.Iyán életcéIjukat keresó fiatalok száLnára ellísarban a uapatoÉnál Aell

megtrremtmi azokat a feltételeket, amelyek biztosígák céljaik vaióra vtLltisát, egzisztencíá-
lis előrehaladásukat. Meggyőzódésem, hogy minden felelős hadtápvezetó érti ezen a

területen a tennivalók fontosságát és jelentóségét is, A feladatok adott szinalek és helyi
sajátoss{oknak megfeleló eredményes végrehajtásával könnyíteni tudjuk az elkövet-
kező években végzó fiatalok jelentkezó gondjait. Mindez jelentősenhozzitjáruIhat ahad,
tápszo|gílat terén a pályántaftáshoz, a lemorzsolódás csökkentéséiez, a katonai pálya
iránti vonzódás további fokozásáüoz is. Bizto§ítva ezzel az elóljuőink által e területen
megszabott feladatok és célkitúzések maradékta.lan teljesítését.



A fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedésének
segíése

Ballagó l,ajas őrnag,

A katonai fóiskolákon é§ tiszthelyettesképzó iskolákon évente több száz hallgató
fejezi be tanulmányait. A diploma v4gy a bizonyiwány kézhezvételével minóségileg más
élet kezdódik, a tanintézetek e|éggé zitrt vil4gból kikerüInek leendó munkahelyeikre,
elfoglalják első beosztásaikat - indulnak u éIetbe a pályakezdők.

Vat ahi haíárazaít, ?indtnt y'rí i.r tud, ur aAi az elejin laxác§ala& tegítrégrt lár
Többségük nemcsak az iskolából lép ki a gyakorlat színterére, hanem az iskolapadból az

éIetbe is. Ezek a fiatalok nemcsak parancsnoknak kezdók, hanem felnóttnek is. Sokan
életkorban is nagyon fiatalok, többségük fiatalabb leendó beosztottaiknál is.

A katonai taninizaeÁ céliráxyos és glakarlati klhgű képzé.le elknére i; t!ry, hog a fiatal
tiszteL, tirzthelyxtesek mlgum tljeser Aé.u ParanonoAAént lrhezneÉ a aaPatakhaz. Elméletileg
képzettek, tárgyi tudásuk jó alapot nyújt az eredmépyes munkfioz, de ez ténylegesen
csak alap, melyre majd építeni lehet. Nem rendelkeznek azzd, a 1ártassíggal, amit a már
néhány éve, vagy régebbeo a katonai szervezeteknéI dolgozó hivatásosok sajátjuknak
tudhatnak.

A váltás, átlíllás nem könnyú, Meg kell szokni, ho8y most már nekik is jelentenek,

tólük is engedélyt kérnek, nemcsak önmagukéft, hanem beosztottaikért is felelősek
lesznek.

A csapatokhoz kerúlve nagyon fontos, hogy a fiatal hivatásos katona ne hátrajon
meg, bírkózzon meg becsülettel, a nehézségekkel. Minden kezdet nehéz - mondja az
éyszázadok t^Pasztalatait tömören összefoglaló közmondás, melyet több idósebb
parancsnok már elíelejtett, s a frissen avatott fiataloktól igy teljes értékú munkát vár.
Ettól a tefheléstól a kezdó megijed, de képtelen is az elvárásnak megíelelni. Nyomasztó
érzést jelent, hogy egyik napról a másikra emberekért, több millió forintot éró techni-
kaért. .-rnyagert teszik feleló<lé óket.

Egyik-másik fiatal tisztet a pályakezdés elsó hónapjaiban minden igyekezete, szor-
galma ellenére is sorra érik a kudarcok, nem kap kelló biztatást, támogatás t. Űgy étzi,
magfua marad, a íeladatok meghaladják erejét.

Néhány egységnél nagyon feszített a munka üteme és a kezd őket ís azoand a,,mély
tllzbc' dobjlk. Ez a módszer az egyiknél gyors fejlődést, a másiknál elkedvetlenedést,
kudarcot okozhat.

Sajno§ a 8yakorlat azt igazolja, hogy a kezdeti nehézségek, kudarcok inkább meg-
hátrá.lásra késztetik a pályakezdőket. Egy részük csalódik a korábban kialakított elképze-



léseiben, s ha ez a tűróképesség hiányával. a magánéletben jelentkezci gondokkal (csa-
ládalapítás, Iakáshoz jutás nehézségei) parosul, már csak egy lépés a le<zerelés, a katooai
pájya végleges elhagyása,

A parancsnoki állományna"l ninden szinten kötelessége a pályakezdőket átsegíteni
a kezdeti nehézségeken, kiemelt fcladatként kell kezelni a fiatal tisztek, tiszthelyettesek
áIiományba és beosztásba való helyezését, beilleszkedésük scgítósót,

Evrőlévre visszatéró felelósségteljes feladatot jelent a pályakezdó fiatalok munkába
áütása, beillesztésc a közösségbe, az d.egység, egység mindennapi óletébe, Az erre
vonatkozó parancsok, utasít]ísok olyan keíetet adnak a Parancsnoki állomány munkájá,
hoz, mely alapján a pályzkezdő fiatal tisztek, tiszthelyettesek beilleszkedése különöscbb
zökkenők nélkiil végrehajtható. Különösen akkor, ha ezeket a parancsokat, utasításokat
a katonai szervezeteknél nem úgy kezelik, hogy az egy a végrehajtandó feladatok soka
sága közúl, hanem érezhetó az ősziite s€ító szándék,

A pályakezdőkkel való fogla.lkozást, annak fontosságát kiemelve, a2l1973. száínú
- az ilnságróI szőIő l97l. évi IV, törvény MN-szintú végrehaltisára kiadott HM,
paranc§, a 29ll974. és O10l1978. szám,l MN Szü. Fcsí - a pílyakezdő hivatásos állo-
mányú fiatalokkal való foglalkozásról és beilleszkedésük elósegítésének rendjéról szóló
utasítá§, valamint a végrehajtásuk tárgyában kiadott seregtest-, magasabbegység,
parancsnoki intézkedésekben megbatározottak alapján kdJ,légeznl.,

Eziráq]' tel,iketyriget klr ll/í furnleí kórl hbet rsoportoshani:

l. A katonai tanintézetekkel való szolo§ kapcsolat kialakitása,

A seregtestek, magasabbegységek alakítsanak ki jó kapcsolatot a három katonai
fóiskolával, az egységek pedig az alaprendeltetésúknek megfelelóen azok szaktanszékei
vel, illewe a szakirányú ri§ztlrelyettesképzó iskolákkal,

E jó kapcsolat következtében a hallgatói állomány megismeri a csapatokat, a
leendó beosztást, esetleg majdani szúkebb környezetét is. A leendó munkahely, a vár,
ható feladatok ismeretében valamelyest érzékelhetó, hogy mire számíthatnak,

A néhány hetes gyakorló csapatszolgálat során további lehetóség nyílik megismer-
kední azzal a munkakórrel, melynek betöltésére az iskolán felkészítik őket, azonban az
egy évvel csókkentett katonai íóiskolai képzés kóvetkeztében kevesebb a gyakorló csa-
p atszolgáIat idótartama is.

A tanintézetekkel kialakított szotosabb kapcsolat mindenképpen elósegíti a csapa,
tok és az iskolák közti hatékony információcserét, könnyen lehet re€álni a csapa€ya-
korlatot letöltött hallgatók pozitív és negatív irányú vjsszajelzéseirc, Nem utolsó szem
pont, hogy a pályakezdéskor, indulráskor sokat segít az az éfzés, hogy ismerósök közé
kenilnek, s a muokát szinte ott folytatják, ahol a gyakorló csapatszolgálat idején abba-
hagyták.

2, A fiata] tisztek, tiszthelyettesek fogadása, beilleszkedésiik segítése, mind a pálya,
kezdókkel vaió foglalkozás legfontosabb tedlete.

Több egysignél már h4gyományosan jól kielakított formája van a pályakezdók
fogadásának, A fli§sen avatottakat a parancsnok íogadja, elóbb vezetó munkatársainak,
majd a tórzs állományának mutatja be óket, Az állománygyűlésen célszerű kitérni arra,
hogy a bevonuló fiatal tisztek, tiszthclyettcsek milyen kedvezóen hatnak az egység hely,
zetére, s utalni kell arra is, hogy beilleszkedésük az idósebbek részéról is íokozott felada-
tokat jelent.
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l,

A bemutatást követóen azonban mé8 hossá időszak te]ik el, mire elmondható,
hogy a pályakezdó beilleszkedett,

A pályakezdés kiemelt jelentósége miatt a katonai szervezeteknél célszerú három-
éves időtartamla szóló ,,Nevelési terv'|et készítcni. Az elsó ütemben fel kell jegyezni
azokat a problémákat, melyek nehezítik a beilleszkedést. A fiatal tisztek, tiszthelyettesek
szociális problémainak (lakás, feleség munkahelye, gyermek óvodai, bölcsódei elhelye,
zése, kultrirált nótlen-tisztiszálló, esetleges anyagi gondok) megoldására íó frgyelmct
kell fordítani.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatjak, hogy akinek az ilyen jellegú problémáit
rövid idón belül sikerül megoldani e§edeg mé8 az ú]' beosztás elfoglalása elótt - az
könnyebben illeszkedik be, a viszonylag nyugodt háttér biztosítja a katonai feladatok-
hoz való pozitív hozzlÁIlást, Könnyebben visclik el, ha esetenként a szokásosnál több
idíjt kell eltölteniük munkaidón túl is - saját éfdekükben - konkrét feiadataik megisme-
résével.

Az egységhcz kefülést követóen körülbelül egy hónap idótartamra célszerű összc,
vonni a fiatalokat, ahol szer.rezett íoglalkozások keretében megismerkedhetnek a csapa-
tok sajátosságain kívü] azok haditechnikai eszközeivel, a laktanyával, a kiképzés meneté-
vel, módszereivel, a követelményekkel. Tájékozódhatnak a feladatok teljesítéséhez ren-
delkezésrc áiló személyi, anyagl és technikai feltételekról, Megismerkedhetnek a külön-
böző szolgáIatí ágak általános íeladataival, ennek ercdménycként már kezdetben eliga,
zodhatnak a szolgáIai és munkakapcsolatok kiilönbóző tertiletein.

Ezeken a foglalkozásokon kell felkészíteni óket a szolgálati leladatok ellátására,
mely az elméleti felkészítésen kívül gyakorlati kópzést is magába foglal, Legjobb gyakor
Jati módszer, ha a külön]:özó 24 órás szolgálatokoál mÁt ,nátodil bejttc,t", a felelősség
terhe nélkül gyakorolják a szolgálat cllátását, Ilyen módon lehetóségük nyílik a tapaszta
latok átvételéfe,

Nagyon fontos az egységnél végzett po]itikai munka reodszerével, a párt- és ií]ú
§€i szervezet tevékenységével való ismerkedés_ Az i!ú párt- ós KlSZ-t4gclk fokozatos
bevonása a mozgalmi munkába erósiri a közösséghez va]ó kötódést. Másirányú felada
tot jelent az alapszervezeteknek, ha a pályakezdó nem tagja a pártnak v4gy a KISZ-oek.
Ekkor a beilleszkedést segító munkának olyan tartalmat kell kapnia, mely alapján a íiatal
tiszt v4gy tiszthelyettes a moz8alomban is mcgtalálja helyét.

Az összevonás keretóben célszerú m€ismertetni óket a helyőrség nevezete§§égei
vcl, a múvelódési, szórakozási lehetőségekkel is. Növelni kell a kultulált szórakozásra
való rgényt, hiszen a csapatoknál több pénzzel, szabadidóvel rendelkeznek, miot a
tanintézetekben.

Az egyhónapos összevont foglalkozások alatt a pályakezdő fiatalnak éreznie kell,
hogy nen a ,,zt;ldfülii" kezdót láqák benne, hanem az új munkatáfsat, akit a lehetó le8y,
gyorsabban meg kell tanítani mindenre.

Á második ütemben - mely a beosztásba kerülést követó e8y évig tart - cólszerú
e1y ,,l)aífaráló' patancsookot kijelöIni, azonban ez idő alatt sem nélkiilözhető a pártpo
litikai apparátus és az egységtörzs segító munkája, A patronáló parancs nokok vígyázza-
nak ezekre a fiataloka, ügyeljenek arra, hogy jól dolgozó, tapá-sztalt tisztek, tiszthelyet-
tesek legyenek a barátaik. Tapintatosan irányít§ák a m€ánéletiiket, az életvitel kialakítá-
sát. Külön is kell foglalkozni azzal, aI< szercti az jtalt.
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Amennyiben elófordul, fokozottan fel kell lépni a felelótlen, idósebb tisztek, tiszt,
helyettesek részéról megnyilvánuló fölényes, |ekezel'ő magatutás, a helyi rossz szoká-
sok, tradíciók továbbadása, de a közömbösség ellen is.

Az önképzéseken és módszertani foglalkozásokon különö§ 8ondot kell íordítani
az újonnan munkíba állt elvtársak sdtésére. Segító ellenórzésekkel, a foglalkozások
keretében v4gy azon kívüI adott tanácsokkai kell formálni a jó parancsnoki tulajdonsá
gaikat.

Az alegységparancsnokok a havi beszámoltatások alka-Imával tegyeoek jelentést a
fiatal pályakezdőkkel kapcsolatos munkájr_rk hatékonyságáról, eredményeikról, de ered

ménytelensegükról is. Ilyen formában az egl,ség vezetése a személyes tapasztalatokon
kívül is informálódik munkájukról, azonnal képes re4gálni a felmerült problérnákra,
helyes módszertani tanác§okat tud adni az a-legységparancsnokoknak munkájuk segíté-

séhez, a hatáskörüket meghaladó problémák megold,ásfioz.
Egy év elteltével - a betervezett időpontban kerül megtanásra a fiatal pályakezdók

éftekrlete csapatszinten, Olyan idószakban céIszetű az órtekezl€tet megtartani (pl.

októberben), amikor már nem csak a tavaly végzett tisztek, tiszüelyettesek, hanem az

idén odakerült páJyakezdók is részt tudnak venni, hallhatják az egy évvel tapaszta.ltabb

társaik gondjait, eredményeit. Itt a parancsnok az alegységparancsnokok jelenlétében

értékelí az elmúlt év eredményeit, az esedeges hibakat, Meghallgatla a fiata.Iok tapaszta,

latait és java§latait, melyeket a következő időszakban a törzs a nevelésben jól fel nrd
használni, majd szeméIyre menóen me1hatáíozza, a kóvetkezó idószak íó feladatait.

A harmadik iitem a második és harmadik évet íoglalja m4gába, Ez idó alatt is biz-
tosítani kell, hogy a fiatal tiszt, tisztielyettes azokon a területeken, melyeken több
gondja jelentkezik, megíeleló elvtársi és szakmai segítséget kapjon. A fiatalok nem igé,

oyelnek ,4tyá:hodlíst ', komoly, önáIló feladatok végrehajtása során nó a magabiztossá,
guk, természetesen az iIyen erőt próbáló munkál-roz is megfeleló segítség szükséges,

M4gasabbegység, v€y seregtestszinten három évenként céIszerű a fiatd, pályakez-
dók konferenciáját megtaítani.

A folyamatos, tudatos és oem utolsó sorban tiirelmes neveló tevékenység, a fiata-

lok munkájának megfelelő idóben és módon történó elismerése olyan sikerélmények
elismeréséhez vezet, mely nagyban befolyásolja a további íeladatok megoldását, a páJyá-

hoz való kótódést.
Az lhtpála alaAukla a Aéíől)birh:Orán elsísorban az étek fajanál klza:etl kialaAított

rnberi talljdu?íá7z Pa I núlil?.
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A képzéssel, neveléssel szemben üimasáott
csapatszintú követelmények és a íiatalok

beilleszkedése

l,zhtsa József századu

l 
A Llpzlwl, neaaléssel szeruben tónasztatt cla\dí:zintíí hatetelnltyk

A nevelés oktatás hatékonysága szoros kapcsolatbal ill az áI\omárry gyakorlati
tevékenységével, munkájával, mindennapi éIetével, Minél eredményesebb az oktató-
nevelő munka, annál képzettebb az állomány, eredményesebb, színvonalasabb a felada-

tok megoldása, végrehajtása.
Véleményünk szerint a hatékonyságot mindenkor dóntó mértékben meghatározza

' a kiképzéssel, neveléssel foglalkozó állomány gyakorlatilag a teljes hadtáp személyi
állomány - képzettsége, felkészűltsége, rátermettsége affa, hoÉay milyen eredményesség-

gel tud|a átadni az elsajátítandó any4got.
. Gyakoflati tapasztalat unk azt igazolják, hogy a katonai tanintézetekben a fiatal

hadtáptisztek, tiszüelyettesek teljesköűen nem képesek megszerezni azt az okt^tó|-

nevelói jártasságot, amely a csapatokhoz kikerülve a sorállomány oktatásához,nevelésé-
hez szükséges, Az elóadói készségük gyakran alacsony szinvonalú, Nehezen találják
meg azt a kelló hangot, amely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az oktatott á.llomány
aktív részese az oktató-neveló folyamatnak. Kedvezótlen tényezóként hat az oktató és

oktatott állonány azonos kora, crósen eltéró képzettsége. A képzés során fontos fel
adatnak tartjuk az oktatásban,ncvelésben részt vevó á1lományt megtanítani arra, hogy
ho8yan közelítsék meg beosztottaikat, milyen feltételek szükségesek az eredményes fel
készjtéshez. a neveléshez.

Esctenkónt tapasztaljuk, hogy az oktatásban-nevelésben érintett áIlomány megfe-
leló diíferenciáltság nétkiil, tul elméletiesen töfekszik a szükséges ismeretany€ot átadni,
elsajátítani. Ugyanakkor hasznos elöljárói intézkedésnek tartjuk, ho8y az oktatíst-neve-
lést ma,ximálisan gyakorlatias formában kell végrehajtanunk, Ennek eredményeként
elmondható, hogy az állomány háborus és béke feladatait képes normaidón belül ered-
menye.en végrehajrani.

Megítélésünk szeriot a kiképzés hatékonyságát tovább lehet növelni megfelelóen
kiválasztott, az adott helyzethez jobban igazodó módszerekkel, Ugyanakkor gyaktan
tapasztalható, hogy a meglevó lehetőségek ellenére a íoglalkozások éIetszerű környeze,
tét pályakezdóink nem tefemtik meg, Erzódik, hogy a tantermi kórnyezeüez vannak
szokva. Pl. a vegyivédelmi öItözet felvételét tantefemben haltják végre, a gépjárműveze,
tókkel a kerékcserék végrelrajtását az állandó telephelyen végezteük stb.

l]



lontos tényezóként kell említeni az oktatás-nevelés ráüandóságát és folyamatossá-
gát, _Megítélésünk szednt csapatszinten nem szabad, hogy az oktitás iskoiás, intézeti
módon történjen, Azt tartjuk, hogy a mindennapi munkában a patancsnoki és a beosz,
tott állomány érintkezései alkalmával folyamatosan kell nevelni a beosztott állományt,

_ _ 
Gyakorlati tapasztalataink azt mutatlák, hogy az állomány oktatását-nevelését az

,l,Fkiképzést követóen eredményesen csak akkor lehet elv égeznt, ha az egyes foglalko-
zá§okat köniltekintóen, különbözó helyzetekhez rugalmasan, alka.lmazkodva szervezzük
meg. A rosszul szeívezett, elókészített, helytelen idópontban tervezett fogIdkozás az
amúgy is leterhelt oktató é§ oktatott állománynak további letefheltséget okoz, ugyanak-
kor a kiképzés elé áütott cél csak részben realiaálódik, Rendkívül ,ret ezen leh".i ilyen
esetekben az !űományt rfiangolni arra, hogy megtanulja, íőgzítse azt az ismeretaáya-
got, melyet részére át kívánunk adni.

. _ A 
.nevelés-oktatás hatékonysága növelésének csapatszintú lényeges összetevóje

ként kell megeműtenüok a követelménytámasztás fontoiságát, Mindénkor kóvctkezeie-
sen m€as követelményt kell támasztani a nevelés-oktatás ism eíetaílya1ának els{ánú§á-
ban, a szervezettségbeo, a követésre érdemes módszerek alkalmzr;§ában. Tapuztala-
taink rgazolják. hogy a sorállomany egy fésze úgymond szükséges rossznak iekinti a
katonai szolgáJat ellatá§át, Nem törekszik a katonai ismeretek elsajátítására, a §zaktech,
nika megismerésére, különbözó indokokkal igyekszenek a kiképzésekról távol maradni.

Ugyanakkor az is tény, hogy az egyedi beosztá§ú hadtápkatoná_k (szakácsok, raktá-
rosok,. szivattyúlrizkezelók stb,) időbeni elfoglaltsága akidllyozza a kötelékkiképzés
időszakában a felkészítés hatékonyságát.

_ , A_hatékonyság emeleséoek lényeges elemekőzé taftozik az oktató áüomány magas
íoku átalanos katonai es szakmai felkészültsége egyes tárgykörök, témák oÉtatis|lua
való állandó készenléte.

, A hadtáptisztek, tiszthelyettesek kiképzése, felkészítése sokrétúen tóbb kiképzési
szinten valósul me8. Az al)omány tészt vesz törzskiképzésen, általános katonai kiképzé,
sen, irányított önképzé§en, kiilönböző norm4gyakorlatokon, szakkiképzéseken. Ezik a
foglalkozások aJralában nem egesznaposak, jobb kihasználásával jelentóien növekedne a
napi. tevékenysegre fordithato idő atánya. Az elaprózott foglalkozásokat nem tartjuk
hatékonynak.

. A_kikepzes, nevelés hatekonys4g fua hátrányosan ható tényezónek ítéljük a foglal-
kozások elbürokratizáIá§ár, a tervek, tervkivonatok, részletes táek szerkesztését, a 7og-
lalkozási jegyek gyártását stb. Ugyanakkor - a normagyakorlatokat kivéve - nincs {y
olyan objekűv mérőrendszer kidolgozva, amely alkalmas arra, hogy a kiképzésineveléii
cél az adott íoglalkozáson megvalósul-e vagy az hogyan, milyen Áertekben realizálódik.

. . Fóként a fiatál tiszthelyettesi állomány és a sorállomány általános műveltsége, isko-
lai végzettsége között jelentós ellentmondások tapőzta.lhaiók. Több esetben a tiszthe-
lyettes képez ki jobb szakmai elóképzettségú, lényegesen m4gá§abb iskolai végzettsé8ú
sorkatonát.

, . A 
.tiszt. . 

tiszthelyettesi kiképzés hatékony§á8át hátrányosan befolylásolja, hogy a
jelenlegi rend §zerint nem mérhető objektíven, hogy ki, milyen mértéibe; felel;eg
beosztásbeü kötelmeinek. A jelenlegi rend szerint a Úadtáptisitek, tiszthelyettesek osz:
tályba sorolása. ez erkölcsi, any4gi erdekeltségük munkavégzésükre nerrr hat ösztön,
zően.
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. Ö:ys:egéby cnpatainknak a kiképzések hatékonysága, színvona.Ia meg{elel az elóírt
követelményeknek., Áta.lunk lényegésnek tartott oíyai kórülményeket*fögzítettiink,
amelyek a csapatainkná, különösen a repüIócsapatoknrál léteznek. dyekeztiiÁ ráirányi-
tani a figyelmet olyan módszerbeli kérdesekre, amelyek a kiképzésll hatékonysrágán'ak
növeléset celozzák.

A Ji,ztal badtáptuzteÉ, tbztbelateaL beilkuked&e

. . { clPatokhoz érkező ftatd, tiszt, tiszüelyettes i!]Iomá\yl az elöljáró helyezi hoz,
11nk. 

Vála§ztási lehetóség alapvetően csak a továbbszolgá|ó Úomány íelvételénél adott.
Az egyedi esetektól eltekintve az érkező fiatalok képzetiek, érdekli óiet a katonai pálya,
ugyanakkor hivatástudatuk nem kiforrott. A katonai páIya nehézségeivel csak fokozaio-
san a beosztásban eltóltött több-kevesebb idó után ismerkedik meg, Ahhoz, hogy ezek-
ból a fiatalokbol a katonai páJyát. a hivatást szerető emberek legyeáek és beosztásukban
teljes érrékű tevékenységet rudjanak kiíejteni. rendkívül íontosnak ra_rtiuk beilleszkede-
sük segítését, tin)ogaú§et. Az étkezó fiatal tiszt, tiszthelyette§ gyors Úe leszkedésének
egyik fontos 

_tényezőjének tartjuk, hogy íokozatosan ismerjék Áeg a beosztásuk ellátá
sával kapcsolatos ismereteket, követelményeket. Tudjuk,'hogy Áinden egyes pálya-
kezdó más és mrás emberi tulajdonságokka-l rendelkezik, ezén ajO U.lU.r"t.a7, teny.g.,
kérdésének tekintjük a. szükséges hangnem , a meglelelő magatÁásforma helyes m'e§á-
lasztását annak érdekében, hogy egészséges parancsnok-beósztott vi§zony jakuljo; ki.

A beilleszkedésben jelentósen kózíqátszik olyan létfeltételek biztosítása mint a
Iakás, a feleség elhelyezése, gyerekek iskolába, óvodába való elhelvezése. de nem utolsó-
sorban a munkahelyi es egyeb tárgyi. dologi íelreLelek bizrosrtÁá. Tudiuk. hog1 a fiaral
pallezdók erzik, hogy,zámuú a leltételek bizrositásában igyekszenek iégitséget
nl,újtani. Ez ösztönzően hat fájuk és ilyen esetben a munkába, al'o ektíváb" uiO bát
leszkedésük is zökkenőmentesebben megy végbe,

_ , N4gyon lényegesnek tartjuk, hogy a fiatal pá.lyakezdőt nem szabad magátahagyni,
Folyamatos kapcsolattartá§ra van szüksége, éreize hogy munkáját figyelem"met kt-ár&,
arra szükség van, számítarlak rá. Sokkal tóbb segítségó van szükségü"É az elsó &ekben,
A feladatok m_eghatározásakor részletesebben kát azi me8fo8a-lmaz"ni, mint egy sok éve
szoIgáIatot_teljesítóknek. Fontosnak tartjuk a magánéleúk figyelemmet-kísérését,
ugyanis ebben az idóben történik az ismerósi, baráú kör kialakíiasa, amely meghatá:
rozza toyábbi életiiket. Tanácsokkal kell óket segíteni, hogy egészséges kapc.olo:tokat
építsenek ki úgy munkatársaikkal, mint másokkal,

Beilleszkedésük, minden esetben azzal kezdődjörl, hogy megimerkedjenek a helyi
sajáto:§€9kq, szabáyokkal, környezettel és munk;Lár§aiklal, Aiatal tiszi, tiszthelyei-
tes egészséges,beilJeszkedeséhez meg kell nyerni a munkatársakat, a fiatallal való kapcso-
latukban ürelemre kell óket inreni-

, A tapasztalataj,nk. azt bizonyítják, hogy mintegy 1,5-2 hőnap szükséges ahhoz,
hoqy 

",foj{ 
pályakezdót úgy fel tudjuk készíteni arra, hogy beosziását át ádi" ven.,i

meJy a hadtápszolgálatnál azt jelent!. hogy sok,sok millió Fiértékért is felelóssé tesszük,
Ha a pályakezdő fiatallal nem fogla.lkozunk kiemelten, ha a vele szemben támasz,

tott követelínényeket az elsó pefctól nem fokozzuk, akkor beilleszkedése évekre elhú-
zódhat, esede8 nem is sikerúl, Ez noúválhaga az átlrelyezési v4gy pályaelhagyási kérel
met.



Á pályakezdó flata]ok beilleszkedését céIozza az 1981. éytő| szervezett m4gasabb-

egység Jzintű összevonásuk, ahol megfeleló i§mereteket kapnak a m4gasabbegység szer-
yezetaőI, aka]mazfuáról, beosztásuk ellátásával kapcsolatos feladatokról,

Ös:zessegéber néhiny hónapos vagy eves közös munka mindenkor megmutatja a fia-

tal állomán' beilleszkedésének milyenségét. Az aktly, ildozatos munkát vé8zó hivatásos

katonlk arány|ag rővid idó alatt hasznos tagjai lesznek saját szakterületiiknek és az egesz

hadtáp kollektívának. Az eredményes munkavégzéshez szükséges feltételek megterem,

té§év;l a hadtáp kollektíva jelenleg is várja az üres helyekre a fiatal pilyakezdőket, e Pátt,
és KlSZ-szervezetek íelkészültek a beilleszkedésük megglJotsitasára.
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A hadtápkiképzés, nevelés hatékonysága
a honi rádiótechnikai csapatoknál

(Ilazaga Kiraly századw)

A tudomány és a technika fejlódése, azok vívmányainak mind szélesebb körű

alkalmazása a hadsereg és ezen belüI a hadtápszolgálat gyakorlati tevékenységében, a

gazdálkodási szabályoiók gyakori vá]tozásai a korábbiaknál magasabb követeLményeket

és új igényeket íogalnaziak meg a hadtáptisztek és tiszthelyettesek felkészítésében,

A negnöwtr,Átt hötlcr.laelltÉbriladódóan a csapatahnak o|an felhé:ztihigű badtiptisz,

teIre,.t tiztb,l1cttc,ehr. l an rih\'8ük :

- akik képesek a harckészültségi és ,,M", valamint a harc alatti feladataik végrehai

tá§át a hafc bonyolult viszonyai kózött folyamatosan irányítani, alárendeltjeiket a szak,

mai feladatokra felkészíteni, az állaldó harckészültség idószakában szolgálati águk vagy

alegységük szervezéséte, iányítisiua, ellenőrzésére;

- akik elhivatottságot éreznek a személyi állományról való gondoskodás megvaló-

sítására, éIet, ós munkakórüLményeik folyamatos javítására;

- akik legyenek felkészülve a gondjaikra bízott hadtáptechnikai eszközök megbíz-

ható üzemeltetésére, kezelésére, méghibásodások felismerésére, a karbantartási felada,

tok végrehajtísára;
- üknél a megszeízett szak- és gyakorlati ismereteik párosuljanak kiképzó mód,

szertani ]ártassággal, amelyek birtokában képesek beosztottaikat oktatni.

Az elrnúIt évben a magasabbegységhez kcrúlt hadtáp tiszthelyettesek a szakbeosz'

tással együttjáró feladatoknak, követelményeknek képesek megíelelni. Az iskolán meg,

szerzett elméIeti - részben begyakorolt - katonai, politikai, szakmai ismeretek az elsó

beosztás ellátásához megfeleló alapot biztositanak, Az iskolán tanultakra alapozva a íia
tal pályakezdók többsége egy éven belül megszerzi a szükséges gyakorlatot, s beosztásá,

ban teljes értékúvé váük.

Sokkai változatosabb képet mutat a parancsnoki vezetói készség megléte, kialaku-

Iásának lehetósége annak ellenére, hogy elméleti alapokkal ezen a téren is rendelkeznek,

Ennek oka elsósorban a gyakorlatlanság, de hozzájáni, még az is, hogy a tiszthelyettesi

állomány a sorállománnyal közel azonos korosztályú - esetenként még fiatalabb is - s

nehezen találják meg a megfeleló vgzetói módszereket, hangnemet.

A konkét szakmai beosztáshoz szükséges eJrnéleti, gyakorlati ismeretek megszer-

zését nehezíti az a tény, hogy a hozzánk került tiszüelyetteseket az iskolán fószakácsi,

beszerzói, raktárosi beosztá§okra készítik fel, ugyanakkor az alegységekhez elsó beosztá-

srrkba kerülve ön;ílló élelmezési, ruházati, izemaayag,szolgálatvezetői beosztást látnak

el. Ezt a problémát 10 napos elméleti és gyakorlati felkészitéssel, azonos beosztá§ú

tapasztalt 1iszüelyettesek szakmai segítségével több,kevesebb sikerrel hidaljuk át.
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_ d2 a.l,Fbeosztáshoz szükséges ismeretek megszerzése az érintettektól több önkép
zest,^nagyobb eróíeszitesr ipt ryeJ, Tapaszralataint aJapjan a tis7thelyetresei i§koIál vég-
zetr fiatalok ezt a pluszt nehczcbhen v,iJlaljak. Így a bcosztas ellárásához szükségc, gi-
korlati ismeretek megszerzésének idele ii megnövekszik.

. A !aja] rállomány elsó beosztásban §zerzett benyomásai hosszú idóre meghatároz-
zik további életútjukat, Ennek megíelelóen kiemelt parancsnoki és potitikai, Áozgalmi
munkának tartjuk a beilleszkedés segítését, meggyorsitlsát.

_ .,,A 
beilleszkedést nagymértékben segíti, hogy az utols ó év csapatgyakor|atát a vég-

zósök a. leendó alegységeiknét tóltik. Talán ennek tudható be, hógy á tiszti állomáriy
viszonyl4g gyorsabban beilleszkedik az adott kollekívába és nem szóesen cserél helyói-
séget. Kevésbé kötódnek az adott helyórséghez, alegységhez a tiszthelyette§ek, különö,
sen a távoli helyórségekben. Ebben szerepet játszik az is, Irogy a késóbbiekben kisebb a
mozgási lehetóségük a m4gasabbegységen bellll, mint a tiszÚ',íllomány esetében, Oldó-
dik bizonyos mértékben ez a feszültség azoknál. akik a csaladalaprtái fdylán az adott
helyórséghez jobban kötódnek.

. .. Osszulígében a ftatal, pályakezdő állomány szakmai feladatait eredményesen ós lel
kiismeretesen végzi, többsége rövid idő múlva beilleszkedik az adott ko[ektváb4 meg-
szerzi a még hiányzí gyakotlaú tapasztalatokat, szakmai ismereteket.
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Hadtáptisáhelyettes hallgatók íelkészítése
a hivatásos katonai pályáía

Kabai Friget alezredts, Stiar Sóulor ímag

A_ M4gyar Néphadsereg hadtápszervezetei békében és háborúban e8yaíánt §peciá,
lis és fontos feladatokat oldanak meg. Ahhoz, hogy tevékenységük színvona]a a min-
denkori követelményeknek megfeleljen, megíeleló számú és kofszefúen képzett hivatá
sos hadtáptiszt és -tiszthelyettes szükséges. A felsó szintú hadtápvezetés az elmúlt évti
zedek során is, kiemelt figyelmet fordított a káderutánpótlásra is a folyamatosan kor-
szerúsített kiképzési rendszerre. Tanintézetiink - a Hadtápkiképzó Központ - 1968 óta
képez hivatásos hadtáptiszthelyetteseket. Elóször egeszségügyi, ruházaii, szállító, majd
élelmezési, üzemany€, késóbb elhelyezési, üglviteli és pénzügyi szakon,

A hadtáptiszthelyettesek békében is ,,l/rr" íeladatokat oldanak meg. Naponta §zer-
vezik a személyi állomány élelmezését, a technikai eszközöket üzemally4ggal látlák el,
íolyamatosan biztosítjáJ< a ílházati íelszereléseket, azok tisztítását es-ciáClet, -"gy
mennyiségú any4got száütanak, a csapa€yengélkedőkön biztosítják a betegek ellátását
és még lehetne sorolni azokat a íeladatokat, amelyek nem kelló színvonalú végrehajtása
komoly fennakadást okozna a csapatok életében. Harci körülmények, bonyolult viszo-
nyok között az ellátási, utánpótlási feladatok jelentósége meghatványozódi'k. A tiszthe-
lyettesi beosztások döntó többségére jellemzó, hogy feladatukat nem ,,helyettes'Lként,
hanem önállóan, sokszor elöljárótól távol kell megoldaniuk.

_ Kiképzési céljaink megvalósításánál abból kell kiindulnuok, hogy hallgatóink a
képzés végére megíeleljenek a hivatásos katonával, parancsnokkal, veietóveiszemben
támasztott hármas követelménynek.

A tiszthelyettes iskolára jelentkezók iskolai végzettsége és szakmai megoszlása
terén pozitív irányú fejlódés következett be, Amíg évekkel ezelótt döntó többsébében 8
általános_ iskolal végzettséggel és néhány szakmunkásbizonyíwánnya.l ren delkezó pllyá-
zott, addig a jelenlegi felvételi kóvetelményrendszernek megfelelóen szakmunkás képe-
sítésúek kerülnek beiskolázásra. Az éfettségi bizonyítvánnyal rendelkezó felvételeiók
száma még nem számottevó, Továbbra is gondot okoz a beiskolázottak gyenge tanul
mányí.iLtJaga és flz:l<ai állóképessége. A jelentkezók egy része bizonytalanul kerési helyét
az életben, hisz egyszet nár a váJasztott polgáfi szakmájában nem taláIta meg bol<logu-
]asát. Az e]elmezesi riszthelyetteskepzésre felvett növendékek 8 osztályos Únuhá"nyi
átl4ga meglehetosen jó. FigyeLembe véve a növendékek fiatal életkorát, a tanintéz;ti
katonai képzés körülményeit, velük szemben olyan egységes nevelói ráhatás valósítható
meg, amely során a fiatalok világnézete, értelme, személyiségük fejlesztése komoly vál-
tozásokon mehet keresztiil,
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Mindezekból következik, hogy az intézethez bevonuló fiatalok alakíthatók, nevel-

hetók. Ennek azonban feltétele a korszerú nevelés alapján álló, okos ped4gógiai munka,
egységes össze}rangolt ped4gógiai tevékenység,

A felvételt nycrt hallgatók és növendékek megtsmerése már a felvételi vizsgák
során megkezdódik, az itt készült vizsgalapok és feljegyzésck alapul szolgálnak parancs-

nokaik, osztályfónókeik számára, Sok éves kiképzó munka során felgyúIemlett tapá^szta-

latok alapján azt a következtetést vonruk le, hogy nevelómunkánk alapját a ha.llgatók

minél alaposabb szemólyes megismerése és a velük való közvetlen kapcsolat kell, hogy
kópezze. Uj vonást jelent, hogy 1986 őszétőI már az d,apkiképzés alatt á §zakaszparancs-

noki beosztásokat a leendó osztályfőnökök látták el,

Ilyen módon a kiképzés a legmeghatározóbb időszakában az osztály{őnök nla
értékes információk birtokába jut, Az alapkiképzés befejezése és a katonai eskü letótele

után ahallgatói századba és szakmai szempontból csoportosított szakaszba kerülnek. Ez
mdehetősen klitikus idószak. Az osztályíónökkel ritkábban találkoznak, ugyanakkor
az új alegységparancsnokság és tanárok különbözó, eddig nem tapasztalt elváúsainak
kell róvid idó alatt megfelelniök.

A szakasz, és rajparancsnoki teendóket gyakorlattal nem rendelkezó ,,rátermett"
hallgatók látják el- A fiatal alparancsnokok felkészítésére tulajdonképpen nagyon kevés

idó van és ez kónnyen a fegyelern átmeneti lazulásához vezeüet. Az egységes nevelői
rfiatás szempontjából nagyon lényeges az alegysógparancsnokok (beleértvc a hallgatói
szakasz- és rajparancsnokokat is), az osztályfónökök, tiszthelyettes instruktorok és az

oktató-parancsnoki állomány sokoldalú kapcsoiatának megteremtése.

Az oktatás,nevelés e8ységes folyamata áthatja képzési rendszerünket. A képzés a
hallgatók személyiségének íormálásár4 katonai vezetói képességeik fejlesztésére irányul,
Ez komplex módon valamennyi tantárgy és tanany€ felhaszn,álásával, a nevelési ténye-

zók együttes, differenciált alka]mazásával valósul meg.

A hallgatók politikaiideológiai felkészítése, maxista világnézetük íormálása, a
politikai ismeretek tantárgyak oktatása során realizálódik, A kiképzés keretébcn megis,
merik a marxizmus-Ieninizmus alapjait, a part politikájának legíontosabb célkitúzéseit, a
Magyar Néphadsereg feladatát, a Vamói Szerzóclésben váIlalt kötelezettségeit. A párt és

politikai szervek, a politikai nunkások szernéIyes, éló kapcsolata a hallgatókkal, a politi-
kai rendezvényeken, vitaíórumokon és köznapi kötetlen beszélgetések során alakul ki,

Az ilyen alkalmak során a hallgatók ószintén elmondják véleményüket, problémáikat,
Ahol jók az emberi kapcsolatok, on a hallgatók nagyobb szellemi és fizikai teljesít,

ményre képesek és tartalmasabb a mozgalmi munka is. A KlSZ,alapszervezeteink egy

részénél még jobban keil élni e fórumokbao rejló lehetóségekkel, a közösségi élet tudar
és emberformáló szerepével.

Közmúvelódési intózményiink, a Szabadidó Központ igényes programot és

számtalan lehetőséget biztosít ha]lgatóink politikai és általános múveltsógének í§leszté,
sére, szabad idejük haszntls, tartalmas eltöltésére. Hallgatóink egyre nagyobb részében
kialakult az rgény színvonalas, kulturáJis értékek befogadásáía, és éInek is ezckkel a lehe,
tóségekkel.

Továbbra is keressük azokat a módszereket, lehető§égeket, amelyekkel minden
hallgatóban fel tudjuk keltcni és fejleszteni a múvelódés iránti igényt és készséget.
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A katonai vezetóvé képzés fó terúlete az általános katonai és szakmai képzés, Hall-
gatóinknak el kell sajátítaniuk azokat M altA]^Dos katonai ismereteket, amelyek nélkiil
sem béke, sem háborus feladataikat nem volnának képe§ek ellátni. Az első évben az
általános katonai tantárgyak kerülnek oktatásra. A kevés óraszám ellenére, a napi élet és

szolgálati twókenység fo|yamatában megszabott feladatok az ezirányú felkészíté§t n€y,
ban elósryítik.

A szakmai feladatok elsajátítása előadásokon, tantermi és más kiképzési objektu,
mokban (raktár, telephely, tankonyha stb.) történó gyakorló íoglalkozásokon, tefep-
foglalkozásokon történik, A hallgatókat célirányosan, a várható beosztásuknak megfe-
lelő konkrét feladatok elvégzésére készítjük fel, Emellett megfeleló óraszámban olyan
alegységszolgálatvezetói ismefeteket is tanulnak, amely biftokíban képesek ilyen beosz,
tást is szükségszerűen ellátni. Evekkel ezelótt állandóan visszatérő probléma volt, hogy
hallgatóink gyakorlati jlnzssága nem kielégító, Ma már általánossá vált, hogy a szakki-
képzés egyes foglalkozásait úgy tervezzük. hogy az intézet elótr a.Iló napi feladatokkal
összhangban a ha.Ilgatók részt vesznek a szolgálati 4gak munkíjában, Ujoncbevonulás-
kor a ruházati szakos hallgatók elókészítik a felszerelést és végrehajtják a beöltöztetést,
az élelmezési hallgatók az egész napos terepfoglalkozást folytató alegységek részére a
helyszínen készíük el az ételt, A parancsnoki készség fejlesztésének egyik módja, hogy a
hallgatókat alparancsnoki beosztásokban gyakoroltatjuk. Számtalan elónye mellett,
mint a felelősségérzet kalakítása, kisalegység szintú feladatok megszervezése, az tapasz-
talható, hogy a hallgatói szakxz- (ra1-) parancsnokok egy része nem tud megíeleló
követelményt táma§ztani, sok esetben e],nézőek az általános katonai rend és íegyelem
teféo.

A parancsnokká nevelést segíti eló a kijelölt csapatokkal való élő kapcsolat és

együttmúködés, ahol a hallgatóink megismerik az ott folyó munkát, a tantervnek meg-
felelően részt vesznek gyakorlatokon, bemutatókon, v4gy ellenórzéseken, Speciális
kiképzési feladatainkat, mint a hegyi kiképzés, tíizakadiúypllya lekiizdése, harckocsi
elleni közelharc foglalkozásokat kiépített kiképzó bázisokon vezetjük le. A hallgatók
oktatói készséget az oktató-módszertani foglalkozások keretében fejlesztjük, ahol a

megszerzett i§meretek birtokában egy-egy részfoglalkozás megszervezését és levezetését
ónáIlóan, vagy kevés segítséggel hajtjá& végre.

A hallgatók felkészültségenek mérése az év végi zárógyakorlatokon történik, üol
harcszerú körülmények között, önálló beosztásokban adnak számot elméleti ismeretük-
róI, gyakorlati jártasságukról, parancsnoki készségükról. Hallgatóink öoálló és cselek-vó-
képességének kialakítása egy hosszú nevelési folyamat eledménye, amely során a felada,
tokat és célokat személyreszólóan határozzuk meg.

A sokoldalú politikai-katonai,szakmai oktató-neveló munkánkat tanintézeónk
korszerúen berendezett kiképzési, kulturáüs és sportobjektumaiban vógezhetiük. A tan-
termi épületben a legkorszerűbb oktatás-technikai eszkőzők, (ZTY , számítógép) segít
ségével történik az elmeleti képzés. Á hadtáptechnikai eszközök kezelése fedett táfoló-
helyiségben történik. A gépjármúvezetói kiképzést hat vezetőüléses gépkocsiszimulátor
segíti eló. Az elelmezési szakos hallgatók és növendékek gyakorlati oktatásához min-
den igényt kielégitó tankonyha és cukászüzem áll rendelkezésre. A kulturáüs és moz-
gásigények kielégítését jól berendezett Szabadidó Központ és Sponkombinát biztosítja.

A hallgatók nevelése, hivatástudatuk alakítása, parancsnokká képzése csak jól szer-
vezett kiképzés és oktatásinevelési tervek alapján lehetséges. Intézetünknél jól felké-
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szült oktató-parancsnoki állomány és megfeleló tár8yi feltételek biztosítják, hogy sokol-
dalúan képzett, jó parancsnoki és emberi tulajdonságokkal rendelkezó hivatá§os tiszthe-
lyetteseket neveljünk. A hall8atók hivatásfudatának formálását a kiképzési osztáIyokon
belül fóleg a parancsnokok, a kiképzó állornány (osztályfónökök), politikaj munkások
tevékenységével valósítjuk meg, amely a hallgatói állományra úgy kiképzési idóben,
mind pedig azon kívül hat. Muokínk csak akkor lehet eredményes, ha minden lehetó,
séget és alkalmat kaihasználunk arra, hogy hallgatóinkat nap-mint-nap nagyobb teijesít
ményre ösztönözzük, A nevelómunka terén minden szintú és beosztású palancsnoknak
meghatározott &ladata van.

Nevelési feladataink zömét a hallgatói osztályok szervezeti kefete között, osztay-
közösscgekben oldjuk meg. Nevelőmunkánk az egész közösségte irányul. A közösségi
nevelés és az egyéni bánásmód együttes alkalmazása hozztgáruI a tudati, po]itikai,
erkölcsi szinvonal erósítéséhcz, a fegyelem mcgszilárdításához és fenntartásához, vala,
mint a tanulmányi követelmények eredményes teljesítéséhez, Az intézet minden hivatá-
sos katonája és polgári alkalmazottja vallja. hogy a nevelómuokában az egyik leg{onto,
sabb a szeméIyes példamutatás, Hallgatóink a környezetükben keresik a jó módszereket,
a jó péIdát, amelyet követni is próbálnak.

Az oktatási és nevelési folyamat minden eleme arra irányul, hogy olyan hivatás, és

íelelósségérzettel rendelkező, szakmail4g felkészült tiszthelyetteseket bocsátsunk a csa-

patok rendelkezésére, akik jó szinten képesek eisó beosztásukat eliátni és választort
hivatásuk egész éleükre szól, A hivatásfa történó íelkészítés már megkezdódik a felvé-
teli beszélgetésen, iüol a hadsereg életét , érüetően - alig ismeró fiatalokat, lcgtóbb-
ször csak a pálya napfényes oldaláról tilékoztatlik. Sok fiatal késóbb, mert ehlrez iglui-
totta clképzelését, csalódik. Ha a tanintézeti képzós alatt, a hallgatót nem éri naponta
valamilyen pozitiv cselekvésre irányuló motiváció, ha sikerek helyett sorozatos kudar-
cok érik, ha nem kótódik ézelmileg is a kollektívához, parancsnokaihoz, elóbb vagy
utóbb kialakul benne a p,ílyaelhagyás gondolata. Tanintézetünk sem mentes azoktól a
gondoktól, hogy az elsó évben a hallgatók viszonylag nagy százaléka kéri leszerelését,
elsósotban a katonai élet kötöttsége miatt, vagy pedig úgy érzi, hogy a polgári életben
jobban boldogul. A saját kérelemre, illetóleg fegyelmi úton törtónó eltívolítás elótt a
Nevelési Tanácsok igen köniltekintő, elemzó munkát végeznek. A problémás hallgatók
az esetek többségeben igen gyenge tanulmányi eredményt tudnak íelmutatni, íegyel
mük ingadozó.

Tanintézetiink vezetése, oktató,parancsnoki állománya a képzés-nevelés végsó cel-
jának nem a tiszthelyettesi avatás kutatását tekinti, hanem ezen tulmenően azt, hogy
végzett hallgatóink minden vonatkozásban megallják helyüket a katonai páIyán, A
kiképzó bázison minden tevékenységünk arra irányult, hogy elsó beosztásukat zökke-
nómentesen el tudják látni. Tiszthelyetteseink további sorsa n4gyban íügg a fogadó
katonai szervezettóI, attól, hogy hogyan segítik beilleszkedésüket. Kapcsolataink a csa
patok parancsnokaival, elsósorban hadtápvezetókkel jők, igy a a vé8zett tiszthelyette,
seinkról, beilleszkedésükról, munkájukról folyamatosan tájékozódunk. N4gyon értékes
számunkra a csapatok parancsnokainak, hadtáptisztjeinek, tiszthelyetteseinek véle-
ménye a fiatal p|lyakezdő tiszthelyetteseinkről. Túlnyomó többségük felkészültségük
alapján rövid idón belül képes beosztá§át teljesértélníen ellátni. Egyéni rátermettség,
hivatástudat alapján tiszthelyetteseink zöme kivívta elóijárói, munkatársai megbecsülé-
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sét ú8y a napi munkavé8zés, mint a mozgalmi élet teóIetén. Sajnos olyan tiszthelyette-
sekról is tudomást §zereztiink, akiknek szolgálati és magánélete kudarcba fulladt,

Egy másik információforrást jelent az, amikor a végzett íjatalok visszajönnek az

intézeÁez, volt parancsnokaikhoz akár szolgálati, akar m4ganjeltegget, Evente megren-
dezzük a "Kiváóak Ertekezletét", a fiatal tiszthelyettesek fórumát, amely során ószinte
beszélgetéseken beszámolnak pályakezdésük örömeiról, gondjairól, Az értekezletek
kapcsán olyan véleményúnk alal:utt ki, hogy fiatal tiszthelyetteseinket a csapatoktól sze
retettcl várj& és mint leendó munkatársakat fogadj&. Parancsnokaik mindent megtesz,
nek annak érdekében, hogy a pályakezdéshez megfeleló munka és szociáJis körülménye-
kct teremtsenek. Ezen értekezleten elhangzottakat minden napos munkánkban, a tanin,
tézeti képzé§ gyakorlatiasabbá tétele érdekében egyte eredményesebben hasznosítjuk,

Jól bevált módszer intézetünknél, hogy I-2 éve avatott tiszthelyetteseket me8hi
vunk ós hallgatóinknak az osztá.lyfónöki óra keretében beszámolnak munkájukról, ered-
ményeikról és terveikól. Sikernek könyveljük el, amikor több éve tiszti beosztást ered-
ményesen ellátó tiszthelyetteseinket tiszti tanfolyamra iskolázzák be és így látjuk viszont
óket,

Nevelőmunkánk eredmónye, lrogy fiata.I tiszthelyetteseink egyre rtagyobb sziaa-
léka avatás után hamalosan éfettségi vizsgát tesz, majd tiszti rendfokozatot szerez. Ezek
a tisztek, tiszthelycttesek ma már kulcsbeosztá§okat töltenek be, ók alkotják a századpa-
rancsnoki, szolgaatvezetói, kiképzó tiszti és osztályfőnöki beosztások jelentós részét,
Nem áüthatiuk azt, hogy munkájuk minden szempontból hibamentes, vagy nem kiiz-
denek egyéni problémákkal, de lelkesedésük, tenniakarásuk áts€íti óket a nehézsége-
ken,

Tapasztalataink alapján, megfelelő elemzó munka elvégzésável képesek vagyunk az

oktató-nevelómunkánk állandó megújitására. A további munkánk során minden körüI-
mény adott ahhoz, hogy olyan hivatásos hadtáptiszthelyetteseket neveljünk, akik képe,
sek a néphadsereg előtt álló feladatok megoldásában aktívan részt venni, az ebben folyó
munkában helyüket emberileg is megállni,
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Az akadémiát végzett tisáek beilleszkedéséről

Szilárd Lnrán őmdg

A M4gyar Néphadsereg a kor követelményeihez igazodva állandó változásokon
megy át. Ezek a változások hatással vannaka szewezetekre, a harctevékenységek alakítá-
sára, az új fegyverek rendszeresítésére, új anyagok és technikai eszközök rendszerbe állí,
tására, Ezek a változások a hadtápszo|gllatra is igen jelentós hatást gyakorolnak.

Az á]landó és mind erőteljesebb kibontakozó fejlődés a káderektől megifuaeli az
egre bőaiilí irneraeáa it az ij AiuetelmnyeA Aözölt iJ brb$ eligazaáirt, vagyis olyan alkal,
mazkodást, amely csak a teljesítményképes gondolkodás útján valósítható meg.

A káderek felkészítése a Zdnyi Miklós Katonai Akadémián azt szoIg$a, hogy a
kiképzett és csapatbeosztlások betöltésére kibocsátott tisztek képesek legyenek az elvárá-
sokban megíogalmazott követelményeknek meg{elelni, azaz az egységszíntő irány'tt6-
szervezó feladatokat kezdetben alapvetó, a késóbbiekben - a helyismeret megszerzése
u rán - m€as ,zinvonalon tel;esíreni.

A képzl.uink korszeúsitiÉnek alaptető okai:

a) A hallgatók eredményes íelkészítése érdekében az akadémia kiképzé§i §truktú,
ráját kellett megváltoztatni abbóI a célból, hogy a rendelkezésre álló idó alan a lehetó
Iegtöbbet kaphassák későbbi beosztásaik eredméoyes ellátására. Ezt a változtatást a had,
seregben bekövetkezett igen komoly szervezeti változások, a csapatok feladatrendszeré-
ben beáIt új tipusú végrehajtási módok és a fejlődés egléb területein fellelhetó új kórül-
mények, valamint u akac]émia oktató-nevelő munkáját befolyásoló oktatási töF/éoy
tetle szüksegessé, Ennek megfelelóen a tantáígyi strukturában is alányeltolódások kelet,
keztek, Igy nagyobb oraszámban oktatják tanintézetünkben az orosz nyelvet és a koráb-
biakhoz képest a testnevelés óraszámai is megemelkedtek. A szakátgyak íruzámai
mennyiségileg csökkentek, ezért olyan módszertani változtatásoket kellett tenni a sza-
kismeretek tanítása esetében, amelyek kevesebb idó alatt biztosítják a nagyobb haté,
konyságú ismeretbóvitést, illetve erre épitve a szerzett ismeletek gyakorlati alkalmazá-
sát.

Ezt a munkát elkezdtiik az elmúlt években és jelenleg is folyamatban van. Ma már.
rendelkezünk olyan tapasztalatokkal, amelyeket jól fel tudtunk használni a még elóttiink
álló konzerúsítési feladatok további megoldásához.

b) Az eddig végzett munkát a visszajelzési lehetdségek kihasznáJasával tudjuk
rninósíteni. A legobb visszajelzési íorma ezze| kapcsolatban kibocsátott hallgatóink
íelelősségteljes beosztásaikban végzett munkájának értékítélete lehet, amely eddig is szá,
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mottevó tanulságokkál szolgált, és amely a jövóben még fontosabb szerepet kell hogy
kapjol az oktatás tervezésében és szervezésében,

Örzegear meg|llapítható, hogy a hadtáptisztek felkészítését jól szo\g$a a tartszé-
ken folyó oktató-nevelő munka végzése, amely figyelembe veszi a felvett ha.llgatók fel
készüItsé8ét, előképzettsegét; ennek megíelelóeÁ a személyenként differencát felkészí,
tés szükségességét a hároméves képzés a\att. A fcnti kötletelnéayA tatúbbi nutlkálkaüst
igéryelneA tauziknnkúl a felkészítés batékaxyúga, nijuelhe terén a hötaAezőh szeriat:

1. A tanany4gok átdolgozása, illewe korrekciója, amely napjainkban is igen n4gy
ütemben folyik, a dandár és hadtest hadtápbiztosítása, kiképzés, a harckészültség és

mozgósítás hadtápfeladatainak tepezése, szervezé§e és vezetésének yégreh4ti§iía
yonatkozó k&déseket, valamint a béke hadtápgaz dálkodás területén beáüt változások
érven1 esitesét illetóen,

2. A képzés hatékonyságának javítása szempontjából a másik jelentős fejlesztési
irány az oktató-neveló munka gyakorlatiasságának növelésével oldható meg. Az akadé-
mia képzési rendszerébeo az oktató-nevelő munkában kiemelt hangsúlyt kell, hogy kap-
jol a g,aAorktias jelleg, azaz olyan tanukllnyi feladatok megoldása, amely alapvető íelté-
teleket nyújt a késóbbi csapatbeosztásokban va.ló tevékenység folytatásiLra.

Az akadémla hadtáptanszék oktatásában és nevelói funkcióinak érvényesítésében
mindig kellő hangsúlyt kapott a gyakorlatiasság, ami nem az t jdenú, hogy ezitItal, az
elméleti képzés háttérbe szorult volna.

A gyakorlatiassággal olyan helyzetbe kivánjuk hozni a hallgatóinkat, hogy a csapa,
toknál összegyújtött tapasztalatok, valamint az alkalmazott tudományos módszerek
segítségével érjenek el kelló jártass€ot az elméleti összefiiggések érvényesítésére egyéni
tevékenységükben. lhlrez járulnak hozzá egyrészt a tanárgyunkban jehxtís aránybaa
negtahlbató tull1ságu ihtbelyzaeket szimaláló-alÉalmazói fekdataink bevitele a hallgatók
íelkészítésébe, amely a tantermi oktatás mennyisését tekintve mind n4gyobb arányban
található meg, másrészt a c,dPalbeljzíájlkra l,aló íelLélzítlr érd.ehlban a csaPalgakorlatol
mind Alrahehintőbb :zemezise hallgatíink számfua. Ha ezeket a képzési követelményekhez
igazított oktatási, felkészítési formákat jól, konkrét eredményeket garantá.ló feltételek
szerint szervezzük, akkor ezzel jelentős segítséget nyújthatunk a késóbbi munkakörül-
ményekbe való beilleszkedésükhöz.

A tattaua1korueíisitá f,íbb irá"}ai

A képzési korszeűsitcst - totlek koztltt - a régi típusú katonai szervezetek had-
tápbiztosítására elkészített tanany4gaink átdolgozását jelenti, figyelembe véve a Ma5yar
Néphadseregben beá.llt váItózásokat. Ezek az átdoIgozisi munkák alapvetóen két fő
irányban biztositják a korszerúsítés íolyamatos§€át: egyrészt a háborus felkésátés, más-
részt a békegazdálkodás irányitásában beállt változásokhoz igazított képzé§ tefületén
szükséges rövid idó a.latt jelentós ylútoztatt§okat eszkózölni,

A hadtáptisztek hdbarús tlezaésre yd,ő fekészítésének érdekébca (1. szinú tábhzal)
általános feladatok kerülnek megíogalmaz ásra, amelyeket a.lkalmazói feladatokként dol-
goztunk ki, és hallgatóinkat gyakoroltatjuk azok megoldásában, illetve lehetóségeket
tervezünk számuka a hucászaú gyakorlatokon való részvételre, ahol lehetóség szerint
öná.lló beosztásokban van módjuk tapaszta.latokat szefezni,
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Tanszékünkön az a törekvós van, hogy a körülményekhez képest éIjúnk a meglevő
lehetóségekkel, ftiggetlenül i sokszof rendkívül bonyolult c8yeztctési elózményektóI.
Az elmúlt időszakban a felti ci:lok érdekében képviseltetnik magunkat az egység,
magasabbegység és a sefegtestek altal véglehajtott harcászati gyakorlatokon, a §eregtest-
szintú hadtápkiképzési, a harckészüItség és mozgósítás hadtápbiztosítása tárgyában
levezetett módszertáni bemutató foglalkozásokon, valamint az MNHF-sóg által szerve-
zett különbözó témájú és rendeltetésú módszertani bemutatókon és ellenórzéseken.
Ezeken a gyakorlatokon és módszertani bemurtrtókon (ellenorzésekcn) haligatóink
Lcnhry't beosztálbdtt tttilullzedlek az é1o hadtaptörzsekben, lgy közvetleo benyomásclkat
szerezbetnek a csapatok harcászati gyakorlatain a harc hadtápbiztosításának tcrvczésé,
vcl, szervezésével kapcsolatos törzsmunka végzésében, de nem elhany4golh^tó az sern,
hogy a gyakorlaton részt vevók tényleges ellátására vonatkozó módszereket a maguk
valósQában tapa§ztalhatják. A hallgatóink vezetóvé válásuklroz megfeleló kiegészítő
ismeretekhez jutnak az elóbbi körülmények között a vezetói m€atartás kialakításáüoz,
a törzsben levó tisztek, a hadtápalegységek ( egységek) munkáját ifányító tisztek, tiszt
helyettesek, valamint a hadtápsorállományú katonák vezetési módszereinek elsajátításá-
hoz, Mindez késóbb, a kibocsátást követó bcosztásaik ellátásakor a gyors beilleszkedés-
hez és egyéni vezetési arculatuk kialral<tásitboz pótolhatttllan lrtéhű l.tha. Ezt a mcgíllapí,
tást annak tudatában tehetjük, hogy - mint ismefetes - a gyakorlati felkészítés elóbb
említett eseteiben sok negatív értékú benyomás is érheti ballgatóinkat,

A bike badtáptezalíi ftlÉ!:zitis lrdeÉlbet a képzési rendszerünkben a csapatgyakorlati
oktatásban a hadtápkiképzési feladatok, a béke-hadtápgazdálkodás, a hadtápalcgységek
vezetése és a PK HTPH szernélycs vezetói tevékenysége kap hemelkedő szcrepct.

Részleteiben vtzsgálrva az elóbbi képzési rerületeket, megállapítható, hogy azok
vitathatatlan lehetőségeket biztosítanak a gyakorlatias felkészüléshez. Enoek megíele-
|ően a hadlápkiÉl?zéJi fcladatoh tanuhnányozása során hallgatóink a tantermi íoglalkozá-
sok keretében megismerik a Magyar Néphadsereg hadtápkiképzésének rendszerét, a
hadtáptisztek, ti§zthelyettesek és -törzsek kiképzésének, továbbképzésének tervezé§ét,
szervezését, valamint a hadtápsoráIlományú katonák és -alegységek (egységek) kikép
zésének tervezését, szervezését és irányítását, Ezt követóen csopoftos foglalkozások for-
májában gyakorlatilag is kidolgozzák az egységszintű tervezési okmányokat és clsajátít-
ják a hadtápkiképzés szervezésének elvi módszereit. Ezt köyei a {saldlg,aÉarht, amely-
ben lchetóségct kapnak hallgatóink arra, hogy a megtanult ismereteik alapján a valóság,
ban is szeryezzék ós irányítsák a hadtápkötelékek kiképzését. A hall8atók íelkészítésc
szempootjából szerencsésnek mondható az, hogy a csapatgyakorlatra vonatkozó fel
adatszabás a hadtápkiképzési íeladatok kidolgozását js tafíalmazza.

A hadtápgazdálAoáisi flkdanÉ elmzlse kapcsán a hallgatók gyakorlati munkájukban
találkoznak a hadtápszolgálati ágak vezetésével, az ellátóobjektumok tevékenységének
vizsgálatával, illetve a gazdasfui értékeléssel kapcsolatos kérdésekkel.

Az elmúlt idószakban jó eredményeket énnlk el a barltápaltgÉgek ?rzeí^i ftdjllkk
ha.ll8atók ]által töfténó tanulmányozása terén. Ennek jelentősé8e azáltal válik még érthe-
tóbbó, ha elfogadluk azt a megállapítást, hogy a hadtáp munkájában a legközvedeneb,
bül a hadtápaiegységek ténylegesen teljesített feladatainak minóségi színvonala érzékel-
hetó. E tevékenységi körbe tartozik az el]átőszázad (,szakaszok), csapat§zámviteli .é§z,
leg, tiszti étkezde, kisegítő gazdas{, ruházati §zolgáltatási egységek, valamint a csapatse,
gélyhelyek működésének elemzése, munkamódszereinek tanulmányozása.
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Hasznos módszere a bóke,hadtápgazdálkod.ást iányitó vezetői felkészitésnek a P,K
HTPH szeméjer tlezetíi teléAery:ígnek Űegfigelé:e, amelynék során ha.llgatóink lehetóséget
kaplratnak a PK HTPH egyéni muokarendje összeállitásának, az értekezlet szenezésé-
nek tanulmányozására, érzékelhetik a vezetói rendezvényeken való részvétel jelentósé-

gét és közvetlen benyomásokat szerezhetnek a feladatok megszabása után az el\er,őtzé,
sekre vonatkozóan.

Miután a csapatgyakorlati oktatás elóbbiekben felsorolt színterein végrehajtást
nyen, a hallgatóink által szerzett taPöztalatok osztályon belüli megbeszélésére és Íeldol-
gozis|ua kanfmttrilt fatmábal adutk lehetóséget. Ezen a konferencián nemcsak a hallga-
tóink adhatnak számot gyakorlati munkájukról, de a csapatgyakorlatot irányító oktatói
állománynak is mődja van rái.rányitani a hallgatók figyelmét az álta.lrrk feltárt ellentmon-
dásokra, esetleg a csapatgyakorlat során feltárt, de nem úsztázott kérdések megoldására.
Itt van 1ehetóség arra is, hogy hallgatóink csapatgyakorlatoo szerzett ismeretei alapján
értékeljük oktatásunk minó§é8ét abból a szempontból, hogy mennyire szolgáija késóbbi
beosztásuk minél eredményesebb betöltését, azaz kellóen lépést tá{t e képzésünk az élet
diktáJta követelményekkel,

Evek óta nagy jelentóséggel bír az oktató-neveló munka minóségi értékeinek fel
mérése, illetve annak rnegáüapítása, hogy képzési rendszerünk milyen mértékben elégíti
ki a Magyar Néphadsereg különbözó beosztásai betöltéséhez nélkülözlretetlen rgénye-
ket. Ezért munkánk értékelésóhez a legkülönbözóbb módszereket vesszük rgénybe,
amelyek szerint az alibbi katlxkezteti.wlztt tehe7nL,,

1. Akadémiánkra átlagban 2-10 év csapatgyakorlat után keriilnek a hadtáptisztek,
ami nagymértékben differenciálja hallgatoi osztalyaink állományat, Így aki kevesebb csa,

Patszol8álattal rendelkezik, annak ugyan kevesebb a gyakorlati tapásztalata, de elméleti
íeladatokkal jobban terhelhetók, mert még oem régen fejezték be fóiskolai tanulmányai-
kat. Aki azonban huzamosabb idót töltött csapatnál a tanulmányait negelőzőea, u
nagyobb gyakorlatiass,íggal teljesíti feladatait a foglalkozásokon, ugyanaklror igen sok
nehézsége van az elméleti munka végzésekor, fóleg a tanulmányok megkezdésekor, E
különbségeket figyelembe véve kell olyan színvonalú képzést melryalósítani, ami lehe-
tő§ég §zerint teljesen egyenértéIo,í felkészültséget biztosít hallgatóinknak.

2. A felméréseL alapján megállapíüató, hogy a különbözó beosztásokba kerüló
volt hallgatók a feladataik végrehajtásához nélkiilözhetedennek tartják az akadémiai
tanulmányok során szepett ismefeteket. Vannak azonban olyan esete& is, amikor egyes
beosztások esetében elegendó a fóiskolai vógzettség, függetlenül attól, hogy az állo,
mánytábla elóirja a felsőíokú katonai végzettséget. Ezt a lát§zóIagos ellentmondást úgy
tűnik, hogy azáltal lehet feloldani, hogy a gyengébb képességú hallgatóinkat javasoljuk a

kevésbé m4gas elméleti felkészültséget €énytó helyekre. Ezzel kapcsolatban javaslatot

teszünk a végzós hallgatók elöljáróinak is, akik méltányolják ezt,

3. A tanszékiinkön jelenleg igen fontos munka folyik a tanany4gbázis átdolgozása
kapcsán. Ezt a munkát csak úgy tudjuk megbízhatóaa elvégezni, ha figyelembe vesszük
a hadseregben beállt objektív vá-ltozásokat, de hallgatóink véleményét is. Hallgatóink
jelentós arányban taftj& ú8y, hogy a tanszéken kidolgozott tankönl.vek, se5;édletek,
jegyzetek logikai rendszere jó, a tantárgyak egymásra épüló témaköreit racionfisan tiik,
rözik és nem sok átíedés van közöttük, bár e tekintetben nem lehetünk teljesen elége-
dettek.
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4, Az oktató,neveló munkánk egyik kritikus pontja a teljesítményképes tudás
értékelése. Ha ezen a téren nem teszünk meg mindent, akkor ez közvetetten igen §ok
problémát okozhat. A felmérés tapasztalatai szerint kimondhatjuk, ho8y tanáfaink e
téren saját, szigoru etikai mércéjük alapján értékelnek, amely úgy véljük kelló bizalmat
épített ki a tanátok és hallgatók között. A hallgatóink, akik rendszeres és sokirányú érté-
kelés alanyai a tanulmányi munkájuk során, ebbőI is olyan alapokat kaphatnak, amelyet
késóbbi beosztásaikban is a.lkalmazhatnak a beosztottjaik vonat]<ozásában,

), A képzés taaanyaglnak tafta]ínára vonatkozóan a legkedvezőbb kép a társada-
Iomtudományi tanany4gokól alakult k, bár az e téren tapasztalható változások igeo
jelentós tanany4g átdolgozást kóveteltek az utóbbi idóben. A hadtudományok és a kap-
csolódó tudományterüIetek tananyagaiva.l kapcsolatban olyan megíllapításokat tettck
hallgatóink, hogy azok nagyon íontos ismereteket hordoznak és anélkiil nem lennének
képesek megbízhatóan eligazodni, de szükségessé vá_lik e téren a gyakorlatiasság kóve-
telményét fokozni. Ezt tanszékünköo kózponú kérdésként kczeljük.

A szaktárgyak oktatásával kapcsolatban felmerüIt annak szükségessé, hogy a tan-
tárgyi struktúraváltás - amely csökkentette a szakmai órákat és növelte az orosz nyelv és

testnevelé_s óruzámait - a szaktárgyak oktatá§a hatékonységénak emelésével ellensú-
lyozztlk. Igy a tanófafendben elóírt órákon fóként a legfontosabb összefüggéseke,
szakmai problémákra irányítjuk hallgatóink figyelmét, valamint módszert adunk szá,
nuka az önképzések mind tartalmasabb kitöltésére, Ez az az ídő hallgatóink számára,
amikor alkotóan, gondolkodva juüatnak eI valamely tanulmányozandó kérdés megol-
dásá}roz, a legszükségesebb ismeretek megszezéséhez.

6. A tanszékünk által oktatott ló tantárgyak, úgymint a csapatok harctevékenysé-
geinek hadtápbiztosítása, a badtápgazcláJkodás, munka és üzemszervezés és a hadtápki,
képzés tantárgyak arányai tiikrózik arzokat a celkitűzéseinket, miszerint a kibocsátott
hadtiptisztek a lehetó legjobban tudják érvényre juttatni lelkészültségűket új beosztá,
saikben, Igy a tantárgyi strLlktúrán belül az össz óraszámhoz viszooyítva a szaktárgyak
őraszámü 460/a-ot tesznek ki. Ezen belül a hadtápbiztclsítást a szaktárgyak óraszámaink
közel 

'4olüban, 
hadtáPszakismereteket mintegy 38o,/o-ban; lradtápkiképzést, harckészült-

ség hadtápbiztosítását pcdig 80.1o'ban oktatjuk (J. ftáni táblózat).
Az akademiai kepzés hatckonyságának fokozása érdekében még további lépések

megte|clen faradozunk,. I3y eJóterbc kcrúltek azok az r;ktatási formák is, amclyck
újszerű lehetóségeket hordozhatnak magukban és akadémiánk egyetemi szintií elismert-
sége az újítás kötelezett§é8ét is felvetik. Ennek meg{elelóen elótérbe került a fakultáció
szükségességc, amelynek szervezési kérdéseit kell megoldani, mert a fakultatív foglalko,
zások egyéb feltételeivel már rendelkezúnk.

7. Vég,Lil emlitést kell tenni a végzett hadtáptisztck beilleszkedésének segitése
érdekében végzendó munkánk kapcsán arról is, hogy hallgatóinkat rnilyen egyóni fele-
datok tudomáoyos igényú kidolgozásával bízzuk meg a hároméves tanutmányaik alatt.
ltt elsórendú szerepe a második évben az évfolyamnunkának, harmadik évben pedig a
szakdolgozatok megírásának, másodsorban pedig a hallgatói tudományos kör munkájá-
ban való részvételnek van.

Az évfolyammunka és szakdolgozat témáinak megjelölósekor igen lényeges szem
pont a csapatoknál folyó munka során felvetett kérdések feladatként való megíopJalma,
zása hallgatóink részére, E témákat az MNHF ség és a sefegtestek illetéke§eivel tórténó
egyeztetés uún adjuk ki hallgatóinknak, amelyból felkészültségük és érdeklódésük alap-
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ján választhatnak. A másik n4gy terűlete e munkának a hallgatói tudományos körben
folyó munkában való részvétel, amelyre hallgatóinkat különböző e§zközökkel ösztö-
nözni is kívánunk. Meg kell jegyezni, hogy ez utóbbi munka folyamatában jelentós
eredményeket értek el hallgatóink, és ezzel is kiváló lehetóseget kapnak a csapatoknál
folyó alkotó szellemi munkát rgényló feladatkidolgozásc:L{toz.

Ez a tudományosköri tevékenység nem csak tudományos értéhi tapasztá]atok
megszerzését biztosítja, de ennek keretében lehetóség van egyes speciáüs feladatok
begyakorlására is.

A *!pzi: glakarktlassága nib é.réncle szinluai
(2. !úni táblázal)

Szakruai gaharlata*:

A szakmai gyakorlatok legfóbb célja a gyakorlatias képzés lehetósógeinek kibóví-
tése, hallgatóink középszintű hadtápvezetővé vá|ásának gyakorlati úton való elósegítése
és azokoak a gyakorlati készségének és jártasságának kialakítása, amelyek a béke é3
háborus felkészítés reodszerében valósul meg (l. rfuíali ábra). A csapatgyakorlatok az
akadémiai képzés §ofán kelló szakismereti alapok megszerzését követóen, illetve arra
alapozva a második és harmadik tanulmányi évben kerülnek levezetésre, mely terveink
szerint az alábbiakban összegezhetők:

a) A rendszer elsó eleme a második évfolyamú hallgatók csapatgyakorlata, amely
során a hallgatók két hét időtartamban a csapatok kiképzési tervének megfelelóen
lefolytatott m4gasabbegység-harcászati veqy parancsnoki és töüsvezetési gyakorlatán
ve§znek részt. Az ilyen típusú c§apatgyakorlatokon hallgatóink a háborus felkészítésük
érdekében konkrét beosztásokban tevékenykednek. Az e]lenőrző tanárnak ebben az
esetben kózvetlenül csak akkor ketl beíolyásolni a hallgató tevékenységét, ha az adott
esetben elkenilhetetlen, e8yébként a hallgató munkáját mindrg a tényleges helyzet
minósrci.

A harcászati gyakorlatokon a hallgatóknak lehetóségük lenne arra, hogy a valósfu,
ban tanulmányozzák a harc hadtápbiztositása során érvényesülő tórvényizerúségeke1,
kutassák a hadtápbizto§ítá§ folyamatait, eredetiiket és a tudományág specifikumainak
érvényesülését a valós{ban, valamint a saját tevékenységük következményeit. A tanul
tak alaplán hallgatóink a csapat8yakorlatokon eredményesen érvényesíthetnék elméleti
felkészült§égüket a harc hadtápbiztosításának megtervezésében, megszervezésében,
bóvíthessék ismereteiket a gyakorlati végrehajtási módszerek elsajátílása (eltanulása)
útján, mivel hallgatóiok többnyire az adott csapatná.l feltóltóttsé8i hiányt pótolva tevé-
kenykedhetne, 1987-ban a SZOJUZ-8l gyakorlaton hatlgatóinli közüI héten dandár-,
hadtest-, illetve hadseregszintű általános hadtáptiszti beosztásbal] és hárman dandár,
valamint hadtesthadtáp szo\g/katiilg-főlöki beosztásban, egy fó pcdrg dandárhadúp-
fónökhelyettesként gyarapithatta ismereteit, Az a módszer, hogy hallgatóink 

"élesben''dolgozhatnak, nemcsak ismeretszerzési jelentősége van, de pszichikai felkészítésük
szempontjából is számottevó, Lehetóséget kapnak hallgatóink ezáltal felkészültségi
színvona]uk értékelésére, saját belsó értékeik, crőfeszitéseik felmérésére, és ha eredmé,
nyesen dolgoznak, akkor ez még sikerélménnyel is jár, ami adott esetben a leg{ontosabb
e|őnye a hatcuzai gyakorlatokon való fészvételnek. Ha a módszer továbti előnyeit
vizsgáljuk, akkor kimondhatjuk azt is, ho8y bár az adott esetben a csapat érdekét szol-
g$a az ,,élesbel" dolgozó hadtáphallgató, mégis a késóbbi beosztásában való gyors
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beilleszkeóéshez és eredményes munkavégzéséhez nyújt a legtöbbet, Ennek a szem-
pontnak a megvalósítása érdekében jelentós erófeszítéseket Kvánunk tenni a jóvóben
ls.

b) A rendszer második elemét a lrarmadéves hallgatók egység,, m4gasabbcgység,
hadtáp,törzsben végzett gyakorlati munkája képezné, amely három hét idótartamú, Ez a
gyakorlati munka elsósorban a leendó bókegazdálkodást irányító vezctói beosztásra való
közvetlen felkészítés, má§fészt a békegazdálkodás folyamatainak helyszíni vizsgálata
érdekében kenilne levezetésre. A békegazdálkodási gyakoflat levczetésére azon katonai
szervezetnéI kerülhet sor, ahol a hallgató tanulmányai befejezése után nyer beosztilst.

A hallgatók békefelkószítése az eddigiek során jelentős vatozáson nent át abból
kiindulva, hogy tanszékrink megfeleló tapasztalatokat szerezve, a gyakorlati békefelké-
szités korábban követett módszefeit elvetve, a jelenlegi módon szervezi és Irányitja.
1984 ig a hallgatói osztályt ki§ebb csoportoka osztottuk é§ a kijelölt helyór§égekbe
küldve az áItalános tanulmányi feladatokon túl gazdálkodási célfeladatok kidolgozásával
bíztuk meg óket. Ezek lehettek gazdasági elemzések, elszámolások, beszámolók stb.
kidolgozása. Az ilyen módon szervezett gazdőá8elemzési gyakorlat a hallgatóink szá-
mára jó lehetóséget adott egy-egy gazdas@i részkérdés teljes méiységú tanulmányozá,
sára, de a gazdaságirányítás komplex végrehajtására vonatkozó ismcretek megszervezé-
sóhez nem volt alkalmas. A jelen lendszcrben terveink szerint a gyakorló hallgatók fel-
adatai kiegészülnek jövendó beosztásaink megfelelő katonai szefvezet életének, muoká-
jának és az ott jellemzó köfülmények minél jobb megismerésével, a parancsnok hadtáp-
hclyettes szemólyes vezetői funkcióinak tanulmányozásával és döntési folyamatok
következményeinek vizsgálatával.

c) Végül a csapatgyakorlati felkészítés harmadik elemeként tervezünk hallgatóink
számua ín.,,tömbösített csapatgyakorlat jellcgű foglalkozásokat". Ezek a foglalkozások
kiképzési idóblokkokban v4gy tömbökben csapatokna kerülnek levezetésre, Ez a for
m{a a íelkészítésnek decentralizáItan a hallgatók hároméves képzése folyamatában
elszórtan ta.Iálható meg, de ilyen típusú foglalkozásokon az egyes témák, eredménye
sebb feldo§ozása érdekében azok gyakotlati végrehajtására késztetjük hallgatóinkat. Az
a célunk a ,,tömbósített c§apa€yakorlat"-tal, hogy a részproblémák megoldásának gya,
korlati módszereit ismerjek meg hallgatóink, amely nem nélkülözhetó lépés a komplex
feladatok vegrehajtására valo gyakorlati felkészítés hatékonyságának növiléséhez. Iiyen
foglalkozási típusnak tekinthetjük a csapat számviteli részleg munkájának szervezése, a
komplex hadtápellenórzések levezetése (több esetben az MNHF,ség illetékes szakköze-
geivel egyeztetve) a lradtáptechnikai eszközök üzemeltetési rendjénik tanulmányozása,
a vadászrepüló ezred hadtápjának tevékenysége címú tárgykörök csapatoknál történő
levezetését, eSy vagy több napon keresztül.

A g,aLrtrlatiar Aépzls :zal,ezisi fekdatai (3. s:ánú tábkzat):
A tanulmányi tevező-szeryező munkában a gyakorlatias képzési formák elókészí,

tésének és végrehajtása iíLnyításának kiemclt szerepe van, amclyet az érvényben levó
rend szerint hajtunk végre. A szervezés terminusai a következók:

a) A tematikai követelmények teljesítése érdekében fel kell tárni a rendelkezésre
álló lehetósé8eket, amelyet a szervezó munka koncepcionális szakaszában a tanulmányi
év elsó felévében végezzünk el. Ennek során a szárazföldi seregtest törzsének illetékes;i
vel vizsgálat tárgyává tesszük a következó lehetőségeket: a jóváh€yott kiképzési terv
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sze.int mikor, milyen jellegű csapatgyakorlatok lesznek a tárgyidószakot illetóen, illewe
ezek al,apján rnilyen módon tudjuk bevonni a másodéves hallgatókat és tájékozódunk
azzal kapcsolatban, hogy a végzós ha.llgatóink leendó beosztási helyükón az átadó hÁ,
tápszolgáJat milyen konkrét helyzetben van, és milyen íeiadatok elótt áll az adott kato-
nai szeryezet-

b) A szervezés közvetlen elókészító időszakábal tanszékúnkón a c§apatgyakorlat
tárgyában érintett tanárok bevonásával eldöntjük a legíontosabb kérdéseket, úgymint a
gyakorlaton részt vevó személyek elosztását, beosztásaikat és a részletes tanulmányi íel-
adataikat. Ez utóbbit megbízólevélen fogalmazzuk meg, és a hallgatók felkészülése érde-

kében egy hónappal a gyakorlat kezdósét megelózóen adjuk ki.

c) A csapatgyakorlat tényleges folyamatán a tanszék érintett taoárai bevonásáva.I

szerlezzik meg az ellenőrzést, amely során a hallgatók tényleges munkájával kapcsola-
tos iníormációkat gyújtünk, és értékelésüknél az így rendelkezósre álló adatokat íelhasz-
náljuk. N4gyon fontos eleme a hallgatók felkészítésének a l)éKzett munháj A nixt:ilísl.

Az értékeiés többféle szempont alapján történt, amelynek kialakításakor figye-
lembe vettiik az adott katonai §zervezct illetékeseinek véleményét, az ellenórzest végre,
hajtó tanár tapasztalatait, illewe annak a munkának a minósegét, amelyet a hallgató a
feladatmegszabáskor a megbízólap alapján teljesített, Ezt az értékelést igen jól lehetett
alkalrnazni a hallgató képességeinek megítélésekor, valamint a beosztásba helyezés elótt
alkalmasságának meglü.apítására.

Összuségíben tehát írgy ítélhetjük meg, hogy az akadénián folyó hadtáptisztképzés
hatékonyságának emelése a kor legújabb követeiínényei ütemének megfelelóen, tanszé-

künk e]sórendü fontoss4gú íeladat..
Az általunk gondozott tudományterületeken és más, az okatási módszerek sdt-

ségével beíolyásolható kiképzési folyamatokban központi szerepet tölt be az, hogy a

végzett hadtáptisztek minél gyorsabban beilleszkedjenek új íelelősségteljes beosztá-
saikba. illetve megfeleló elrnéleti és gyakorlati alapot adjunk számukra szakmájuk m4gas
szinvonalú múvelésére. Amennyiben e céIunkat megvalósítjuk, úgy a legtöbbet tehetjük
a Magyar Néphadseregben beállt yiltozások áItal felvetett kóvetelrnények teljesítése
érdekében,

(A tábkzanlA, ábrák a folyóiat tlígén taklbatók.)
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A taníolyamrendszerű katonai-gazdasági képzés
tapasáalataa

Dr, Kazinczi Irtaán ry, ahzred.es,

a hadtudamáq doAtora

A taníolyamrendszerú katonai,gazdasági képzésról értekezve, mindenek elótt vilá-
gosan látnunk kell, hogy a tudományos technikai forradalom és a vele párhuzamosan
végbemenó hadügyi forradalom következményeként, a hadviseléshez szükséges eszkö-
zók és any4gok haditechnikai generációról generációra egyre jobban tökéletesednek,
ami lényegesen megdráglga előiilttásukat, Ez m€a után vonja a védelem céljaira fordí-
tandó köItségek volumenének nóvekedését, amit fóként a védelmi eróforrások gazdasá-
gos elosztásával, valamint az eszközökkel és any4gokkal történó célirányos gazdálkodás-
sal lehet (bizonyos mértékig) ellensúIyozni.

KaiaetAftérhép\et : fokozódik az előzőleg v ázolt tendencia következtében jelentkezó
tudományosan megalapozott igény, a hadviseléshez szükséges eszközök és any4gok
gazdaságos előáilítására, l]]. felhaszúl,isára irányuló elvek és módszerek alkalmazásában.
Ennek küatásaként a hadi gazdaságtan és a katonai gazdaságtan jelentósége, fontossága
- minden kétséget kizáróan - megnövekedett.

A kifejtettekból következóen mind a hadi gazdaságtan, mind pedig a katonai gaz,
daságtan (fegyveres erők és testűletek gazdasigtana) ismeretanyaga - felértékelódésük,
kel párhuzamosam - továbbfejlesztésre, korszcrűsítésre szorul, Ez egyben azt jelenti,
hogy az érintett katonai vezetók képzésének relációiban számottevó szerep jut a tanfo-
lyamrendszeni képzésnek is.

A tanfolyamrendszerú hadi és katonai gazdasági képzés bcindítására vonatkozó
elgondolást a vezérkar fónöke 1984-ben h4gyta jóvá, Ebben az alapokmányban a képzés
céIkötegét oly módon hatáfozták meg, hogy az rendszeresen biztosítsa: (r) a parancs-
noki áIlomány (valamint általános és politikai helyetteseik) gazdasági ismereteinek fel-
újítását, továbbfejlesztését; (2) a csapatvezetésben éIintett vezető gazdasági szakembe,
rek (pl. hadtáp- és technikai helyettesek) vonatkozásában a gazdasági ismeretek tovább-
fellesztésén tul új gazdátkodási eljfuások és módszerek elsajátítását; (3) a feIsőszintű gaz,
dálkodó szervek gazdasá3i vezetó állományára pedrg az elózőek mellett a tartalékok fel
táráslLra szo|gtló módszerek és eljárások megismerésének feladatai is ráhárulnak.
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ÁT"ÍEKINTŐ VÁZLAT
a tanfolyamrendszeű (posztgraduáüs) képzés cél- és követelményrendszeréról,

valamint a képzósre kerúlők csoportosításáról

Képzésre szorulók

CELoK
KÉPZÉS] KéPzésbe bevonásra

kefülók köreKÓVETELIVÉNYEK

Harcoló és biztosító köte
lékek parancsnoLi állo-

Az eddigi képzésük (és
továbbképzé§úk) során
szef2ett 8ízd2sági i§mere-
tek megjjítása, felfrissi

L€8renet kópesek dönté,
seikben a gazdasági szem-
lél€t érvényfe juttatá§ám_

Seregtest, magasabbegy-
§é8 és egységsrinní Pa
raocsnoko! azok politi-
kai helyettesei é§ töüsíó-
aökei
(l hetes tanfolyam)

Csapatparancsnokok had-
ráp- és technikai hetyene-
§ei

A fenúek mellett új gaz-
dálkodási etjárások me8is

Á fentiekeD ful le8y€nek
képesek korszerrí cljfuá-
sok llkÁnaz:,É'ával a gaz-
dasági iranlító tevékeny-
sé8 tökél€tesítésére, no-
dernizálárára

Seregtest, magasabbe8y,
sé8 és egysé8srinhi pá_
rrncsnokok hrdup- és
tcchnikai helycitesci
(z betes tanfolyam)

Felsószinű 8ardálkodó
szervek és közveden 8az-
dasági egységeik vezető
allománya

A fentieken tul a tanrlé-
kok feltarásán vonatkozó
nódszerek me8ismerés€

A fenriek mellett legye,
nek mé8 kéPesek á fe8y-
veres erők és testiiletek
termeló, srolsáltátó és ki-
§zol8tlió tevék€nységek
szeNezésében rej]ó tana-
lékok syako.lati íeltárá,

Fehószintű gazdálkodó
szeívek vezetó állomá
nyá o§ztályvezetó helyct-
te§ig (kjem€lt fótis,' be,
zárólag. Ezeknek közvet
lenül alárende)t gazda-
sági e8ységek (cllátóköL
pontok, költ§é8vetési
üzemelr m,l e átó é§

technikai §z€íek stb,)
vezctói álomáoya
(4 hetes taoíolyam)

A tanfolyamrendszeű képzés elgondolásának cél- és követelményfendszerét a szö-
u,egkőzi tábliaat szemlélteti. Ebból kitúnik, hogy a képzósfe vonatkozó eJgondolás dif-
ferenciá|tan került kialakításra. Magába foglalla a par;ncsnoki és az é,ríníett gazduáqi
yezetői a]om^n_y képzésének céljait, követelmény eit. A hozzá tartozó tematika pedig
taítalmzza azokat a sarkallato§ tudnivalókat, amelyek a tananyag elsilát:tását lehitóvé
teszik.

Mint az elózóekben vázolt bevezetésből kitúnik, a tanfolyamrendszerú katonai-
3azdaslgj képzés beinditása a felsószintű katonai vezetés szükségszerű döntése aldrán
kenilt elókészítésre, bevezetésre és megva.lósításra. A továbbiakb;n a képzés tapasŰÁa-
tait a tervezés, a szefvezés é§ a lebonyolitás fófolyamatok köré csoportósítva fejtem ki,
ill, mutatom be,

A TERVEZES 1 APASZTALATAI

A tervezés kezdetén - sőt ezt me1eIőzően már a tanfolyamok kialakítására vonat,
kozó koncepció folyamán is - kiemelt fi8yelmet fordítottunk a foglalkozások optimrá.list
megközelító me8valósításának (helyének, könilményeinek) kiválasztásáta. Számos lehe-
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tóség elemzését clvégezve (és együttmúködve a Honvédelmi Minisztérium illetékes
szerveivel) olyan következte,tésre jutottunk, hogy tanfolyamaink bázisaként a 7, sz,
Honvéd Udülőt célszerú igénybe venni. Itt mind az oktatás, mind pedig a szállás és ellá,
tás optimálisan biztosítható. Nem játszott mellékes szerepet az a tényező scm, hogy
Szentendre közelsége Budapesthcz lehetóvé teszi a íóvárosban dolgozó neves gazdasági
szakemberek előadóként töfténó beállítását.

A tervezési tevékenységben kiemelt figyelmet fordítottunk a tanany€ összeállítá-
sára , olyan cél és követelmény szem e!ótt tartásával -, hogy a tematika a lehetó legna-
gyobb mértékben biztosítsa a továbbképzésben érintett parancsnoki, ill, gazdasági
vezető á1lomány részére az általunk szüksógcsnek tartott és célraorientáltan ös§zeáütott
gazdas€i ismeretek kelló mélységu elsajátítását,

A tervezó munka gyakorlati megvalósítását rutinszerúen évente két etapbao ter-
veztük olyképpen, hogy az elsó és második íélóvben végrehajtásra kerüló tanfolyami
foglalkozások terveit az adott fólév elején jó,táhagyásra idóben elóterjesztjük.

A tanfolyamrendszení képzés eiókószítése keiló átgondolással és elórelátással
került megtervezésre. E folyamat kczdó aktusaként a vezérkarnál elvégeztúk a polgári
életben folyó tanfolyami képzés elveinek és tapasztalatainak adaptálását a katonai relá,
cióban tervezett gazdasági tanfolyamok megvalósításának eló§egítése, ill. eredménye-
sebbé, színvonalasabbá tétele érdekében. Ezt követóen elózetes jelleggel kidolgozásra
került a tanfolyam tematikája. Kidolgozásra kenilt, és a ZMKÁ illetékes tancsoporrja
részére ki lett adva egy olyan útmutató, amelyben rögzítésre kerültek a taníolyamot
munkamegosztásban végzó szervek részére olyan fontosabb fcladatkomplexumok,
mint a taníolyam lebonyolításáva-l kapcsolatos feladatok megosztása; a tanfolyam végre,
hajtásának általános rendjére vonatkozó elóírások; a tanfolyamvezetési törzs szolgálati
szeméIyei és azok kötelmei,

Mindezek ellenóre a tanfolyamrcndszerű képzés koncepciójához, ill. annak terve,
zése során kialakíton döntósekhez néhány kritikai megjegyzés hozzáíűzése kínílkozik,
Egyik az a tény, hogy a gaz,daságj továbbképzésról az ún. ágazatvezetói kategória (pl. a

hadtáp, és az intcgrált tcchnikai szolgálat any4gi és technikai ágazatainak vezetői, akik a

gazdasági mrrnka és a gazdálkodási tevékenység kuítsszerepet játszo szakmai irányítói a
katonai hierarchia valamennyi szintjén) Iemaradt. igy a gazda.agi tovabbképzés rcnd-
szere csonkának túnik, mert azoknak a szakembereknek egy jelentós része, akik agazda,
sági feladatok megoldását közvedenül irányítják, ill. a gazdalkodísi eljárásokat és mód-
szereket a gyakorlatban megvalósíthatják, a gazdas4gi képzésbóI ezideig kimaradt. Nem
terjed ki a gazdasági képzés olyan fontos és szólcs köű gazdasagi vezetói állományía
sem, mint a gazdaslLgí (eüátó és technikai) alegységek vezetói (parancsnoki) állomá-
nyára, valamint ezek alparancsnokaira (raktárvezetók, javítómúhely részlegvezetók stb.),
akik vezetése alatt rea|izálődik a gazdastqi munka és a gazdálkodási tevékenység jelentós
hányada.

Az esedeges félreértések elkenilése végett szükségesnek tartom kihangsúlyozni,
hogy az említett gazdasági szakemberek képzésének megszervezése nem csupán a vezór-
kar feladata, hanem abbóI részt vállalhatnak a néphadsereg kózponti (any4gi és techni
kai) agazatíónökségei, valamint a sere8te§tek és m4gasabbegységek éíintett ágazatleze-
tői.

Vitatható továbbá aZ elókészító munka során hozott még azon részdöntés is, ame-
lyik a tanfblyam hallgatóinak jegyzetckkel töfténó ellátísáIa vonatl<ozik. llgyanis nehéz
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indokolni, illewe bizonyítani Mt a tényt, hogy új gazdaslg1 koncepciók, gazdalkodási
eljárások, tartalékfeltáró módszerek stb. elsajátítása és (fóként késóbb) azoknak a gya-
korlati életben való alkd,mazása, tII. a munkatársaknak történó továbbadása eredménye,
sebb a tanfolyami foglalkozások során hevenyészetten készített saját jegyzetból, mint
központilag kiadott, rendszerezett, az anya9ot szabatosan magyAíáző jegyzetekból.
(Még az esetben is, ha az említett jegyzetek egy bizonyos idó eltelte után kiegészítésre,
ill. átdolgozásra szorulnak.)

A tervezó tevékenység összességében mégis eredményesnek minósíthetó, amit az

1985. ószétól eltelt idószakban eredményesen levezctett tanfolyamok igazolnak.

A SZERVEZÓ MWKA TAPASZTALATAI

A szerlező munka során elvégeznik az elóadók kiválasztását, felkérését az előadá,
sok megírására és megtartására. Az elóadók kiválasztísa és témáhc>z kötése tulnyomó-
részt sikeres volt, Az elóadások megtartását a felkért neves szakembetek az esetek több,
ségében személyesen végezték. Ennek következtében fontos gazdasági témákban dr,
Szikszai Béla államtitkár, Kiss Sándor mk. altábornagy miniszterhelyettes, Simai Mihály
akadémikus, dr. Szónyi Péter mioi§ztertanácsi fóosztályvezetó, dr, Palánkai Tibor
MKKE tanszékvezetó, dr, Lapos Mihály vórgy. MNHF h., dr, Ungvár Gyula mk.
vórgy, fcsi h., dr. Bencsik István mk, vórgy. VKl h. és több más neves szakértó szin,
vonala_s elóadásait hallhatták a tanfolyam résztvevói. Ez minden kétséget kizáróan
emelte tanfolyamaink színvona.lát,

Félő, hogy 1987,ben és a következő években a tanfolyirmaink színvonala csökkeni
fo.g, l-ra az említett neves elóadók személyes részvétele clmarad, Ezt megelőzendő -
PUSZF,séggel egyúttmúködve - célszerúnek látszik megvizsgálni annak lehetóségét,
hogy a tanfolyami foglalkozásokon ne az érvényben levó rendelkezés szerinti (egyre
inkább elavuló) óradijat fizessünk, hanem esetenként (2 ófás elóadá§okéft) )00 Ft,o§
tiszteletdíjat folyósítsunk,

Szervezó munkánk során kelló tapasztalatot szereztiink a tanfolyamok napirendjé
nek ósszeállitásában. Pontositottuk a ZMKA szakmai irányításunk alá tartozó tanszéki
részlegének taníolyammal kapcsolatos feladatait, va.lamint a tanfolyamok megszervczé,
sével és levezetésével kapcsolatos munkamegosztást, Kelló futiot szerezhink az elóadók
kiértesítésében, valamint azok tanfolyam színhelyére történó ki- és beszáűtásának meg-
szervezésében.

Ugyancsak tanfolyamróI-tanfolyamra clórcléptünk a tapasztalatcserc foglalkozások
tematikus megszervezésében, továbbá a fórum-foglalkozások (kéfdezóket é5 választ
adókat egyaránt segító) kétoldalú kóvetelményeket kielégító elókészítésében.

Kelló tapasztalatot szereztünk a gyakorlati bemutató foglalkozások clókószitésének
és gördülékeny levezetésének megszervezésébeo.

Megszerveztük é§ tökélete§ítettiik a tanfolyam résztvevői tanfolyamról alkotott
véleményének kérdóíves feldolgozását és éftékelé§ét.

1987 , éytőI kezdódóen lehetóséget nyújtottunk a társfegyvefes testiiletek érintett
vezetői részére - beiskolázási létszámok biztosításával - tanfolyamainkon történő rész-
véte]re.

A tervezési és szervezési munkában szerzett tapasztalatok lelhasznaásával 198r. év
végén levezetésre került egy kísérleti tanfolyam az egységparancsnoki kategóriába tar-
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tozó katonai vezetók részóre. Ennek során számos késóbb is alkalmazható tapasztalat
került íelszínre, melyeket az 1986. évben és 1987. elsó felében végrehajtásri kerülő
parancsnoki és gazdasági vezetói tanfolyámokon eredrnényesen hasznosítottunk,

A LLVEZLTL\ Es VEGREHAJTA\ TAPA|ZTA| ATA|

_ A taníolyamrenciszerű katonaigazdasrigi képzós tervezett taníolyamai az előirt tdő-
ben megvalósításra keóltek. A betervezett íoglalkozások az eddgi levezetett nyolc tan,
folyam során kivéteJ nélkül végehajtásra kerüItek. A leadott tanórák közül iÓ-2)0/o-át
kellett idóben árcsoportosíteni az eIőadó mls nányn (általa fontosabbnak ítélt) elfog
laltsága mian. Ez bizonyos fokig zavarta a tanmenet logikai koncepcióját, a témák eg}-
máshoz való kapcsolódásának, ill. idórendbeni megelózésének v4gy követésének íelépi
tett rendjét. E problémák főként a PK-l ós GV,2 tanfolyamok soián jelentkeztek plaiz-
tikusan.

_ , A v.srehajtott fogla.lkozások mintegy 
'-80/o,át 

nem a felkért személy, haocm az
áJtala megbízott helyettesítő eredményesen adta le. Az így leadott órák töúb mint két-
harmadánál nem volt tapaszta.lh ató az előad6 kvalifikláJtságából várhatóan követke2ó
színvonalcsökkené§, Azt tapá-sztalfuk, hogy a foglalkozások helyettesító szemóllyel tör-
ténő idóbeni megtartása elónyösebb a tanfolyam eredményessége szempontjábÓL mint
az.egyes foglalko"asok idóbeni átcsoportosítása a felkért elóadó más üányú elfoglaksága
miatt. E tapasztalatot a jövóben a célszeű érvényesíteni.

_A napirendben clóírtakat következetesen bctartotfuk. A tanfolyamon részwevók -
egy,két kivételtől eltekintve - isényelték a leadásra kerüló gazdasági témák mondaniva-
lóit, Aktív, kiemelkedó érdeklódést fejtettek ki a tananyag elsajátítása érdekében, amit
alátámaszt, hogy a lebonyolított 8 tanfolyam folyamán több mint 400 kérdést tenek fel
az előadónak. A kérdések több mint 90o/o-a a helyszínen (mé8 az érintctt foglatkozás
keretében) megválaszolásra került. A több kérdésre - miután az elóadó a kérdésre
ar]ando válasznak utánanezetl - mtg a taníolyam ideje alatt a tanfolyamvezetőtól, ill. n
fórum keretében a kérdezók valrszt kaptak, Tanfolyamaink levezetése során a hallgatók
e8yetlen kérdése sem maradt megvátaszolatlanul,

Szükségesnek_ tartjuk kiemelten megemlíteni, hogy a taofolyamok végrehajtása
soran alka]mazott bemutatók, tap;sztalatcserék és fórum íoglalkoiások beútották a
hozzajuk hizött reményeket. eredményesebbé, színesebbé és életszeűbbé tették
továbbképzéseinket.

_ _ Többek között ilyen kim4gaslóan hasznos módszertani tapasztalatnak tűnik a tan-
folyamhallgatók közötti úo. intózményesitett ,tapalzlatatclnji'. Ennek lényege, hogy
elóre idóben kiadott (a résztvevőknek megküldöit) aktuáüs iatonai gazd 

"rr,gŰ"*"réiiés gazdálkodasi témákböI egyct kiválaszwa, a hallgatók összegyűjtik az ahku6tukná1 fel-
haJmozódorr glakorlari Lapa,,ztalatokat. amelyekét; déIu rá ni ioglá]kozá.okon i,mcrret-
nek, ki:8észítenek, ill. megvitatrrak. Ily módon a tant'olyam teÁatikájába beépített elvi
ismeretek mellett a tanfoJyam hallgatói számos alkalmazható gyakorlati tapasitalatot is
szereznck (tanulnak egymástól). Az MNVK Agt, és KOzg. -ii-ség ezeket az értékes
gyakorlati_tapasztalatokat idószakonként összegYúitve és Jérintett katonai folyóiratok-
ban publikálva még szélesebb kOrben kOzkinccié teszi,

, . Ugyancsak eredményesnek minósíüetók (a hallgatók véIeménye alapján is) a tan-
iblyam utolsó napján megrendezésre kerülő fórumszerú foglalkozáiok. Énnek ke..té-
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ben egyreszt a {ontosabb lelsőszintú gazdálkodó szervek (hadtáp,, fegyverzeti és techni,
kai szolgálat, beruházási és fenntartísi szol8álat, pénzügyi szolgálat) felelós beosztásíl
yezetőt - a vezérkui fónök any€tervezési lrelyettesének megnyitója után - konkrétan
ismertetik a tanfolyamon részt vevók gazdas]ígi és gazdálkodfui feladatait a katofiai hie-
rarchiában éfintett ágazatokig lcmcnó bontásban, A hallgatók kérdczhctnek, elmond-
hatják tapasztalataikat és pfoblémá.ikat a Iélelós beosztású elöljárók elótt, akik a felvetett
kérdéseke, problómákra (tulnyomórószt a helyszínen) felelós válaszokat adnak. Így a
fórumon végbemenó információcsere hasznos mind a tanfolyam hallgatói, rnind pedig
az ott résztvevó elöljárók részérc.

A tanfolyamok végrehajtása során negatív tapasztalatként jelentkezett, hosy a fo8-
la-Ikozások többsége folyamán az előadók alig alkalmaztak szemléltetó e§zközt. Ezen
igyekezünk változtatni, így a legutolsó (GV,2) tanfolyam alkalmával már a foglalkozá-
sok kb, t/3 án az elóadók szemléltető eszközt (plakát, ífásvetító, tábla, kÉta) alkalmaz-
tak,

Negatív tapasztalátl<ént kell figyelembe venni azt is, hogy a tematika kronológiai
rendjén (az elóadók elíoglaltsága miatt) csak az esetben szabad változtatni, ha azok a
téIépített tematikai logikai rendszerét (a témák egymásutániságát, egymísból való
kóvetkezóségét) nem boritják fel. Ugyanis néhány tanfolyamon elófordult olyan óra-
reodváltozásból következó anomáüa (az elóadók ellbglaltsagából következó átcsopor-
tosítás miatt), hogy az,,alapoző" 1ellegú témákat megelózték a.lkalrrrazó jellegú szakmai-
gazdaságj témák.

A foglalkozások rószwevóinek kérdóíven rögzített vóleményeit feldolgoztuk,
amelyből kitűnik, hogy mind a parancsnoki, mind a gazdas{i yezető a]Ioínany | 

^ 
gaz-

dasági továbbképzést szükségesnek és aktuálisnak tartja; a tananyaggal és a kialakított
napirenrldel alapvetóen egyetért (a képzési any4g további tökéletesíté§éfe vooatkozó
észrevételeiket figyelernbe vesszük); az alkalmazott módszereket (elóadás, csopoltos
foglalkozás, tapasztalatcsere, bemutató foglalkozás, fórum) eredméoyesnek tanla, A
GV-1 és GV,2 tanfolyamok résztvevói kérték a tanany4gróI jegyzetek biztosítását. Min
dezeknek a tanfolyamelsők a zárófoglalkozásokon tett jelentéseikben az állomány nevé-
ben hangot adtak,

Kiemelt jelentóséget tulajdonítunk a tanfolyam törzsének összetételére és múkö-
désére vonatkozó tapasztalatoknak. BeváJt és a gyakorlatban is beigazolódott a tanfo-
Iyam törzsének összetótelére, tevékenységének szabalyozására kimunkált koncepciónk,
A tanfolyam szervezését és lebonyolítását arra alkalmas nyugállományú tisztekkel meg-
nyu8tatóan me8 lehet oldani. A tanfolyamvezetóket kiernelve megállapitható, hogy
rájuk - a foglalkozások feszes és operatív vezetése mellctt - még számos alkotó jellegú
tevékenység hárul, amelynek részben a tapasztalatcsere foglalkozások tematlkájához iga,
zodó céürányos megszervezésében és eredményes lebonyolításában, részben pedig a
bemutató jellegű glakorlati foglalkozások elókészítésében és tapasztalatainak ha§zno§í,
tására irányuló célraorientált levezetésében mutatkoztak meg.

^lEG ^LLAP|TAS)K 
Es FELADA,I oK

Az eddlg 0987 közepe) levezetett tanfolyamok tapeszta]atai lban ne&illapításll
ri;gzítésére inspiálxak, bog :

- mind a parancsnoki, mind a gazdasiLgi yezetőj állomiLny tanfolyamrendszerú
(posztgradualis) gazdasági képzésének bevezetése indokolt volt;
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- a levezetett tanfolyamok (3 egységparancsnoki és 5 gazdu@j,lezetői) a Észwe-
vók véIeménye alapján alátfutaszgík, bogy a gazdas|gi ismeretek felújítására és az iclő-
szerő gazduágí kérdések (továbbá néhány korszeú gazdasfui és gazdáIkodási eljárás,
módszer) megismerésére, valamint a tapasztalatcseíék eredményeire a parancsnoki és a

gazdutLgi vezet5i á,Ilománynak egyaránt szüksége van;
- a tanfolyamok eredményesen kerüItek megvalósításfa, az alkalmazott tematika

és módszerek (a további korszerúsítés és finomítás lehetóségeit nem kizáwa) az elvlxá-
sokat és a követelményeket alapvetóen kielégítenék,

Az elózóekben rögzíten megrállapítások mellett céiszeű íokozott ligyelmet fordí-
tani a következő kérdések, problém& megoldására:

1. Célszerűnek rúnik megvizsg,álni néphadseregi rclációban annak lehetóségét,
hogy olyan fontos gazdas{i szervezó és vezetó kategóriák, mint az ágazatvezetők (a

csapatvezetés minden szintjét beleértve), valamint a kötelékben műkódó ellátó és tcch-
nikai alegységek (múhelyek, raktárak) parancsnoki állománya (és azok lretlsztott
parancsnokai pl. a javítómúhelyek részlegvezetói) is rendszeres gazdasági továbbképzés-
ben részesüljenek, mert a gazdasági tevékenység korszerúsitése és a gazdáIkodísi mód-
szerek tökéletesítése nem kis mértékben a végrebajtási szférában realizálódik,

2. Meg{ontolandónak tűnik, hogy a gazdasági tanfolyamok résztvevóinek jegyze-

tekkel történő ellátása fóként a gudasigl vezetók Gv 1 és Gv 2 tanfolyrrmaira vonat-
kozóan valamilyen formában megoldást nyerjen,

3. Az elkóvetkezendő időben (az 1981. évtőI kezdódóen) Ltkztrűxei httzil:
- a társfegyveres erók és testületektől keIIó számú vezető és gazdasági szakembcr

folyamatos bevonása - kelló difíerenciálódással - az őket érintó tanfolyamokra (széle,

sítve ezzel a társfegyveres erók és testületek közötti gazdasági együttmúködést, új teni,
ietre kiterjesztve azt);

- lehetóséget biztosítani más minisztériumok katonai íőosztályain dolgozó veze-
tók és munkatársaik beiskolázásám az érintett gazdasági taníolyamokra;

- a ZMKA és az MKKE katonai gazdasági tancsoportjának taneróit a tanfolyami
képzésbe hallgatóként bevonni, ennek érdekében célraorientált beiskolázás beütemezé-
sével,

4, Úgy túnik, megértek a feltételei annak, hogy a tanfolyam tanany4gát kelló diííe
renciálással megosztva a ZMKA és az MKKE katonai gaz dasági tancsoportjai (ill, azok
tanárai) megkapják oly követelménnyel, hogy a tanfolyami előadók dublrozxa meg,
nyugtató megoldást nyerjen.

X

A tanfolyamrendszerú katonai-gazdasági képzés bemutatása két okból kifolyólag is
idószerű. Egyrészt nem árt, ha a tanfolyamla potenciáü§an bei§kolázásra kerülő parancs-
nokok és gazdasági vezetók megismefkednek a tanfolyam céljával, követelményeivel,
valamint a végrehajtás pozitiv és negatív taPasztalataival. Másrészt az arra illetékes szer-
vek levonhatják a szükséges következtetést a gazdas4gi képzés további kiterjesztését iIIe-

tően az 
^gazatvezetői 

kategória és z gazdasígj alegységek vezetó állományát érintően,
Ugyanis a vezérkar illetékes szervei a vezetók érintett ré§zének gazdasági képzettsége
fokozása érdekében a szükséges lépéseket (únOró ós példamutató módon) megtették,
Az erre vonatkozó eredményeinket most köZzétesszük. A tapasztalatokat szíYesen átad

luk,
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Az árszabály oás változásal

Dr. Szabó Mártan e zrede.r

1988, január l,éael nag jehntí:igű láltazások Aatletáezal be az ár, h adórenttyerben.

Azortban az árképzés alapelve ezen új szituációban sem változott meg, nevezetesen,

hogy az árakmk az indokolt költségek és a piaci viszonyok együttes hatását kcll üköz-
ntl]k

A változás jelentós eleme, hogy az adóreforrn bevezetésével az árarányok makro-
szinten átrendeződtek. Mégpedig az alapanyagok és feldolgozóipa_ri termékek közötti
árarányok, s a feldolgozóipar'on belüli árarányok megvaltozua, vaIanint az élelmiszerek
és szolgáltatások fogyasztói árának emelkedése következtében.

Ezek az u- és árarány,láltozisok az áttérés során egyszerinek tekinthetők. Árreíorm
jelleget attól kapott, hogy a jövóben alapszabályként múködik a termelói- és fogyasztói

árak egyittm<>igása. Ebben az ármechanizmusban meg kell maradnia az általános for-
galmi adóoak (ÁFA), és nem növekedhetnek különállóan a fogyasztői ártámogatások.

igy kitüntetett szerepe lesz a termel<ii áraknak, mint kiinduló alapárak. A jövóben a ter-

mékeknél is, amelyeket az állam ta.ftósan is támogatni kiván biztositani kell a termelői,
és fogyasztóíi árak együttmozgását, v4gyis a támogatási kulcs előre rögzitett kalkulációs

téoyezór é válik,

Az árrendszer fejlesztése koncepcionális kérdései tárgyalá§ának szükségességét
indokolja, hogy a piaci szereplók (eladók, vevók) felkészüljenek az új követelmények
között alka.lmazandó ,árpolitika kialakításfua. Másrészt rögzíthető az elvi követelménye,
ket tiikröző jogi szabályozás megismerése és helyzetünket figyelembe vevó adaptációja.

Mielótt rátérek a változásoka, s egybeo az új elemek bemutatisára szükségesnek
taftom áttekinteni a még ma is éló, az árhatósági szervek á.lta.l gyakorolt árhatósági
hatásköröket és azok tartalmát. (l. :z. l,ázlat.)

Az árkérdések országos hatáskörú szerve az Országos Any4g- és Á.íhivatal, de a2

árhatósági hatáskörök€t - 1988 elején is - a Minisztertanács által meghatározott ilányel
vek alapján megosztva gyakorolja az alábbiak szerint.

Az 0ÁH el ökén€A órbatóúgi batásAdre:

Árn ega l kp ft as, án)áh azlat^ :

Megállapítja" illetve megváltoztatja (hatáskörében):

' Eelhasznalt irodalom: az oÁH-bin e témábao kó§rült elemzések, előterjesztésck és jovabalyok.
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ÁnuarósÁcI sZERVEK 1 sz, uázlat

ÁRHATÓSÁGI SZERVEK ES HATÁSKÖRÖK

- a rögzitett (fix) es legmagasabb (rrra,-cimált) írformiha tartozó termókeknek
(szolgá.lratásoknak) a hatós4gl árat (dlját), valamint a hatósági előírísok figyelembevéte-
lével kialakított ííc;tmában a hatósági előírásokat;

- a haszonkulcsokat (árréseket);

- a kiilkereskedelmi vállalatok tevékenysé8éért felszámítható bizományi dilakat,
küIker. árréseket és költségtéítést;

- n ílta|álos és ágazaa árképzési (árkiszámitlási) irányelveket.

Árformába bmraül:
Az áruk átának és szolgáltatások díjának az egyes árformákba való besorolása,

illetve átsorolása - ide érwe az új termékek, választékok, szolgá.ltatások árát (díját) is.

Áruá h rlztat ás b eje kn té.re :

Rendelkezik a nem hatósági árak tervezett ínegvá]toztatasán^k elózetes bejelenté-
séról,

]2"+

oRsZÁGoS
ANYAG_ Es
ÁRHlVATAL

Az árkérdések or-
szágos hatáskörű
szerve-

Az árhatóságok
hatáskörét a

Minisztertanács

'ltal 
adott ií^ny,

elvek alapján az

Orszfuos Ányag-
és Árhivatal
elnöke állapítja
me8.

MIN]SZ,
TERIUMoK,
oRsZÁGos
HATÁs-
KöRú
SZERVEK

A, oÁH
elnöke által

áten8edett
feladatok
ellátása -
igaz^t hatás-
köri meg-

os2tas

szerint,

HELYI ÁRHATÓSÁGOK

a) megyei,

b) fóvárosi,

c) megyei
városi,

d) fővárosi
keíűleti,

e) városi

D 
"^gy,
községi,

g) községi

h) járási

i) megyei
városi
kerületi

- tanács végre,
hajtó bizottsá,
gának ágazai-
l4g illetékes

szakigazgatási
szelve

- szakigazgatási

szeív

hivatal

HADIIPARI ÁR-
MEGÁLrAPÍTÓ
BIZOTTSÁG
(HÁRB)



Az OÁH ehöke láila eI az árhatőslgj feladatokat az ipari miniszter ág aza-d ítályí-
ti§a alá taftoző terúleten, valamint a kőzraktározusí és egyéb raktározási szolgáJtatások
díja tekiotetében,

MiniszxreA árhatóúgi batá:Aare:

Az OÁH elnöke a miniszter, országos hatáskörű szerv vezetóje árhatósági hatáskö-
rébe engedi át a következó feladatokatl

Ármegá apitár, ártúhaztatás:

A miniszter megáüapítja, illetve jóvái4gy]a az új termék (választék) rögzített (fix)
hatósági termelói és fogyuztői árát, valamint az új szolgáltat.ások ri€zített hatósági
diját; to,1ábbá hatáskörébe taítozlk az új termék (választék) legmagasabb (maximált)
hatósági termelói és íogyasztői átának, valamint M q szolgáltatások legmagasabb ható,
ságt díjának az e|őírt megegyezé§ alapján történő jívihagyása, illetve megegyezés hiá-
nyában a legmagasabb hatósági árak (díjak) megállapitisa - kivéve azokat, amelyek
megállapitását az OÁH elnöke saját hatáskörében fe;nhrtotta, illewe odavonta v'4gy
amelynek meglállapítása a helyi árhatóság hatáskörébe tartozik...

Árfarma buorolzíÍ lrizlasílása :

Az új termék (választék, szolgáltatás) hatósági árának (díjának) megállapításakor,
tagy iővilhwiLsakor a miniszter ellenórzi és biztosítja, hogy az árformába sorolás az
OAH elnöke á{tal kiadott rendelkezéseknek, illetve uta§ításoknak megfeleljen.

Árelhnőrzés, itfalvtlició :

A niqirzt€r:

- végzi, illetve írályitja az árellenórzéssel kapcsolatos íeladatokat;
- szervezi és ellenórzi az áralakulás megigyelésére és előrejelzésére alkalmas infor,

mációs rendszert;
- az OÁH elnökével egyetértésben , árellenórzesi hatisköret ipari (haziipari) szö-

vetkezetek vonatkozásában az a), b) c) 1elű helyi árhatóságokra- átruházhátja;-
- hatáskörébe tartoz|k az árakkal kapcsolatos lakossági panaszok, bejelentések

kivizsgálása.

A pénzügyminiszter a PM Elleoórzési Fó$azgatóslga és a megyei (fóvárosi) igaz-
gatós€ai útján a pénzngyi-gazdxigs ellenőrzés keretében termelói árellenórzést is
végez, Az ennek alapjáo szükséges intézkedéseket az ellelőtzést végző szervek megte-
szik, illetve kezdeményezik.

Egéb batólági hatásáaröA:

A mirjrzlet

- felmentést adhat az iryazai (szakma) átképzési irányelvek alkalmazása ós árvetés
kötelezó készítóse alól;

- közremúködik a népgazdasfui terv árpoüúkai ás fuszabályozási irányelvek kidol-
gozásában,

Az lxhatóságs jogkört mezógazdasági n4gyüzemek ipari és szolgáItató tevékeny,
ségc tekintetében a mezőgazduágj és élelmezésügyi miniszter gyakorolja. a kisiparo-
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sokra vonatkozó árképzési irányelveket az OAH elnöke állapítja (llltoztaga) meg, az

igazaú míaíszter bevonásáva],

He lyi árhatóúgofr batá:kare

Az a), b), c) jelű helyi árhatósági szervek állapítják (változtatják) meg az OÁH
elnöki (r/1981, ÁH sz.) rendelkezés 3. sz. mellékletében íelsorolt termékek hatósá3i
itrát és szolglltattsok dtját.

Az a), b), c) jelű bilyi árbatósági szenei l,égzik az árelhnínélt 4 íertiletljLőr kijzpaútal
rerdelAezí:

- tanácsi és szövetkezeti válla]atok, tanácsi kóltsgvetési üzemek és intézmények;

- az á4:aza.d áfhatós€ hatáskört gyakorló miniszterek által kiadott jogszabályban

meghatározott ipari (háziipari) §zöYetkezetek;

- fogyasztásí, értékesító és beszerzó szövetkezetek;
- lakás-, üdüló, és 8arázs-§zövetkezetek;
- az e|őzőekben felsorolt szervezetek részvételével létrehozott gazdasági társulá-

sok, valamint a

- minisztériumok felügyelete a]^ funozó vállalatok, vgy ezek fészvételével létre-

hozott jogi személyiséggel rendelkezó gazdasági társulások által végzett logyasztási szol-
gáltatások
árai és díjai körében.

A megyei, fóvárosi, megyei városi tanács VB kereskedelmi íeladatokat ellátó szak,
ipari szerveinek áreüenórzési hatásköre fogyasztási árak tekinletében - illetékességi terü-
letén - valamennyi kereskedelmi szeívezetre (vendéglátásra is) kiterjed.

a a), e), 0, g), n), i) jelú helyi árhatósági szervek végzik az árellenórzést a kisiparo-
sok, magánkereskedők, m4gánvendéglátó,iparosok és m4gántervezók körében.

Az a), b), c) jelú helyi árhatósági szervek ellenórzik és véleméoyezik az illetékességi
területükön központtal rendelkezó tanácsi vá.lla.latok, álami gazdaságok és szövetkezeti
hatósfui ár (díj) megállapítására , vagy váJtoztatásáta vonatkozó javaslatait, amennyiben
a hatósági áfak (díjak) megállapítása, v4gy változtatása nem taftozik hatáskörükbe.

Az a), b), c) jelű l:eli árbatősági szerueA:

, szervezik és múködtetik az áralakulás megfigyelésére alkalmas ioformációs rend,
§zelt;

, szakvéIeményt adnak a bíróságok és más hatóságok részéte az ármegalIapitási
hatáskörükbe tartoz1 iuszabilyozással ósszefirggő kérdésekben.

A helyi árhatósfuok l<1,lizsgí\ák az átellenőrzési hatáskörükbe tartozó, s a lakosság
részéról felmerűlt árakkal (díjakkal) kapcsolátos panaszokat és bejelentéseket.

A hetyi árhatósági hatáskórt mezógazdasági n4gyüzemek (valamint e szervezetek
gazdasá3i társulásai, ipai, épitőipai, kőzlekedési, szolgáltatási és kereskedelmi ágazatba

tartozó tevékcnységet folytató részleteinél) tekintetében a megyei, fővátosi tanács vé8-
rehajtó bizottságának mezőgudu|gj és élelmezésügyi íeladatot ellátó sz^l<l4Mgatásí

szerve gyakorolja.

A Hadiipari Ámególlapító Biz\ttki{ (HÁRB) tárcrJAözi biz\ttúg Íeladata:

a) A belloldi értékesítésre kerüló haditechnikai termékek, hadfelszerelési cikkek,
haditechnikai javítások árainak megállapírása é§ változtatása.
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b) Az árak funkcionáüs ellenőrzése.

c) Egyedileg meghatározott termékeknéI az export forintár kialakításának ellenór
zése.

a Hadiipari átneg lapitő Bizotts€ hatá§köfét, valamint működését ,Lz rl3a7l
1979. sz. HB határozat, az OT elnökének l/1980. oT sz. rendelete és az ezeket kiegé
szító működési szabltLyzat itla elő.

A Minilzírrta ác!

Egyes árszal:áIyozitsi kérdések eldöntését saját hatáskórben tarthat íenn, illetve bár-
mely árlratósági hatásköft közveden döntése alá vonhat.

E ranulmány megjelenóse idején a l06/ l987, (xll ] 8.) MT \/jn]ú harározat végrc-

hajtá,a kapcrán az Orszagos Árhiraral (az orlzagos Anyag- cs Arhivaral joguródia) tel-

adatköre már várhatóan módosul. A módosítlás lényege, hogy a nem termeló területek
korszeósítése keretében az árhatósági hatáskörök gyakorlásában meglevó anomáliák, aLz

árkérdések centralizáltabb kézbentartása céljáből az ágazaú minisztériumok teljes körúen
áweszi az árszabál1,ozá,ti, árbató.uigi és árelhtőrzési feladatokat, Ez természetesen vala-
mcnnyi - a termelói és a fogyasztói árak tekintetében - az árakkal, árpoütikival kapcso-
Iatos tervezési, szab yozásí, irályitást, árellenőruési és hatósági funkció egy helyre tele,
pítését jelenti, Ez lehetóséget teremt ura,hogy a népgazdasági folyamatokat egységesen

szabályozzák, amelyben eltéró szakmai sajátosságok is lehetnek, melyek eltéró szem-

pontok figyelembevételét i§ igényelhetik. A feladatok egy helyre telepítése után a végre-

hajtásnak feltétele, hogy a feladatot végrehajtó államigazgatási apparátus rendelkezzen
az eszközrendszerre| (fuszabilyozits, árforma besorolás, árkonzultációs rendszer, beje,
lentési kötelezettség) és ezek megva.Iósulását ellenórizni képes apparátussal.

A továbbiakban összefoglalóan az íuszabályozás egyes változott, illewe új elemét
tekintsük át.

Az árrextlszer

Az árrendszer fejlesztó alapvetó - elvi - követelménye, hogy perspektívájában a

piac- és versenyfejlesztés érvényesítése feló kell haladni, az átpoütikával szemben tartós
kóveteLmény pedig a piaci árrendszer íokozatos kiépítése. Ennek során kenós feladatot
kell megoldani: egyrészt lehetóvé keü tenni, hogy a működó árrendszer ne korlátozza a

gazdasági verseny élénkítését a piac minél teljesebb kibontakozását, hogy mindazokon a

helyeken, ahol a kereslet - kínálat kiegyensúlyozott és kontroll nélhili monopolhelyzet
nincs, ott az árképzés általános elvén tul az árkia]akítást ne korlátozza semmilyen ható,
s4gi jellegú beavatkozás; másrészt viszont egyes részpiacokon, ahol egyensúlytalanság
a.lakul ki, ott az áralakulás kézbentartása érdekében, ahol ma még nem lehet biztonság-
gal építeni a piac önszabályozó erejére, ott az árd,ahl|ás szubjektív vonásai jelentősen

csökkenjenel,

Fentfuk lnényre jutáuit az ár:zabá|azás háram alaptetlí eszkizzel terlezi bizírl.útaui:

- korszerúsíti az árképzés általános elveit,

- az áralaLtrlást közvedenül csak szúkebb területen befolyásolja,

- ú; típusú, közvetett eszközöket alkalmazó kontrollmechanizmusokat iktat be.

Ennek biztosítása érdekében - az elvek változatlansága ellenére, az ármcchanizmus
egyes elemeiben változások történtek 1988. L l-jei hatíllyal, A változások azt a követel-
ményt szolgá.lják, hogy az árrendszer működése során az eddrginél hatáfozottabban a
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hatósfui €szközökról a befolyísolás közvetett eszkózeire kell áttéfni, és olyan kontroll-
mechanizmusokat kell múködtetni, amelyek alkalmasak au áralakulas megfáeló kézben,
tartására, illetve befolyáso,lására, de nem sénik a vá.lla.latok önálló árkialakítási jogát.
Olyan kontrollmechanizmus működtetése a cél, amcly kizáróIag a globális árfolyamatok
kézbentartására korlátozódik és egyidejűIeg - mindenekelőtt a nyilvánosságon keresztiil
- kelló gatanciákat taítd,maz a túlzott árhatósági beavatkozásokkal szemben,

Eaxeh lrdekébex:

- bevezetésre került az árkonzultációs rendszer,
-- szúkült a hatőságj árformik érvényesülési kóre, és

- változott a bejelentési kötelezett§ég alá vont termékkör,

Emelhtt núkségu:é ktl bizanloJ mőda:ulisakat az árszabájouisban:

- az adóréorm árrendszeri összefuggéseine} kezelése, valamint
- a külkereskedelmí tLral,hoz ígazodí feldolgozóipari árképzés 1987, márciusi

me8szünteté§e is.

Az á|képz!! áltahnas eh,ei

a) Az árképzLs korábban kialakított általános elvei változatlanul érvényesek. Nem
viltozik az az alapsza\áJy, hogy a termék átát a piací viszonyok alapján és az indokolt
költségek figyelembevételével kell kialakítani, nulynale :orán teAin*ttel kell kttni:

- a termék keresleti-kínálati helyzetére,
- a terméknek a hasonló, illewe helyettesítő termékek árához va.ló viszonyára,
- a kiilső piacokon töfiénó értéke§íté§, illetve az onnan történó beszerzések áraira,

- a terméknek általánosan elismert használati értékére, kiilönösen minóség - fizi
kai - kémiai tulajdonságok, méret, túrés, taftósság, a iellemzók állandósága - korszerú-
ség. úiszcniség. divatossag.

- a vevó kiilön rgényeinek - átlagostól v4gy a szokásostól eltéró - kielégítésére,
- a termék értékesítésének feltételeife, ilIe*e az át kakmzls feltételeire: teljesítési

hatfuidó, útemesség, megrendelés nagyság, kiszolgálási, fuvarozási, fizetési feltételek,
tartozékok, pótalkatrészek biztosítása, szerviz, ajánlat stb.

Az átl<alal<tás során változadanul egyik lényeges szetilpont maradt a belföldi és a
hilpiaci árak szoros kapcsolatának biztosítása, A húlpiaci áraAboz aald igazodást hbant
aL biztosítani:

- az alapanyagok, energiahordozók, félkésztermékek körében váItozatlanul fenn-
maradnak a kiilpiaci árkövetés szabá.Iyai,

- z adórendszeri vá-ltozások nyomán az átak úszta jövedelemszerkezete és az
árszerkezet jobban fog tgazodot a nemzetközi feltételekhez,

- a vá-lla]atok és az irhatíság az fukolzútációk során az ármozgások megítélésé-
ben egyik lényeges szempontként kell, hogy kezeljék a belföldi áraknak a külpiaci árak-
kal való kapcsolatát,

- a külkereskedelmi árú<hoz tgazodó alapanyagok, energiahordozók, félkészter-
mékek kivételével ahol a belföldi árak hilpiaci áraÁnyossig:lx más szabályok biztosítják,

' J"}o^bi,Jyi 
^lapja: 

38lI984. (xL i,) MT számú rend€let és a 4311987. (X, 1].) MT számú rendelet.
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az import árkorlát az árrendszer egészében érvényes szabályként működik. Az importár-
korlát szerint az ár nem ha.ladhatja meg a konvertibiJis viszonylatból szokásos kereske-
delmi feltételek mellett folyámáto§an behozatalra keniló termék valamennyi jogosan
felszámítható árképzési tényezőt m4gában foglaló Ft-ra átszámított árát. A termék árá-
ban érvényesíteni kell a hasznáIati értékek és az áralkalmazísi feltételek különbséget is.

b) Az adivefornnal iiszefi)gísbn lngtúltoznal az egyu áráaugóriáÉ. Az ár lebet:

- általános forgalmi adót nem tartalm^ző áíJ yw
- általános forgalmi adóval növelt ár.

Az általénos forgalmi adót nem tartalmazó ár lehet termelói ár, vagy kereskedelmi
eladási ár. A termelói ár a termeló saját elóáütású termékének értéke§ítése esetén - a
piaci viszonyoktól fiiggóen - az aru t>eszenésí költségein felül a forgalmi kóltséget
magában foglaló kereskedelmi árrésre nyújt fedezetet, Az áru beszerzési költségein felüIi
költségek közé érten <lők az iuképző tényezóként felszámítható, de a kereskedelmi árrés-
ben figyelembe nem vett egyéb költségek is.

Ha a termeló saját elóállítású tefmékét a kereskedelemben szoká§o§ feltételek mel-
lett hozza íorga.lomba, a termelói áron felüI, a kereskedelmi tevékenységgel ósszhang,
ban á_lló kereskedelmi árrést is érvényesítheri.

Ha a jogszabály fogyasztási adőt, vagy fogyasztói árkiegeszítést ír eIő, az |ltalános
forgalmi adót ncm taftalmazó árat aszerint növelni, illewe csökkenteni kell,

A vevó részére ténylegesen érvényesített ár az e\őzőek szerínt kialakított árat és az
általános forgalmi adót együttesen t,ftd,mazza.

A íogyasztói ár a lakosság részére értékesített termók ára. Ebben benne foglaltatik a
fogya_sztási adó, vagy íogyasztói árkegészités, illetve a fogya§ztói árat érintő más elóír.ls
következménye, yd,anint az általános forga.lmi adó.

Ti,lztesúgle ku ár, tisztességtela gazdasági tet,! leq:sig)
1988. január 1-tól változik a tisztességtelen ár szabályozása, Megszűnik az úgyneve-

zett aránytalanul m4gas ár kategóriája. Ez a szablt|yozás ugyanis igen sok vitára adott
alkalmat, Nehezen volt bizonyítható az aránytaianul m4gas ár alkalmazása, Ugyanakkor
a keresletikinálati viszonyokra való hivatkozás szintén erósen vitatható kérdéseket
vetett fel, tekintettel arra, hogy a keresleti-kínálati viszonyok az esetek egy részében még
nem voltak kellóen kiegyensúlyozottak é§ ezért az iIyen kimentési lehetóségre való
lrjvatkozás fölö§leges jogvitára adott alkalmat a vá.llalatok és az árellenórzést végző ható-
ságok között. Ezé.r lltalában csak olyan esetekben lehetett az aránytdaluI magas ár ,
tényét megaliapítani, ha a vállalat egyébként is megszegte a tisztességtelen gazdas@
tevékenységróI szóló törvény elóírásait, ami viszont önm4gában is tisztességtelen gazda-
sá8i tevékenysé8ró] szóló tórvény előír.ásait, ami viszont önmagában is tisztességtelen
árat efedményezett,

A tisztességtelen árra vonatkozí szabltlyozis ilyen yaltozt^tása teímészetesen nem
jeienti azt, hogy az árnak a kialakult árviszonyokba történó beilleszke<lésének követel,
ménye megszűnt volna.

A fenti elvi jelentőségű yaItozt^ías mellett meg kellett teremteni az összhangot a
tisztes§égtelen fu és az arkonnitáció keretében hozott megállapodások, iüetve egyezsó-
gek rendszere között, továbbá rendezni kellett néhány olyan eljitrási jog kérdést is,
amelyeket a 8yakorlat sürgetóen vetett fel

JogsrabáIyi alapja: i984, éYi lV, tórvény és a 42/I98l. (X. 13,) MT sz, rendelet.
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Mindezek alapján a tisztességteleo ár a kóvetkezó módon került szaba|yozásta.

A korábbi szabáJyozásnál egyértelmúbben kitúnik a tisztességteJen ár megállapítá-

sáról szóló 4211987. (X.13.) MT sz. rendeletból, hogy a tisztességtelen ár keletkezésé-

nek íó szabályai a tisztességtelen gazdas€i tevékenység tilalmáról szóIó 1984. évi IV,
törvényben kerüItek meg{ofmazasra. Az ott ti]tott m€ataftásokkal megvalósitott ár

minósül elsósorban tisztességtelen árnak, A törvényhez képest az MT hivatkozott leo-
delete kiegészító szabá]yokat tartalmaz, és ahogy az ár és versenyszabályozás közeledik
egymáshoz, úgy fognak ezek a külön szabályok egyre inkább csökkenni, illewe végül is
megszúnni.

Hatőságí tLíorna esetén akkor tisztességtelen az ár,ha a liatósági árnál magasab-

ban, vagy - ilyen külón elóírás esetén - alacsonyabban kerül megáIlapításra,

Szabad árforma esetén a tisztességte]en ár keletkezéséoek két alcsoportja van. Az
egyik csoportba azok tartoznak, amikor az áf érvényesítése valamilyen külön jogsza,

báIyba itközik, EzeL:

- a külkereskedelml árakhoz igazodí árképzés körébe tartozó energiahordozók,
nil, tpalL alapanyagoknál ós félkésztermékekoél a külkereskedelmi árak kóvetésére

vonatkozó jogszabity rendelkezéseinek a megsértése,

- az importárkorlátnál m4gasabb ár érvényesítése,

- a belelentési kötelezettségfe vonatkozó szabályok megsértése,

- olyan ráfordítások me8téíülését biztosító ár érvényesitése, amelyck árban való

érvényesúIését jogszabály tiltja,

- a konzultáció keretébe létrehozott megállapodásban v4gy egyezségben foglaltak

figyelrnen kívül bagytsával érvényesített áf,
A másik csoportba azok ez esetek tartoznak, melyek jórészt a hagyományos kólt-

ségalapú megközelítésen alapulnak. EnneÉ nqfeklíen tiszrerriglekl az ór aAAar b, ba:

- az ár és a milőség közötti összhang nem biztos'tott, illewe gyeogébb minóségú

ánrt, magasabb, v4gy nem arányosan csökentett áton hoznak íorgalomba;

- a gázdálkodó szefvezet köponti támogatásban részesül azért, hogy az árait csök-

kentse, v€y megíeleló szinten tartsa, ezt a kedvezményt a gazdáIkodó szervezet

igénybe veszi, azonban az áfat nem ennek megfelelóen alakítja ki;

- alapos gazdasági indok nélhil az alacsonyabb árú termék helyett ugyanolyan
használati értéket képviseló terméket m4gasabb áron hoznak forgalomba;

- gengébb minóség{í, íelszereltségú, v4gy csom4golású terméket változadan
magasabb, v€y nem arányosan csökkentett áron hoznak forgalomba;

- szük§é8telen közvetítói dllat tandmaz;
- ha a vá]Iafat olyan árpo|itikát íolytat, hogy a külkereskedelmi itraláoz igazodó

árképzés körén kívúl a köItségek tartós emelését az árban rendszetesen érvényesíti azok
taítós csökkenését pedig nem.

A rendelet több olyan esetet felsofol, amikor az ár nem minósithetó tiszte§ségte-
lennek. lgl nefi tiJsztessé7te l€ft az ár aklear, ba:

- importkiváltás esetéo a kiváltott impoft telmék jog§zabály szerinti felszámítható
íorint árárúl nem m4gasabb;

- a konvertibiüs viszonylatba rendszeresen expoftált termék belföldi ára nem

m4gasabb a forintban hatírparitáson számított taftós export árná];

- az dőirásoknak megfelelően megtartott ver§enytárgyalás alapján érvényesítik,
árveréssel érik el;
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- a hatósági irányárnál nem m4gasabb;

- az árkonzultáció keretében kötött megáüapodásban, v4gy egyezségben foglaltak-

nak megfelelóen érvényesítik.
az elózőekben felsorolt szabályok nem alkirlmazhatók akkor, ha az áf a ti§ztességte,

len gazdasági tevékenység tilalmárót szóló törvénybe ütközik, v€y ha a fenti az elsó

pontban i§mertetett szabályok rnegsórtésre kerültek.

Vá,ltozatlanul íennmarad az a szabáIy, hogy tisztességtelen ár :Llkalmazísa estén a

vá-llalat kötelessége a károsult kánalanításáról gondoskodni, A vállalat kártalanítási köte
lezettsége attól fiiggetlenül fenná1l, hogy jogellenes ár kia]akitásáéft a.lkalmaztak-e veie

szemben szankciót, v€y sem, Megváltoztak azonban a kártalanítás elóírásaira vonat,

kozó egyes részletszabályok. Amennyiben az árhatősilg tisztessé8telen áf éfvényesités&

állapítja rneg, határozatban kötelezi a tiszte§ségtelen árat érvényesítót az így előírt több,

letá;bevétel vi§szatédtésére, A visszatédtés azt illeti meg, akivel szemben a tisztességte-

len árat érvényesítették. Ha a sérelmet szenvedett személy nem állapítható meg, vagy a

személyenként visszatédtendó ósszegek nagysága a visszatérítést nem indokolja" a tisz,

tességtáen árral elért többletárbevételt a Piaci Intervenciós Alapba kell befizetni.

Árkauzultáció, árpalitiAai negállapc,ű,l

A kontrollmechanizmus alapvetó új eleme az árhatósfuok és a vállalatok kózótti

nyilvános árkonzultációs rendszer bevezetése, Az árkonzultáció szerepe kettős: e8yrészt

a lakossági fogyasztás szempontjából legíontosabb tevékenységeknél az információs

rryom,ís figyelemmel kísérése, okainak feltfuása; másrészt olyan vállalati árpolitikai
magatartás előmozdítása, amelyben nyilvánvaló,bogy az árpolitikai magatartás előmoz-

dítása, amelyben nyilvánvaló, hogy az árpotitikáért maga a vállalat a felelós.

A Minisztertanács felhatalmazta az Országos Árhivatal elnökét, lrogy elsósorban a

fogyasztás szempontjából jelentós termékkörben, v4gy szakmában gazdasági tevéknysé,

gei'íolytató árkónzultáción való részvételre felkérhet. A vállalatot akkor lehet árkonzul-

iáción való részvételre felkérni, ba az aal)bi ílhikhl bárllilike lelja.ri)l:

, a vállalat áLtal gyártott, v€y for8almazott termék, v4gy végzett szolgáltatás bel-

fóldi piaci részesedése a 2rolo-ot me8haladja;

- árnövekedési méítéke az egyensúlyi viszonyok jelentős zavarát jelzi;

- a vállalat által forgalmaz<-ltt termékek piacán zavarok tapasztalhatók;

- a vállalat árt€vékenysége a tiszte§§égtelen ár érvényesítésének tilalmáról szóIó

jogszabályba ütközik, illetve azon a piacon, ahol a vállalat tevékenykedik, gazdasági eró-

fölény alakult ki és az azzaI való visszaélés masként nem elózhetó meg,

Az árkonzultáció célja lehet egyrészt információszerzés a vállalat árpolitikájáról,
má§részt a jogi személy árpolitikájának egyeztetése.

Információszerzés esetén M árkonzultáció teljesen kötetlen keretek köZött zajlik le,

az a célja, hogy mindkét fél a másik elhat ározásá:óI, cselekvéseiról, célkitűzéseiról infor,
mációt szerezzen,

Az ;írpolitikai egyezteté§ irányulhat a kialakult árlk tartasáta, és annak íeltételeire,

az értékesíiési áraknak a piaci viszonyokkal a bel- és kütföldi áralakulással, a bérek és a

pénzügyi tényezók a.lakulásával ósszefúgg ő váLtozisura, vagy a termékösszetétel jelentó-

sebb változásainak M áíszioyon^ía gyakotolt hatására.

1Jogvabályi alaPja: 13ll9l]1. (X. 13,) MT sz. rendclet 19/A § 9/1987. (x, 1r.) ÁH sz. renr]elkezés,
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Az Országos Árhivatal a konzultációra felkért vallalatok üstáját köteles az Árszabá-
lyozás és Termékforgalmazás címú hivatalos lapban közzótenni, majd ezt kóvetóen
le8a.lább 1' munkaoappal korábban köteles éItesíteni a váIlalatot az árkonztrltáció helyé,
ról, idópontjáról, é§ köteles közölni az árkoazultáctíhoz szükséges és rendelekezésre
bocsátandó adatokat. Ezek lehetnek pl,: az áfkialakításnál figyelembe vett kúlpiaci árak,
a költségek, illewe a nyereség alakulása, az értékesítés szelkezete és növekedése,

Ha a felek közötti árpolitikai egyeztetés eredménnyel jár, akkor ez megállapodás-
nak minősül és ezt írásba kell foglalni.

Ha a felek közötti árpoütikai egyeztetés nem jár eredménnyel, erról jegyzókönyvet
keü íelvenni és ezt 8 munkanapon belül az Országos Árhivatal egyezség létrehozása
érdekében E1yeztető Bizattsig elé terjeszti, Az Egyeztető Bizotts€ban a Szakszerveze-
tek Országos Tanácsa és az illetékes érdekképviseleti szerv képviselói vesznek részt, Az
Egyeztető Bizottslg e|,1árisát a Magyu Gazdasági Kamara szerlezi és yezei. Az Egyez-
tető Bizottslg az ííatok beérkezését kóvetó 30 napon belül az egyeztetést tartozik lefoly,
t^tni. Az Egyeztető Bizottság áIta.l létrehozott egyezséget szintén írásba kell íoglalni.

Az árkonzultációs rendszer nyilvánosságának erósítése érdekében az ,Árreabájnzit
is Ternlkforgalnazás " c. hivata.los lapban közzétételre kerülnek az árpoJitikai megallapo-
dásnak, v4gy egyezségnek azon elemei, amelyek nem sértik a titokvédelmi szemponto-
kat és a vállalatoknak az űzleti titokvédelméhez fúzódó érdekeit.

A konzultációs rendszer 1988,ban kísérleti jelleggel a feldolgozóQari termékek ter-
melói és forgalmazói körében kerül bcvezetésre és a tapasztalatok alapján kerülhet sor
az alkalmazott kör bóvítósére.

Á,rfornák'

Az 1988,tól érvényesülő árforma besorolásoknál kltiréq mozgá: aaksul neg;

- egyÉszt 
^ 

teírnelői és a fogyasztói árak közötti kapcsolat efősítésével, valamint a

mező4rzd^slqi ármechanizmus fejlesztésével összhangban széles körben oldásra kenil-
nek az áríorma kötöttségek, lényegesen szűkül a hatósági árak ftszaúlya és nő ,a. szabad
árak kóre,

- má§részt az alka]ínazott áríormák köre is szúkül, a korábbi idószakhoz képest.
Ettól az idóponttól kezdve megszűnik a magánszemélyekre vonatl<ozó - az általánostóI
eltéró - külön árforma besorolás, mert a hatósági árak körének szúküIése lebetóvé teszi
a megánszemélyek vonatkozásában is az általános áíorma szabályok a]kaknazlsát-

A termelói szférábao megszúnik a hatósági árlbrma l fal,nyagokkőtében, az alap-
vetó épitóanyagoknál, és az építóiparban, VáItozatlanul lratósági árak étvényesülnek az
energiahordozók, a közlekedés-hírközlés és vízgazdálkodási szo§áltatások nagyobb
részében, ahol a termeiésben, az ciosztásban és a kapacitások bóvítésénel egyaránt állami
elóírások dominálnak, a gazdálkodás jellemzóen közüzemi jellegú,

A mezőgazdasigi fe]vásárlási árak körében a hatósági árforma fennmarad, de érvó-
nycsülési köre jelentőscn szűkül. Emellett a továbbra is hatósfui áíoíí:'ába taítozó ter
méknéI az ármegkötések differenciált alkalmazására kenil sor. Rögzitett árformába 1988,
I. 1-tól egyedüI a tej felvásárlási aía, t^ftazik mald. A hatósági ár másik két tipusa a
glíanta}t fu, illetve a hatós@ tájékoztató ár bizonyos mozgásszabadságot ad a szerződő
íeleknek.

Jog.i"l-Jlii JlJ|,J |0 |.-c (\ < ) 4H vamu -nJ",(, -,
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Lényegében szűkiil a hatósági árfo rma a fogyuztői iLrakkörében, Szabad árfomába
kerülnek az élvezeti cikkek, a gépipari tartós fogyasztásí cikkek, és néhány kivétellel a
háztartási vegyipari cikkek. Az élelmiszerek körében csak M 

^Iaplrető 
választékok

fogyasztói ára kerül a jövóben hatós4gil4g megallapításra,
Bár 1988. ianuár 1-tól mint a]kalmazási lehetóség megmarad valamennyi jelenleg

nint a hatós4gi elóífások (megkötések) figyelembevételével kia.Iakíton árak köfébe - a
mezőgazdasigj árak kivételével - semmilyen ár nem kerül besorolásra.

B ej únlési ha te lzettség(

A tervezett áremelés előzetes bejelenté§i kötelezettsfue 1988, I. l-vel mind hatókó,
rét, mind rendszerét tekintve változott.

A bejelentési kötelezettség kórének meghatározásánál áItalános szempont, hogy a
bejelentési kötelezett§ég és az árkonzultációs fendszer ne érvényesüljön egyszeíre azo-
nos helyen, mert eZ fölösleges, kettó§ kötöttséget jelentene az ára.lakulás tekintetében.
Ennek megfelelően a feldolgozóipari (gépipari, könnyűipari, vagyipari) termékek köré-
ben a bejelentési kötelezettség csak igen szűk körben naradt fenn. E terület egy jelentós
részén a gyakori választékcserélódés miatt egyébként sem volt harásosan alka.lmazható a
bejelentési kötelezettség rendszere,

.Vá.ltozadanul az áremelés elózetes bejelentósi kötelezettségének körébe tartozik a
kiilkereskedelmi árakhoz tgazodó alapanyagok és félkésztermékek tulnyomó része.

Bóvült a bejelentési kötelezettség kóre néhán yolyan termékkel, amely a hatósági
árformából a szabad árformába került átsorolásra. (Pl.: élelmiszerek,) Megszúnt a válla-
lati szintű eszköz + bérarányos nyeresé8 80/o-oo felü]i mértékéhez kötött bejelentési
kötelezettség.

Némileg változtak azok a szabályok, amelyek arra vonatkóztak, hogy mihez képest
tervezett emelést kell bejelenteni, Megmaradt az ez a]ta]ínos szabály, hogy ha azonos
termék árát azonos aralka]mazáési feltételek mellett a korábban érvényesített árhoz
képest m€asabb összegben kívánjuk érvényesíteni, akkor ezt be kell jelenteni. Rende-
zésre került ugyanakkor az a régen vitatott kérdés, hogy ha ugyanaífa a termékre koráb-
ban többíéle ár került alkalmazásra, akkor új vevó esetón melyik korábban alka]mazott
árhoz képest tervezett emeJést kell bejelenteoi. A bejelentési kötelezettség ilyen esetben
akkor áJl fenn, ha az úl vevő részéte u eddig érvényesített legmagasabb árnál magasabb
árat kívánnak érvényesíteni.

Megszűnt az a rendelkezés, hogy lra valaki korábban cngedményt adott és azt a
jövőben nem kíváoja nyújtani, v4g7 annak mértékét csókkenieni akarja, akkor azt be
kell jelentenic, AÁnak elóirása ugyanis a bejclentési kótelezettség arta az esetre, ha a
felek korábban felárat ncm kötöttek ki és fclár alkalmazásában kívánnak megegyezni, ill-
letve a korábban érvényesítctt felárná] - azonos alkalmazási feltételek mellcti'- maga
sabb felárat kívánnak érvónyesíteni.

Bejelentési kötelezettség íIható eló - kúlön ilyen tartalmú rendelkezéssel - arra az
esetre, ha az árhatóság áItal t^jékozt"tó jelleggel közzétett árhoz képest magasabb
összegben kívánják érvónyesíteoi az árat, Ilyen bejelentési alapot képező ár lehet pld, az
induló ár, hatósági irányár, hatósfui iránylraszonl-ulcs,

6 
Jogszebályi .Japjá: 11/]9s7, (x, 15,) AH \z ícndclkczc\ 1]i l987 (X 1l,) MT 5z, íen.Iclet 7, §.
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Megváltozott a bejelentésre kötelezett gazdá]kod,ó típusok kóre is. Nem vonatko,
zott a bejelentési kötelezettség eddig sem a m4gánkereskedó, a gazdasá3i munkaközös-
sfu, a v laJaú gazdasági mulrkaközösség, a poigári jogl társasá3, a vá]Ialat szerzódéses

üzemelteté§i üzlete, vagy részIegx, valamint a szövet]<ezeti szakcsopon által forgalomba

hozott termékekre. 1988, januáí 1tól a bejelentési kótelezettség az elóbb felsoroltakon
kivül a kisvállalatra ós kisszóvetkezetfe nem vonatkozik.

Újszerű szabályként jelentkezik, hogy az átkonztlltáció keretében kötött megáIla-

podásban, vzgy egyezségben foglaltaknak megfeleló áremelésre sem vonatkozik a beje

Ientési kötelezettség.

Átmeneti szabály a 41lí981. (x. 13.) MT sz- rendelet 7, §,ában előíIt bejelentési

kötclezettsé8, amely az adóreformmal összefiiggésben kialakított 1988, január l-vel
induló árakhoz képest tervezett áremelésre vonatkozik, Ez a bejelentési kötelezettség
1988, máJcius 31-ig van érvényben és valamennyi a íenti rendelet alapján kialakított ter,

mék árr4 illerve szolgáltatási díjra fennalt, Egyebckben - jde ertve a bejelentésfe kötele-

zett gazdálkodók körét is 8 a 1ll1987. (X, 14.) ÁH sz. rende]ekzesben fog|a},tak az

irányadók, az ilyen j<-lgcímen kötelezó bejelentéseke is.

Az ántésklnitői knehzett:ig

1988, I. 1,jével az árvetéskészítési kötelezettség az építésszereiési és technológiai

szerclési munkák, valamint a ma-ximá]t ár{ormába sorolt hadiipari termékek kivételéve]

megszűnik. A 1311987. (x, 1r.) ÁH számú rendelkezés hatályon kívül he|yezte a I1l
1984, (XL 5.) ÁH számú rendelkezést, amely az árvetés készítéséről intézkcdik,

Az építésiszerelósi é5 technoló8iai szerelési rnunká{< árképzéséról szőIó )11"987.

(V, tl,) ÁU számú rendelkezés szerint az építési szerelési és technológiai szerelósi

munkára költsé8vetést (árvetést) kell kósziteni, A kóltségvetés részletezettségét azon-

ban a felek megállap od sahztározza meg, ami lehet a munkancmi tétel, az egy munka-
helyl.ez tartozó tételek összessé8e, a szerkezet, a szerkezetcsoPoft, aZ épitmény jellenrző

telmészetes mutató, v€y produktív munkaóra. Nem kell költségvetést készíteni az

élet, és vagyonbiztonságot ve§zélyeztetó állapot megelózésélrez és megszüntetéséhez

szükséges munkík árára, vaiamint - a megrendelő igényétól fü88ően - a ]00 ezef Ft
értékhatát alatti fenntartási (karbantartási és felúójitási), valamint bontási munkák árára.

Az új haditechnikai termék, hadfelszerelési cikk és haditechnikai §zolgáltatás ható-
sagi ára megallrpitlisárrak És valtozlatásának kérelméhez (a ma,rimált árformába sorolt
termékek esetében) - a HÁRB-hoz történó benyújtásához - árvetést kell készíteni.

Kerukele lni árlzíPzés

A fogyasztási cikk nagykereskedelmi tevékenység keretében értékesített termékek
árképzésére vonatkozó jogszabily mar 1987, évre hatályon kívűl helyezésre került, Meg,
szőnt 

^z 
a központi előírás, amely a fogyasztási cikk nagykereskedelmi tevékenység

keretében eladott áfu esetén az árréssel képzett áraktól való eltérést korlátozza.

A kereskedelmi árképzés irányításának igen lényeges eszköze volt a hatósági irány-

haszonkulcsok megállapítása, Az erőseo változó költség, és piaci viszonyok hatására

]Jogvabá]yi . ápja: l]/1987, (x, 1',) ÁH számú rendelkc,és. 
'i 

l9s7, (Iv. t].) ÁH számú rendelkezés,

oT elnökének z/I98ó. (xL 2ó,) oT sZ. rendelete, oT elnökének ]/1987, (xj1. zr.) oT sz rendelete-
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azonban a gazdálkodó szervezetek széles kórben eltértek az irányhaszonkulcstól.Jellem-
zővé vít|t a. v la]ai futések alkalmazása, Miután az irányhaszonkulcsoknak ma már nin-
c§en az a szerepe, amely korábban volt, 1988, január 1-jétól csak a hatósági fogyasztói
irfotmába tartozó termékekre kerültek meghirdetésre.

X
Ezen összeáütással igy ekezten hozz|tllnlJli a hadtápszolgltIatban az üátás és gaz-

dálkodás aktuális kérdéseinek jobb megértéséhez, mivel az árakkal, s az árakon keresztiil
hatékonyabbá tehetók gazdálkodási eredményeink. Az átszabilyozásbal bekövetkezett
változások kellő ismerete pedig a gazdasági kapcsolatokban biztons{ot jelent a tárgya-
lást folytatók számára.
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TUDOMÁNYOS TÁJÉKOZTATO

A haditechnikai íejlódés és a hadtápbiztosítiis

C:abai C,1 iirg alezredu AaxtlitJátusi írlekczísétt e ll o ilija

Csabai György alezredes 1987, október 1)-én védte meg Az új uárazfiidi harci
tecbti*.ai uzhazal hatása az ellátóc.;apatoÉ alkalmazására. a tel,ékenlsignA ,famáiru, eüárá
vira, fallamatos varaczui tot ábbfljlőű.riilre i: felklritl:nkrc cimű kandidátusi értekezését a
Zdnyi Miklós Katonai Akadémiár rendezett nyilvános vitaüIésen,

A bíráló bizottság elnöke: dr. Thürmer Gyula alezredes, a hadtudomány doktora;
tagjai: dr, Kiss I(á_roly alezredes, dr, Kószegvári Tibor alezredes, dr, Gazda Pál mk. alez
redes, dr, VargaJózseí alezredes, dr. Kurucz Tibor gy. ezredes, a hadtudomány kandi,
dátusai voltak. Hivatalos birálónak dr. Gion Béla mk, alezredest ós dr. szcncs zoltán
alezredest, a hadtudomány kandidátusait kérték fel_

Az értekezés kutatási háneréról, céljairól, egyszersmind tanalmi mondanivalójának
lényeges részeiróI jó képet kaphatunk a jelölt vitabevezetóje a.lapján.

A haditechnikai fejlódés, a sz|trazföIdi csapatok átszervezése, a hadtápszervezetek
strukturájában, működésében keletkezett ellentmondások folytán nagyon idószerűnek
ítélhetó az értekezé§ témaválasztá§a.

Az opponensek rylajrlctlic elirnelxll az énekezés tudományos énékeit,
Dr, Gion Béla alezredes szerint a jelölt rzbtt rnalasal faglalta i)ssze az új hazai techni-

kai eszközöknek az ellátócsapatok szewezetére, állományára, múködési eljárásaira és fel
ké§zítéséfe gyakorolt hatását, s széleskörúen tiikröztett. ezen hatásmeclranizmusok
érvényesülését az ágazaú réEztenletek fejlesztése vonatkozásában is, és a disszertáció
értékét növelte a számos új definíció, és a fejezet értékével bíró vázlatokat,

Dr. Szenes Zoltán alezredes úgy vélte, hogy a l.i:zutáció újulű ttllta ahadtáptech-
n|ka lgazai rendszerének koncepcionáJis felrajzolásában, a fejlesztési alapelvek kidolgo-
zásában és az ellátószervezetek szervezési, működési, alkalmazási és felkészítési kérdései,
nek elméleti igényű rendszerézésóbcn ós elemzésében jelölhető meg,

Eltéró véleményt képviseltek az opponensek az éftekezés vizsgálati kórének meg-
itélését tekintve. Dr. Gion Béla a.lezredes a hadtáptechoika vizsgálata mellett szorgal
mazta a hadtlqszakanyagok elemzését, tfugyalJset ís.

Dr. Szenes Zoltán d,ezredes zavarónak tartotta a hadtápszakanyagoknak a techni
kai eszközök mellett történó vizsgálatát. A hivatalos bírálók opponenciáikban néhány
problémát is felvetettek. Dr. Gion Béla alezredes pontatlannak ítélte a jelölt néhány
megillapítását a hadtáptechnikai eszközök középtávú tervezése, szabványositása és

gyártása tekintetében. Dr, Szenes alezredes kifogásolta az új hadtáptechnikai e§zköz - új
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hadtápszervezet uj alka]mazal - új íelkészítés összefüggés tulhangsúlyo zas^t és az éíte-
kezés erós technikai szemleIetet (amelyet cglébként több vonatkozásban erénynek is
taftott); kevésnek itélte meg (mennyiségileg) a felkészítési reodszer tartalmi és formai
valroztarÁával kap< solarban lcinakar,

A bíráló biz<lttság_ néhány rószkérdésben intézett tóbb kérdést a jelölthöz. Az ezt
követó vitában Szabó Árpád aleztedes, Dobó Péter ezredes, Szúcs Lásiló alezredes, dr,
Farkas PáI alezredes és Lex Mihály ezredes vett fészt,

_ HozzaszóIásukban a hadtáptechnikai eszközök múködési eljárásokra gyakorolt
hatásaiv"], a teclrnikai fejlesztés elveivel, az értekezés új tudományos eredményeinek
gyakorlati hasznosíthatóságíva.l és a jelölt tudományos habitusának elismerésével foglal-
koztak,

Az opponensek bírálatára adott vilaszában Csabai György alezredes elismerte,
hogy a feldolgozott téma összetettsége rendkívüI tág teret a<l a különbözó szemléleű és
részletességű bírálatoknak, amclyck más és mas izakmai környezerból fakadhatoak.
Azzal is egyctértett, hogy újabb vizsgálatok lefolytatásával és egyéb információk felhasz-
nalásával gazdagítható a vitatott kérdések önálló témaként történó feldolgozása, Az
opponensek jelzéseit, ajánlásainak nagy részét olyannak tekintette, amelyeli a további
kutatások során szelaezesen beépíthetók az eüátócsapatok szervezeti fejlesztésének
tudományos megalapozásába. A bifálók több ponton eltéró véleményei azt is jeir k,
hogy lz 

_lrtelmezűben leidalgazut probléniA nagoldáúboz és ftjk:zté.ri fttadanle tlégrehay'áú-
boz tabbflle út uzet, Az értekezéssel kapcsohtós kritikai észrevételeÉet eüsmert;, de"kifei
tettc ez autonóm véleményét a vitatoti ploblémákkz kapcsolatban. A hazai technikai
eszközök fejlesztését illetően Csabai alezredes szólt arról, hogy az új eszkózök nem szo,
dtják ki azonnal a régieket, s ez szükségessé teszi a változatos ellátási módszerek alkal-
mazását, esetenként igényli a többgenerációs hadtáptechnikai eszközök meglétét is.
Meggyőzően hangsúlyozta, hogy a hadtáptechnika a haditechnika szerves része, fejlesz-
tését katonai és polgári eró és eszközállomány igénybevételével kell folytatni, Rámuta-
tott arra, t]ogy a technikai fejlesztéssel párhuzamosan meg kell tahlni az ellátóc:aPanle
[e_l!pité:íilei optimáli_r aritryait í.r nóLl,lz€ltit, nűÉöű:iiÉ, mal)iliihuA is harcbiztuiusuh Úglobb

íchrfulei Az elktó.,wpaíaL alkahtuzáw egik alalpiltérruk azoh heju ís irzerű aopoiűitá-
uit tattja. aneh,h,t nittden haduptagnearro landtkOz(;a4 l ina,?lalt,

A vitaülésen elhangzottak alapján a bíráló bizottság egyhangúan 10Oryo-os szavazat-
eredménnyel javasolta a Tudományos Minosttci Bizotrsagnak Ciabai György alezredes
részere a haJrudomán1 kandidárLr,a íokozat odaítélóser.

Csabai György a.lezredes 1988, január 5-én a M4gyar Tudományos Akadémián
ünnepélyes keretek között áwette a kandidátusi oklevelét,

d,r, szenu zalün alezrcda
a badtudamálry Aaxdidátaw

]]7



Szemelvények
a Hadtápbiáosítási Fogalmak Értelmező Szótárából'

Glpkoc:it'otd ő: olyan szállítási folya-
mar, amclynek hefcjezó mozz.rnatakenr n

gépkocsi (száütókötelék) visszalér az ere-

á.ti f"lrukóh.lyr", kiinduló (telepre)
helyrc v4gy a parancsnok által meghatáro-
zott körletbe. A gépkocsiforduló az után-

és hátraszállítások rendszerében fontos
számvetési tényezó.

Hadtápbiztaltár negszenvzlsének eltlri:

hadmúveletben a csapatok hadtápbiztosí-
tásának sikere döntó mértékben függ

a hadmúveleti-hadászati (hadműveleti)
tervnek és a konkrét helyzetnek megíeleló
megszervezésétól.

A hadmúveletek hadtápbiztosltásának
megszervezése és végrehajtása a seregtest,

parancsnok e\határozisának, a hadtáppal
kapcsolatos direktíváinak, utasításainak és

az elöIjlrő parancsnok intézkedéseinek
alapjan töfténik,

A csapatoA bttlínűteltt alattí hadtápbizn-
sítáw negzen ezésiaek clljából:

- pontosítani kell a feladatot, értékelni
kell a hadműveleti hadtáphelyzetet, és

meg kell határozni a hadtápbiztosítás ren-

delkezésére álló erók és eszközök felhasz,

nálásának rendjét;

- a csapatok hadtápbiztositásának vala-

meanyi ágazatát, azok alapvető feladatai-

val e. tevikenysége valószinú váJtozatai-

val ósszhangban k€ll me8tervezni;

- a hadtáphadmúvelet alatti munkára
idóbcn rönéncj és közvetlen íeL}észrte,e-

vel kapcsolatosan a reodszabályok egész
.orát a gyakorlatban kell régrelrajtani:

- biztosítani kell a hadtáp békeáIlapot-

ról háborus állapotra idóben tölténó átál,

lítását és annak rövid idó alatti bemozgó-
sítását;

- a hadtáp tetepítését a csapatok létre-

hozott csoPoftosításának, azok tevékeny-

sége irányának és a tervezett manóvernek
meglclelóen, rováhbá a helyzet konkrór
vi.ionl ainak figyelembevetelér eI kell
végrehajtani;

- biztosítani kell a hadtáp és a csapa-

tok egész hadtápbiztositási rendszerének
állandó és m4gas foki életképességét, az

atomfegyver alkaktnzásáyal, v4gy annak
alkalmazása nélkiil lefolytatandó hadmú-
veletekben;

- a lradtáp folyamatos és szilárd veze

tésÉr a he]yzel legbonyoIultabb viszonyai

között is meg kell szervezni,
A('sapatok hadtápbizto.irj,a megszer-

vezésénák aJapjául valamennyi hadcrci

nem seregtestre (m4gasabbegységre) jel-

lemzó tudományos elvek szolgálnak.
Ezefőez az elvekhez az alábbiak tartoz-
nak:

- a hadtápbiztosítás megszervezésének
a hadmúvelet levezetési tervével ós a csa-

patok feladataival való összhangja;

1]t

'A szótár a közeljövőben jelenik meg.



I

, a csapatcsoportosítások hadtápbizto-
sításának megszervezése, azok tevékeny-
ségi irányai és hadmúveleti felépítése ele-

mei szerint;
- a hadtáp erókifejtésének a fó feladar

végrehajtó csaPatcsopoftosítások biztosí
tására való ös§zpontosítása;

- a c§aPatcsoportosítások ma-<imális

önállóságának biztositása hadtápvonatto-
zásban;

- a száEMföIdí csapatok hadmúveleti
seregtcstjeinel a hadtápbiztosítást a had-
múveletben azokkal részt vevó többi csa

pat érdekeioek figyelembevételével kell

me8szervez;
- a lradművelet folyamán meg kell

ter(mleni .l (sJPJrok \oronkövclkczÖ -
hadműveleti szünetek nélkül folyó - harc-

tevékenységek alatti szilárd hadtápbiztosi
tásának feltételeit.

Az általános elvekhez kell még sorolni
az olyaookat, mint az előirjárő tagozat {e|e,

lóssége, az a.Iárendelt csapatok minden
oldalú teljes és idejében történő hadtáp-
biztosításáórt; a hadtápbiztosítiis megszer-

vczcsinck, a h rd.zintér konkrer viszo
nyaival, a mdevó hadtáperók és -eszkö,

zök mennyiségéval és állapotával való
összhangja,

Ezcn kívül az egyes haderónemi sereg-

r(\lek (mdgd.abbe8ység. k ) hadrapbizLo-
sitása megszervezésének, az egyes hadtáp,
szolgáleti,ágak tevékenységének meg van-
nak a saját elméleri tételei, amelyek alap-
ján a csapatok hadtápbizto§ításával kap,
csolatos konkrét rendszabályokat megva-

lósítják,

í]iilápdireátiv., a hadtápvezetés alap-

vetó okmánya - a hadmúvelet teljes mély-
ségóre elkészítendó flonthadtáp-direktíva,
A hadtápbiztositással kapcsolatos felada,

tokat fronthadtáp-direktíva kivonat, vala-

mint külön hedtápintézkedés formájában

kell badseregekhez (hadseregközvetlen
hadtestekhez) eljuttatni, a fronthadtáp-
magasabbegysógek, egységek és -intéze-

tek részére hadtápintézkedéseket kell
kiadni,

A hadrápdirekrivjr .l íronthadraprörzs
készíti, a fegyvernemi és szolgálatiág-

íőnökök íészvételével, a frontpafancsnok
hadtáphelyettesének közvctlen irányítása
alatt,

A fronthadtáp-direktiyában álta].ában

meg kell adni a íronthadtápsávokat; a íó
és tartalék elosztóállomásokat. -kikötóket
és azok rószlegeit; az IÁK-ok szétbonta,
kozáshoz való készenlétének idópontját,
helyét és áteresztóképességét, az elosz,
tóá.llomásokat, a vasúti csapatok és a köz-
lekedesi,zaka]a].-ulatok lelad a tai l; a lront
ellátódandfu és kórházdandár településé-

nek időpontját és kórleteit; a kiuta]ásra

kerüló anyagi készleteket; azok hadműve,
leti feladatonkénti, seregtestenkénti,
frontközvetlen m4gasabbegységenkénti és

egységenkénti elosztását; a hadtáp tömeg-
pusztító fcgyve.ek elleni védelmének,
valamint órzésének és védelmének meg-

szemezését, a HVP elhelyezését és áttele-

pülését, a badtápkészenlét idejét,

A hadműveleti hadtáphelyzet konkrét
viszonyaitól függóen a fronthadtíp-diret,
tívát ki lehet egészíteni más Íontosabb
kérdésekkel is.

A fronthadtáp-direktivát a fíontPa-
rancsnok, a törzsfónók és a parancsnok
hadtáphelyettese írja alá,

A fronthadtáp,direktíva hadseregek

(hadscrcgközvedcn hadrestek) rerzere

szóló kivonatában meg kell adni a hadse-

reg (badseregkózvcderr hadtest) hadtáp-
biztosításának rendjét a badművelet eló,
készítésekkor és annak folyamán (mely
raktáraknál, kirakóállomásokon v€y
kjkörókb.n rételezik al anyagi t.zküzö
ket, kinek a sz,állitőeszkőzej végz:tk az

r:rán,záJIit.irt ; hor a kcII hat-raszállLtani a

sebesiilteket és betegcket, a sérült harci
technikát és íegy-verzetet a hadmúvelet
elókészítésekor és a csapatok tevékenysé
gének alapvctő terepszakaszutóI); az
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any4gi készletek méreteit és me8alakítá§á-
nak időpontját; a lószer és .jzemalya5,

fogyasztási notmákat a hadmúvelet íolyi-
mán; a nem csökkenüető készleteket a
hadművelet végén; mit és mikor tesz a
front a hadsereg biztosításának érdekében
(FKGU előkészítése a hadsereg sávjában,
az anyagi eszközók tánszállitása a íront
szállítóeszközein, a sebesültek háttasz!ű-
tása az őnllló egé§zségügyi oszt€októl és
az egeszségügl i zaszlóaljakról srb,), a had-
sereg (hadseregközvetlen hadtest) had-
uip. fronrhadráp erőivel es eszközeivel
való megerósítésót; a front HVP-ot és
áttelepülésének irányát; a hadtápcsapatok
hadművelet alatti biztosításhoz való
készenlétét. A fronthadtáp-direktíva kivo-
natot a fronthadtáp törzsfónök hitelesíti.

H tallh,hz,t: azon tényezók és vi.zo.
nyok összessege. amelyek közötr a t sapa-
rok h;drápbizrosírásar meg kell szervezni
a hadmüvelet (harc) íolyarnán. r alaminr a

harctevékenység egyéb eseteiben. A had-
táphelyzet a harcászati (hadmúveleti)
helyzet szerves Észe és magába foglalja:

- a hadtáp állapotát (állomány, feltól,
töttség, techoikai felszereltség, a hadtápa-
legységek és vezetó szervek szeméIyi állo-
manyanak erkölcsi-poliLikai rulajdons;gai.
képzettsegének íoka és ö\sles7okotr-
sága);

- a hadtáp feléprrelér (a hacltáp mca
a]akrtása llétrehozasa/ és szétbontakozt_r
töj a c\apaiok tcvéLcnységenck irányai
és terepszakaszai szednt);

- az anyagj eszközök meglétét és lép
csózését;

- a hadműveletre (harcra) megállapi,
lotr logyaszrasi norm,ikat (Liutalr .rnyagi
tartalékokat) ;

- a hadtapegységek. -alegységek e.
intózetek. az anlagi keszlerek széttagolr

elhelyezésének és rejtésének íokát;
- a katonal' szállrtások volumeneL, veg-

.rehajtásának feltételeit é§ ]ehetóségét
(meglevó közlekedési utak száma és 7t
eresztőképessége);

-.a Iégerő településének köfü]fné,
nyelt;

- a technikai bizto§ításhoz szüksége§
javítóalap meglétét és lehetóségeit had-
tápszolgálati áganként;

- a fegyver és harci technika hátraszál-
lítással kapcsolatos lehetóségeket,

A hadtálhúzeí nagában fagla lja:
* az egészségügyi helyzetet;
- a csapatok, a hadtápszervek, azok

tevékenységének körletei, járvány- ós
iűaginány helyzetét;

- a helyi készletek meglétét és a csapa-
tok hadtápbiztosítás lua való fehaszníllsá-
nak lehetóségét;

- az ellenség hadtápobjektumok elleni
ráhatásának íokít;

- a hadtáp tevókenysége mioden
oldalú biztosításának és vezetésének felté
teleit,

A badtáphelyzet értékelésekor ezcken
kívül még figyelembe kell venoi a terep
jellegét, az éghajlati, a hidrometeorológiai
viszonyokat, az év- és napszakokat, a
barctevékenység elókészítésére rendelke,
zésre á]ló idót, a harctevékenység hadtáp-
biztosItá:ának m(85,/ervezÉ\el és ! éBre
h4ráseL Az értékelést a parancsnok had-
tip- és legy.verzeti helyettese. a Gtyver
nem! es i §zo]galattonokok \,egzIk,

Lr,. L1,1r,l1 G)(jrp Jl.zh,/eí.
HabiÉ Li:zltj qa, akzredx
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Baleset-elhárítási és Munkavédelmi osáálya
Tartalom:

1. Országos Munkavédelmi Tanácskozás a Magyar Honvé-
delmi szövetségben.

2, Tájékoáatő a Magyar Néphadsereg 7203 magasabbegy-
ség munkavédelmi konferenciáiáról.

3. Tájékoáató a katonai íóiskolák közötii munkaválelmi
vetélkedő tapasáalatairól.

1. országos Munkavédelmi Tanácskozás
a Magyaí Honvédelmi Szövetség ben

Vigb Jóaef tatúcsadó

Az MHSZ íőútkárának 01. sz_ utasítása fela<latként jelöü meg, hogy meghatározott
idónként át kell tekinteni a §zóvetsé8 munkavédelmi Úyr.tet,i.tet'ánl kell az eltelt
i9::z+ 

Tlu.n.iavéd:lmi tevékenysegéi és meg keü jelOlni a tovabbfejlOdés célját, a cél
elérésenek útját, eszközeit, módszereit. Ez tönént a mú]t év december 12-én, amikorra a
fótitkár összehívta az MHSZ,vezetók orszfuos tanácskozását, mely egy napon át é!té-
kelt és fe]adatot §zabott. A tanácskozáson iészt vertek §zakmai fáüg"Élói;k és elöljá-
róink is, Így jelen r.olt Fót ze Lajos a SZOT, Juhász P"r , Köz"rkal";;áirnk 5rrk.r"^.-
zete, illerve Kürti Imre mérnök ezredes a Honvédelmi Minisztérium, és dr. Szvitek
János rendórorvos alezredes a Belügyminisztérium részéról,

,, 
A ranácskozás szorosan napjaink társadalmi helyzetébe illeszke<lvc a megújulás és

n} i]tsá8 igén} ével es megnyilvánulásával zajlott.

A tinadalmi uáhafuilaA h a nmkaald.ehn

A vitatandó 
l.f:1áP-: melyet BokorJózsef ezredes, az MHSZ fótitkár helyettesc

tartott, átfogóan értékelte és illesztette össze napjaink általános gondjait és az MHSZ,
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ben folyó munkavédeimi tevékenységet. Hangsúlyozta: A tátsadalomban végbemenő

váItozáiok nem h4gyták érir,tetlenül i Magyar Honvedelmi Szövetseg munkáját, ezen

belül a munkavédeÉi tevékenysl3et sem, A tarsatlalmi eharások, az emberek egészsé,

gének és testi épségének biztonsigos megórzese jogos es feszitó igény mind a közösség,

Áina p.,tig u, égyin részéről, A Úrsadalmi elvárásoknak megfelclni akarö szándék, szö,

vetséónk;él is;cgváltoztatta a munkavédelmi tevékenység_ gyakorlatát, annak szerve

zeti ii szervezési Íotnlit, szabályozási rendszerét és rendjét egyaránt,

Kiteljesedett munkavédelmi tevékenységünk a mozgalmi_munká_ra is, Az i!ús4g

hazafias n'evelése teÉn folytatott gyakorlati munkánk során fontos feladatunk szem

elótt tartani a munkavédeiem alapvetó célkitúzéseig hogy megvédjük dolgozóinkat,

kiképzésben részt vevó fiataljaintat, sportolóinkat, akwistánkat a tevékenységból

ered'ó, balesetet vagy egészségÉároso<lási okozó és tendenciájában növekvó veszélyek-

kel szemben is.

A szükségszerú változások ráirányrtották a lgyelmet arra is. hogy a katonai szolgá-

latra való fekázítés folyamatából, a honvédclmisportok gyakorlásából, az egyszeűbb

és bonyolultabb technúai é5 haditechnikai eszköiök mcgismerésének, használatának

gyakoríatából nem hiányozhat a 1őI szemezett munkavédelem,

Munkánk eredménycsségének többek kOzött az is egyik mutatója, hogy a képzési,

a sport v€y , -ozgalÁi felidatokat, a kepzés soran megismcrt és használt technikát

.ányt" Íialat n"áljaink, aktivistáink. doigozóink önm€uk és mások veszélyeztctése

nékúí végreúajtani, Úctve az eszközóket kezelni. Rendkívü| tehéz az áttórés, lassan

hulad 
" 

,#gcsonto.odott, részben órököIt hibás §zemléIet megváltoztatása A tudatfor

málás a leg"nehezebb feladatok közé tartozik. Az embercentrikus tudatíormálás a mun,

kavé<,]eleÁek egyik eszköze, Sajnos a szcmléIeti torzulások még mindg jelen vannak

e8yes vezetókná és beosztottaknál, sportolókoáI és doigozóknal .egydránt, 
A téves

,i'is,rélé"ek rniJit,r íelJdah egrehajta s és: ielad.rr hiztnnságos regrehajrasa között levó

oriisi különbséget jelentek telen nek taítjík, Ez á_ltalában ismerethiányra, felületességre,

esetenként pedig fegyel,rnezetlenségre vezethetó vissza. Az egyén túIértékelése és túl-

hangsúlyozása, i ros'szul értelmezeit bátorság, a szükségtelen kockázawál]alís sok bale,

setn-ek ás haláLesetnek volt alapvető, közvetlin oka. Természctesen ez csak az egyik ok,

Szót kell ejtenünk arról az objektiv tényről is, hogy szövetsegünk - feladatából

fakadóao , t.ulkenység" íolytán, rendszeresen változó emberek, fiatalok ezreit készítj

lel a krtonai életre, Minilezt a munkát zómébeo társadalmi aktivistá} bevonásával, társa_

dalmi összefogással. társadatmi szervezetek támogatásával és a Honvéde]mi Miniszté

rium szakmai lrányít ásáv al végezzik. A munkavédelmi tevékenységet nagyon megnehe-

zíti - <le egyben szépíti is - az i sajatos helyzet, amit a sokszinú szakági tevékenység

magávd hőid, A lövisz, a tartalékos, a radiós. a könnyűbúvár. Lr modellezó, agépjármú,

a rlpülős,ejtóernyős szakágban bizony az oktatás-képzés során a fiata]ok kózvetlen

kOz"Iéb" ke*ln"É u ueszélynek- Számukra czek a veszélyek teljesen ismeretlenek, hiszeo

a poiqari eletben, a polgarifogl.rlkozásuk gyakorlása során a kikópzésben rejló veszélyek

n ém ?ord u lnak elci,'igi fclisrieresiikre feúészületlenek a fiatalok, A szakmai ismerctek

elsajátítása mellett itt"Écl megtanulni a veszéIy íelismerését, éftékelni a.vcszéIy nagysá-

gát és dönteni ann:rk elháríiási módjáról, majd a döntést végre is kell hajtani,

Nehezíti a munkavédelmi tevékenységet az is, hogy aktivistáink és a képzésbe

bevontak, kűlönböző elóképzettségúek, korúak és nemúek,
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Sponolóink a Iegveszélyesebb sporLígakat múvelik. Képzési formáink kemények,
katonásak, a fizikai és szellemi igénybevétel a megszokottnál itt nagyobb.

Rendezvényeink széIes tómegeket vonzanak. Külön felkészüItséget 'tgónyel az a

tény is, hogy tulajdonképpen itt ,,selejC nem készlthetó, vagy ha elófordul, annak
nagyon komoly ára van. Ha péIdául egy ejtóernyó§ tóvcsen v€y helytelenül cselekszik a

levegóben, v4gy a búvár a yiz al^tt, a következmény végzetes is lehet.

A nyolcvanas években - a nópgazdasQi eróíeszítésekkel párhuzamosan - mind
n4gyobb figyelmet kapott a munkavédelmi feladatok szervezett végrehajtásának szüksé,

gessége az MHSZ-ben. A szövetség legfelsóbb vezetése, Vezetói Tanácsa több ízben is

táígyalta és értékelte már az MHSZ-ben folyó munkavédelmi tevékenységet, m€elóIte
az á]lami szinten meghatározott feladatok végrehajtásának módját, eszközeit, A mai
munkavédelmi tanácskozásnak az a feladata, hogy számonkérjc a végzett munkát, meg,
itéIle a szakág jelenlegi helyzetét, és olyan feladatokat hat^íozzon meg, meiyek meg-
gyorsítják a munkavédelem fejlódését, nóvelik múködésének hatékonyságát, és amelyek

végső soron a szöve*éggel munka,, kiképzési v4gy sportkapcsolatba kerülók egészségé-

nck, testi épségének megóvásához, a lralálesetek rnegelózéséhez, a baiesetek számának
csökkentéséhez vezetnek,

A nankal,l&kn fejtide,u

A munkavédelem - programját, szabályrendszerét és intézményrendszerét tekintve

- az elmúlt években jelentós fcjlódésen ment keresztüI a népgazdaságban. Ez meghatá-

rclzó yolt az MHSZ munkavédelmi tevékenysége szempontjából is, Ig1 a refrráluu: A
népgazdas4gban bekövetkezett változásokkal együtt az MHSZ munkavédelmi irányitási
rendjét és a feladatok ellátásának rendszerét is módosítani keilett. Hatékony szervezet

Iéuehozására, korszerú szabályrendszer megalkotására volt szükség,

Alapvetó elvi és szervezeti kérdések ügyéberr intézkedik ós hatáfoz me8 feladatokat
alr1l198r. sz. fótitkári utasitás. Itt mondjaki az MHSZ főtttkára - azMHSZ történeté,
ben elóször -, hogy a munkavédelmet ott kell érvényrc juttatni, ahol a tevókenység
(munkavégzés, kiképzés, sport) íolyik. A munkavédelem elválaszüatadan a tevékeny,
ségtóL Ebból következóen a felügyeló szakágvezetók az alárendeltségük területén a
munkavédelmi íeladatok megfeleló ellátásáért is felelósek.

Az idézett főtitkári utasitás elrendelte az MHSZ tevékeny§é8ét felöleló munkavé-
delmi szervezet létrehozását, mely szeruezetnek leg{elsóbb szintú vezetóje a lótitkár gaz-

dasági helyettese. E tevékenyég ellátásábao a munkavédelmi szcrvezet vezetójét a Társa-
dalmi Munkavédelni Bizottság segíti. A budapesti, megyei vezetóségeknél a munkavé-
delem irányítását a megyei titkárok gazdasQi helyettesei végzik, Az ó muokájukat Mun,
kavéde]rni Bizottsfuok segítik, melyeknek létrehozására minden középirányitó szerv

utasítást kapott, Központi szerveinknél a szerv vezetójónek helyettese itányitja a mun-
kavédelmi tevékenységet, klubjainkban pedig a klirbtitkárok,

A szakfui tevékenységben az oktatás és a gyakorlati munka során a munkavédelem
nem kapta meg a jelentósógének megíeleló hangsúlyt, De hiba volna megfeledkczni
azokról a törekvésekról, amelyek a különbözó feladatok ellátása kapcsán a biztonságos
végrehajtás ilányába hatottak. A képzési tematikák, a szabályzatok mind,mind tartal-

maznak balcset,megelózésre irányuló elóírásokat, A végrehajtás megkövetelése - annak
komolysága , azonban még sok kívánnivalót hagy maga után.
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A munkavédelemben bekövetkezett általános vláltozások a szakfui munkában is
változást hoztak. A felügyeló főtitkárhelyettesek és a repülófónök feladatul kapta a fcl-
ügyeletiik alá utalt sza]<terület mrrnkavédelmi tevékenységének irányítását. A vakágve-
zetó fótitkárhelyettesek munkavédelmi feladataik ellátásához a Muntavédelmi Szakénói
Felügyelettól kapnak segítséget. A szemezet létrehozua megtörtént, de tevékenysé8e
még csak kis ménékben érezhető.

Egy munkavédelmi szervezet múködésének hatékonysága n4gymértékben fiigg
attól, hogy milyen ütemben készülnek fel a szerv ezet ta9ju a feladatók szakszerú elláiá]
sáta. Az a tény, hogy a munkavédelmi szervezetünk tagjainak nincs munkavédelmi
képesítésúk, 

.a.lapvetően 
befolyásolja c íonros szakag íejIó<lesenek ütemét. Mindez kap-

csolatba hozható a balesetek és kiesett múszakok számának emelkedésével és a balese,
tek kapcsán keletkezett káfok növekedésével is, A megelózó munka iavítása érdekében
munkavédelmi képesítést nyújtó taníolyam me85zervezese, beindrtása latszik szükséges-
nek,

Az értekezlet részletesen elemezte még a árgyi tényezők és szemólyi tényezók
meglétét, az €ttációs és prop4ganda munka hatékonyságát, a munkavédeimi oitatás,
képzés, továbbképzés fontosságát, Szó volt az ellenőrzések, szemlék hatékonys4gáról és
a melryáltoztatásra szoruló hibás szemléletmódról, mely még min<lig tetten érhétó szö,
r etségünkneI.

A vitaindító reíerátum rámutat: ,,Nem kielógítő a fejlódés a közvetlen vezetók
szemléletének változásában sem, Ez íésziot az agitációs és prop4ganda munkánk gyen
geségére utal, részint a következetes számonkérés hiányát is felveüeti, Gyakran elófor-
dul ugyanis, hogy a közvetlen yezető szó nélkül eltúri a szabálytalaniágokat, ezzel
gátolja a szabályok érvényrejutását, IellLtatja az intézkedésekct, szemléletromboló hatást
vált ki, és gyakran ez az áIhumánum vagy nagyvonalúság súlyos katasztrófákhoz vezet.

|!4 gtyan vezetó is, aki nem hogy megakadályozná a gépkocsivezetőt, például a
KRESZ szabályainak megsénésében, hanem esetenként még ösztönzi is a gyorshajtásra,
súlyosan megsértve ezzel u előftásokat. Sokan a takar&osságot értik felie, és lefutott
gumikJ<al engedik üzemelni a gépjárműveket. Ennek veszélyessége, és az, hogy ezálta}
személyek és clyben vagyon veszélyeztetése áll fenn, mindenki szítmáta egy1ttelmíi."

A bale:eti h Lzet alakukra 19B1-198J Atjzitt

Elemezte a tanácskozás a balesetek alakulását is. Me8állapitotta, hogyl ,,Az MHSZ
múködési körében a vizsgált idószakban 417 személyi séÁlés;d 1áró baleiet következett
be, Ezek összesen 10 241 munkanap kiesését eredményeztéL. A Lekövetkezett ba.Iesetek
közűl ]' volt a halálos kimenetelú. A le8több baleset a sportolrással összeffiggésben
következett be. (Itt a honvédelrni sportoka kell gondolni plrl,: ejtóernyőzés, iipülés,
honvédelmi versenyek stb,) M4gas azonban az üzemi baleseiek aránya is, A bekóvetke,
zett §éfülések, a bekövetkezés okainak csoportosítása szerint a sérült gyakorlatJanságára
és szakJ<épzetJensegére r ezeüetók vissza,

A két okcsoportban bekövetkezett sérülések száma az ös§zes sérülésn€k 370l0-át
teszi ki Második helyen a legtóbb balesetet a kórnyezeti hatás okozta. Ez az okcsoport
képviseü az ósszba.lesetek 32olo,át.
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Hazai:zó lá:ol

A hclzzisz5lók - tizenheten - n4gy felelósségtudatról és hozzáértésróI tettek tanú,
bizonyságot,

Az orszfuos értekezlet összehívását idószerúnek, egyesek kissé megkésettoek tar-
tották, Többen megállapitották azt is, hogy a vitaindító és annak szóbeli kiegészítése
átfogóan és reálisan taftalmazza azokat az erófesátóseket, amelyeket az MHSZ az elmúlt
években a balesetek megelózése érdekében folytatott,

Külön ki kell emelni a hozzászólások közül néhányat, amely a leginkább jellemezte
a tanácskozás színvonalát, legrnkább megjelölte az elórelépés irányát is.

Follr Jrlzuf az MHSZ Veszprém megyei Vezetóség munkavódelmi szervezetének
vezetóje, megyd titkárhelyettes bozzászőI|sában n4gyobb önállóságot kér a munkavé-
delmj szervezet tagjainak kinevezése terén, Javaslatot tesz a munkavódelmi képesítést
nyújtó tanfolyam MHSZ-en belúli megszcrvezésére, javaslatát gazdas{ossági számve,
téssel indokolja. Több segítséget kér az oktatások megfeleló színvonalú me8tartásához,
mald így folytatja: ,,Sok megszivlelendő gondolat hangzott itt már el, ameiyeket hasz,
nosítani tudunk, hasznosítanunk kell. Hasznosítanunk kell még annak a tudatában is,
hogy idónk és teherbíró kópességűnk véges. Helyes munkamegosztással úgy, hogy
minden fuggetlenített dolgozó szakmai ós munkavédelrni funkciójától fúggetlenűl, mio-
den társxlalmi vezetó, sportoló és klubt4g a maga területén tegye meg azt, aírtlt íáosz-
tottak ebból a munkából. Hogy ez megva.lósuljon, abban az itt ülóknek - nekürrk igen
tllgy §zerep jut, mert nekünk kell a parazsat szítani, hogy a túz ki ne aludjon, hogy a
sokszor népszeditlen tevékenységünk re izilídjon a balesetek megelózése érdekéLen,
vagry ahogy azt a kiállítási tablónak mottójául választottuk, az EMBERERT.,. "

Kl)xi Inre mimi)k aredrl a HM Baleset-elhárítási és Munkavédelmi OsztáIyának
yezető)e l\ozzászóIásában kiemelte azokat a tevékenységi pontokat, ahol az MHSZ a
munkavédelmi elókópzés során hatékonyabb murrkavédelmi oktatással pozitív irányba
befolyásolhatja a bevonuló fiataloknak a katonai életbe való beillcszkédését, Hosszú
évek a]att felgyülemlett tapasztalataira a.lapozva hasznos tanácsaival és több konkrét
segítséget felajánlva jiault hozzá a tanacskozá§ sikeréhez. Egy korábbi hozzászólásra
freklektálva pedig a következóket mondta: Nekiink az az clvünk, hogy amennyiben egy
szabály értelmetlen, el kell törölni, De amíg eI nem tör]ik, addrg iszabály érvényben
van és a szabálynak étvényt kcll szerezni. Amcnnyiben elnézzük egyikoek, másiknak a
me8sértését, megszegését, akkor az törtéfiik, amit Szepesi ezredes említett, aki azt
mondta: ,,. , . mindenhol csak kis szabáIytalanság történt, de a könilrrrények szerencsót-
len közrejátszása súlyos katasztrófához vezetett," Tehát i8y néz ki a kis einézések követ-
kezménye.

Ami pedig a szemlélet formálá§át illeti, azt szoktam mondani, n4gyon fontos, hogy
ne tegyü,nk kiilönbséget a saját es a mások testi épségének és egészségének védelme
köiött. lgy közclebb íogunk iutni a problémák megoldasahoz.

Szóba került itt az is, hogy néhány kérdés megoldása sok pénzbe kerül. Tudjuk azt
is, hogy pénz dolgában soha nem voltunk fulzottan eleresztve, már ami a munkavédel
met illeti, és valószínú, hogy ebben a közeljövőben sem számíthafunk nóvekedésre.
Azonban óva intenék bálkit is attól, hogy a pénz vagy az alyagj Iehetőségek szúkössége
miatt a ,,megoldhatatlan" mögé bevonja a megoldhatót is, Amennyiben tesú épség és
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egészség kérdéséról van szó, amennyiben közvetlen veszélyról van szó, akkor cz soha
nem volt és nem is lehct pénzkérdés,

Fíae Lajar a SZOT Munkavédelmi és Társadalombiztosítási Osztály vezetoje hoz-
z|szőIásában dicsórettei emlltctte azokat a töíekvéseket, anrelyek az MHSZ-nél meg
nyilvánulnak az emberek, dolgozók, kiképzésben részt vevők és sportolók egészségé-

nek, testi épségének megóvására, T4ékoztatta a tanácskozás résztvevóit a népgazdasági
cróíeszítésekről, a kormány kibontakozási programjával összefüggésben a hosszútávú
egészségmegórzési társadalmi programról, a társadalom t4gjainak egészségi állapotától a

nemzetközi összehason]ítások eredményeinek felvillantásával, majd kijelentette; ,,Az
MHSZ-nek jelentós a lelretósége és n4gy a felelóssége abban a munkál,,;n, amit mi
muokavédelemnek nevezünk. Az, hogy a szerepe, lelretóségei és felelóssege n4gy. .rz

mindenekelótt azéft van, mert az emberek, a dolgozók, a fiatalok biztonságérzetének
felkeltésében egy széIes kört íog át, elókészíti a Magyar Néphad§eregben §zolgáIatot tel
jesítő fiatalokat, azok biztonságérzetét erósíti és nyugodtan fogalmazlratók úgy, hogy a

polgári elet biztonsága szempontjából is jelentős neveló iskola, Ebben a jelentós neveló
szefepben kell minden nap helytállni azoknak, akik az itteoi szakági és munkavédelmi
tevékerrységért felelósek. A íelismert felelősség súlya pedig kétszeres."

A kockázatvállalást felen)ttő hozzászó|isra válaszként megemlitette; ,,Gyakran íel
merül - mint itt is - a kockázatváüalás témája, N4gyon tisztességesen kell erre is választ
ednunk, A társadalom adott helyzcte, az adott múszaki-technikai veszélyek, az adott
tudati viszonyok óhatatlanul determinálnak egyfajta kockázatot, Nulla kockáZatot tehát
oyilvánvalóan nem lehet megfogalmazni, de a normálison túl vállalt kockázat az veszé-
lyeztetés, A munkavédelem célja, hogy a kockázat a matematikusok kifejezésével élve, a
nulla felé mozogjon,

Most pedrg engedjék meg, hogyJózsef Attila segítségével fejezzem be hozzászólá-
somat. A költó ezt irja: .Ne légy szeles, bár munkádon más keres., En ázé.t vettem eló
e soft, melt a munkavódelemben a kockázat mértékének megjelölése nagyon tbntos, és
fontos, hogy valóban ne legyünk szelesek. Es folytatódik a vers: .Dolgozni csak ponto-
san, szépen, ahogy csill4g megy az ógcn úgy érdemes., Meggyózódésem, hogy maga-
mért, magunkért, egymásért csak így szabad, csak így érdemes dolgozni a munkavéde
lem területén is."

A hozzászólásokat a vá-laszok, m|d a zársző követte, Itt fogalmazta meg Br.,kor

Józtf uredu, az MHSZ íőtitkárának helyettese a legfontosabb és soron következó fel,
adatokat, Kitúntette Mokat az aktivistákat, akik munkavédelmi tevékenysógükkel ezt
kiérdemelték.

2, Tájékozbró
a Magyar Néphadsereg 7203 magasabbegység

munkavédelmi konferenciájáról

Szabó Aatal íimag

A Magyar Néphadseregbeo a munkavédelmi konferencia idószakonkénti megtar,
tásbt a 1ol1,98l. (HK 18.) HM számú utasítás trla elő. A munkavédelmi konferencia a
munkavédelmi propaganda szerves íésze és lényeges mérföldköve a munkavédelmi
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tevékenység számadásának. Ugyanis 2-3 évenként mélyreható elemzést adunk közre az

egészségkárosodás ós baleset-megelőzé§ telén elórt credményekról, problémákról,
Ennek jegyében került megtartásfa 1987, december P,ón Kaposváron a Helyőrségi
Klubban a m4gasabbegység munkavédelmi koníerenciája, A konferenciát Rába Imre
mérnök ezredes vezette a parancsnok más irányú elfoglaltsága miatt, A konferencián az

a-lárendelt katonai szervezetek négy {ővel - a parancsnok llelyettes, a parancsnok fegy,

verzeti és technikai helyette§e, az elhelyezési szolgálatfónök és a munkavédelmi megbi
zott - vettek rószt, s annak parancsnokainak egy része. Aktivitásuk alaplán a jelenlevók

hozzisző|lsa a konferencia lebonyolításálroz igen pozitív volt,

A koníerenciát alapos értékeló rnunka elózte meg, amelyet a m4gasabbegység
Munkavédelmi Bizottsága hajtott végre. Ez az értékeló munka felölelte az elöljárók és a

saját cllenórzések értékeléseit, a parancsnokok beszámoltatásának jelcntéscit és a baleseti

helyzet alakulását, valamint az MN 5232 MunkavédeLmi Konlerencia 198). évi, továbbá
az MN IL Munkavédelmi Koníerencia 1986. évi any€át, annak tapasztalatait és irány-
mutatásait.

A konfereociát megelózóen kiadásra került a vitaindító reíerátum, amcly alapját

képezte az elmúlt idószak munkavédelmi értékelósónck,

A konferencián a vitaindítóban és annak szóbeli kiegészítésében íoglaltakkal a hoz
zászólók alapvetően egyetértettek, azt elfogadták, megerósítették és saját tapasztalataik-

kaJ i< gazd49rtoLtak
A konferencián kilencen szólaltak fcl. Kürti Imre mk. ezredes, az MN PUSZF,ség

Baleset-elhádtási és Munkavédelmi osztályvezetője méltatta a magasabbegység elórt

pozitív eredményeit, de felhívta a figyelmet azoka a dolgokra is, ahol rnég sok a

teendó. A meghívottak között szóIalt fel Németh György órnagy, aki hasznos észrevé-

teleivel egészítette ki az elhangzottakat a tewező, itáayitó tevékenység fontosságának
kiemeiósével.

A konferencia megállapította, hogy az elmúIt l évben a központi és helyi szabáIyo-
zások eredményeként tovább szilárdult a balesetek megelózésének rendje,

A konferencián is halgsúlyt kapott nz alkoholíogyasztás elleni küzdelem, mivel az

eddi;1 befektetett energia nem hozta me8 a váft ereL]ményt, s nen sikenilt lényeges vál-

tozá§t eléfnj ezen a teíületen. A konferencia megkezdése is erre a problémára irányult,
amikof a Katonai Filmstudió ,$esrú pabál" című filmje került levetítésre,

A konferencia megállapította, hogy a munkavédelem szabá,lyrendszere megfelel a

követelményeknek. A problémák abban jelentkeznek, hogy a szabályok, elóírások meg-
követelése, a gyakorlatban történő betartása gyakran hiányos, felületes az cngedékeny,
fegyelmezetlen, gondatlan m€atartás miatt,

A munkavédelmi feladatok tervezése egyre nagyobb teret kapnak a parancsnoki
munkában, amelyet az egyes alakulatok baleseti statisztikájának javulása, a személyi áilo-
mány éIet és munkakörülményeinek fejlődése, a katonákról való fokozottabb gondos-
kodás is bizonyít.

A pozitív eredmények ellenére, a báleseti helyzet alakulásában még mindig nem
értük eI a halálos és súIyos balesetek számának jelentós csökkenését. Ezeknél a sérülé-
seknél az ,,egy" is sok.

Mindez idószerűvé tette a konferenciának azt a célkitúzését, l]ogy ös\zegezze áz
elmúlt években végzett muokavédelmi tevékenység fóbb tapasztalatait, a fejlódést aka
dályozó körülméoyek fekárását, a további munka fóbb területeit, a pclzitív tapasztala,
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tok, va.lamint a lehetó§égek közfeadását a balesetek, egészségkárosodások megelózésé-
hez.

A konferencia kiállításán bemutatásra kerültek a szeles körben ha§zná]atos általá-
nos munkavédelmi e§zközök, a ruházatok, a különféle felszerelések, továbbá az oktatást
elősegító videotechnika a]ka.lmazási módszerei, a Népszava kiadványok, a munkavé-
delmi plakátok és az MN PÜSZF ségtől kölcsön kapótt munkavédelmi szemléltetó és
prop4ganda táblák, any4gok,

A konferencia az MN II. Munkavédelmi Konferenciájának zárszavából vett idézet-
tel z,irult. a köverkezó 3ondolatral:

_ ,,.,,a manAauldelem a paratc:ttoAi, a politiáai munÉa rzeruel réxe, rupi feladat, nert

Pedig Lampáry teuéhny:ég. N felt4:éÉ el, bog az mbereL épségéae* megőrzése i baáercgben
hanAi:zilt,igi rin]Qi lah i_, na,al-"

Bízunk abban, hogy a sikeres munkavédelmi konferencia újabb lendületet ad a
munkavédelmi tevékenység eredményesebb ,légzéséhez, s elós€íti a baleseti helyzet
kedvezó a_lakulását.

, 3. Tájékoztató
a katonai íőiskolák közötti munkavédelmi vetélkedő

tapasáalatairól

Zinfur Erzslba kPa., adiunhntl

A katonai fóiskolá]< munkavédelmi vetélkedóje 1987,ben ismét megrendezésre
kenilt, amely átíogó képet nyújtott a testi épség és egészség védelmére kiadott központi
rendelkezések, a katonai élet §ajátossfuait nikrözó elóírások ismeretéróI és a]kalmazásá-
ról.

A vetélkedóre tóténó felkészüIés a íőiskolák se.lejtezóivel több hónapig tartott, s a
döntő színhelye 6 év után - 1987, december 10,én - újra az MN Killián György Repüló
Múszaki Fóiskola volt. A döntó színhelyének biztositásában és a verseny zavarialan
lefolyásának elókészítésében a következó teeodóink voltak:

_ A fóiskolánk kultúrtermét ú8y rendezűk be, hogy az elnökség, a zsúri, a verseny-
zók, a vendégek, a technikai személyzet, 

^ 
tv-l^nc, ez eredményhirdetó tábla stb. jól

áttekinthető legyen, § a háttórben a munkavédelmi plakátok, a védőeszközök, az elsóie-
gétynyújtó kellékek biztosítsák a kelló hangulatot, a verseny munkavédelmi jelleget,
továbbá virágokkal, drapériákkal díszítetük a döntó ünnepó:lyes környezetét. A techni-
kai elókésziiletek soráo a videofilm részletek bejátszásának lehetóségét, a hango§ítást, a
fotózást is megszerveznik, továbbá az elsósegélynyújtó kellékeket ; főiskola egészség-
ügyi szolgá.lata biztosította. A hadtápszolgálat gondoskodott a büféről és az ebédeltetós
Iehetóségéról. Biztosítottuk továbbá a döntő játókvezetójét, az időmétőt, a táblaífót,
valamint azokat a segítőket, akik a feladatok kosztásában, összeszedésében segédkez-
tek.

Az ehzt)*slgbett bellx faglalt:
- az MN KGYRMF parancsnoka képviseletében a kiképzési helyettes;

_ - az MN PUSZF*ég Baleset-elháítási és Munkavédelmi Osztályának vezetője,
valamint
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- a fóiskolákat képviseló tanszékvezetők, munkavédelmi tanárok és a fóiskolák
munkavédelmi megbízottjai.

A dr)ntí uűrijébu belyet faglah:

, - az MN lÜsZr-seg Baleiet,elhádtási és Munkavédelmi Osztályának munkatát-
sal;

- az MN Tanintézeti Csf.-ség munkavédelmi megbízottja;
- a? MN KÖJÁr munkarársa.
A csapatok felkészítéséhez a fóiskolá.k közötti vetélkedóhöz az MN PÜSZF-ség

Ba]eset-elhádtási és Munkavédelmi Osztálya kijelölte a szakirodalmi anyag felezeteit, a
döntó any4gát és a fordulók jellegét, amelyet a2 elókészületek során pontosítotfunk. A
csapatok n4gy igyekezettel és szorgalornmal ké§züItek a vetélkedóre.

A főiskolák közötti munkavédelmi vetélkedő döntójét megelőzte a fóiskolákon
belüli vetelkedő. Ezek a belsó vetélkedók, a selejtezók szinte a teljes személyi állományt
mozgósították, mivel minden szerv minden állománykategóríája képviselve volt, A
helyi vetélkedókön legjobban szerepló személyekból alakitották ki azután a főiskolákat
képviselő csapatokat, A fóiskol& a dóntón 3x' fós csapattal vettek rószt a lfuelAező
ürszelételbfl:

1 tiszt, 2 hallgató, 1 sorkatona, 1 polgfui alkalmazott.

A munkavédelmi vetélkedó szakmai, tanalml anyagát, a íorgatókönyvet, a döntő
kérdéseit az MN PÜSZF-ség Baleset-elháútási és Munkavédelmi osztályá <iolgozta ki.
A fordulók kérdései zárt bodtékban érkeztek a dóntó színhelyére, Ez a verseny objektív
jellegét erősítette a korábbi gyakorlattal szemben. A korábbi versenyeken ugyaois min-
dig az a fóiskola állította ös§ze a vetélkedó any4gát, kérdéseit, üol a döntó megrende-
zésre került,

A wrtetty a ktiuetkní fardulókból kl,;ídiitl ljsszt:

I. forduló

hnex ,ftlnrészlet bejátszósa uidtarr1l, bang xélÉal

A filmrészletek a l{.rtonai Filmstudió,,Uj környezetben" és a ,,Röntgenfelvétel"
cimú filmjéből kerültek bejátszásra, A katonai élettel és a munkával kapcsolatos szabály-
talansá8okat, hiányosságokat, ve§zélyforfásokat kellett felismerni, A vetélkedó csapatok
elmélyülten figyelték a filmeket és árnyalati, apró hiányoss4gokat is felfedeztek, de saj
nos voltak olyan hibák is, amelyeket nem ismei.tek fel. Ez kidenilt a film visszajátszrásá-
nál, Sajnálatos volt, hogy a fekete,fehér film egyes részei a képernyón elég rosszul látha,
tóak.

Ebben a fordulóban a csapatok a gyors hclyzetíelismeró, hibafeltáró képességéról
kaptunk képet, amely azt is mutatta,'üogy a versenyzók felkészülésük során alaposan
elemezték a katonai filmeket, s az azokban levó szabálytalanságok, biányosiágok
mélyen rö8zítódtek tudatukba, emlékezeükbe.

IL íorduló

B C?ne le&ít í; ! i l Lin l érdé:e k

Csapatonként 2-2 kérdést húztak a vetsenyzók. A csapatok szóban adtak számot

^z 
alapvető munkavédelmi felkészüItségükól, a szabályok gyors alkalmazásának készsé-

géíőI.
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IIL forduló

ManAauldelni tató

A munkavédelem általáot-,s, széles köű ismeretany48ából kerültek felmérésre a
csapatok rövid idó a-latt, amelyet a zsúri is gyorsan órtékelt.

IV. forduló

ElsítegeIn7 ijti:
Minden csapat húzott egy borítékot, amelyben ievó kérdés alapjáo e8y kötözési

módot, iüetve elsósegélynyújtá§i feladatot kellett megoldani, Minden csapat idóre elké-

szítette, illetve megoldotta ícladatát. Probléma csak ott volt, ahol félfeértették a felada-

tot. A versenyzó csapatok és egészségügyi ismereteken túl a helyzetfeüsmerő képesség,

ról, ügyességról, gyorsaságról is képet adtak, továbbá a végrehajtott elsősegélynyújtás
hoz szakszerő magyanzatot is tudtak ffízni,

V. forduló

V eaOeJzkúzuF pll J {a8a ta \a

A munkavédelmi eszközök helyes a.lkalmazásának ismeretét is bemutatták a ver-

senyzok. Ezzel a forduloval játékosabbá, változatosabbá, értékesebbé tették a vetélke,
dcjt. A MŰÁRT-kataló5-usok alapjan készült 28 eszköz kópét kellett összeválogatni a

me8adott munkakörókhöz (pl. akkumulátorkezeló, hegesztő stb.)-szükséges egyéni

védóeszközöket, majd testvédelmi (íej, arc, kar, káb stb,) csoponokba keliett összeválo-
gatni a fényképeket. Ez a forduló nehéz feladatnak minósíthetó, de a csapatok sokol,
dalú és magas szintű íelkészültségét az eIéft m4gas pontszámok tükrözték.

Vl, forduló

Baiíll\lt h!ú!J u xÁaasz L t'ejezalbíl

A katonai elöljárók, a munkahelyi vezetók kötelességeinek ismertetése, tételes fel-

soro]ása yolt a feladat, amely a lexikális felkészült§é8et mutatta. A szabályok ismerete
igen fontos, alapvetó követelmény, mivel a fóiskolákról kikerüló hallgatók, mint hivatá-
sos tisztek, katonai vezetók a kötelessé8ük alapos ismeretével kell, hogy végezzék mun-
kavédelmi tevékenységüket, a beosztottaikról való gondoskodásukat.

VII. íorduló

L, 1,1, rf, l, ,,,,l0,

A helyes válaszokat, felsorolásokat kérdésenként kellett megadni a munkavédelem
áJtalános ismeretanyagáből. Ez a forduló szintén lexikáüs felkészültséget bemutató ver-

senyszám volt. A feladat megoldása átfogó ismereteket követelt meg,

VIIL forduló

Taxalék klrűyk

A csapatok azonos pontszáma esetében az előre összeállított és borítékból kihú-
zott villámkérdésekre adott válaszok döntötték el a végső sorrendet. A VIII. forduló
után kialakult a döntő sorrendje.
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A zsúri elnöke, dr. Vasvári Ferenc mk. alezredcs értékclte a döntó lefolyását, az

elért credmónyeket, a tapöztalatokat és végül a fóiskolák csapatainak elért helyezését
ismerfefte

A díjakat az MN Tanintézeti Csoportfőnökség nevében Nagy Szilveszter mk, ezre,
des, az MN KGYRMF Kik, h. és Kürti Imre mk. ezredes, az MN PUSZF-ség Baleset
elháútási és Munkavédelmi Osztályáoak vezetóje adta át.

Az első helyezett csapat t€jai szeméIyenként ]000,- Ft-ot, a második helyezett
c§apatt€ok 2000,- Ft-ot és a harmadik helyezettek személyenként 1000,- Ft-ot nyer-
tek,

A csapatok versenyében az elsó és második helyezést a Killián György Repüló
Múszaki Fóiskola csapata, míg a harmadik helyezést a Kossuth Lajos Katonai Múszaki
Fóiskola csapata érte el, A íóiskolák közötti versenyben ez összpootszámok a]apján a

vándorserleget a KGYRM Fóiskola nyerte el, amelyet két évig - a következó vetélke-
dóig - a fóiskola versenyzóinek, a személyi állományának örömére szolgál.

A dijkiosztas után Kürti Imre mk. ezre,les. az MN PÜSZF-seg osztily,lezető)e
hozzászőlisában értékelte a katonai fóiskolák vetélkedőjének tapasztaiatait. ELmondta,
hogy a vetélkedót jóI szervezett, mozgósító erejű, szinvonalas versenynek targa. Kife;-
tetle, hogy a munkavédelmi agjtációnak és prop4gandamunkának ez a formája tovább
erósítette a köz8ondolkodá§t, a helye§ szemlóletmód kialakítását, és eió§egítette a mun,
kavédelem tátsadalmi bázisának szélesítését. A vetélkedó sok résztvevót mozgatott
meg, amelynek eredményeként a fóiskolákról kikcrülók tovább viszik hivatásukban is a
helyes munkavédelmi szemléletüket és ez a néphadseregbcn tovább segiti a munkakö,
rülmények tervszerú, sokoldalú fejlesztését, a személyi állomány életének és te§ti épsé,
gének védelrnét, a parancsnokok, vezetők ezirányú felelósségének fokozását.

A katonai fóiskol& közötti döntő tapasztalatai is bizonyították a vetélkedőben
rrjló lehetóségeket. Az alakulatoknál még ma is elófordul, ho3ry lebecsüIik a szabá.Iyo,

kat, az óvatosságotJ amely elsósorban szemléIetbeni hiba. A döntó megmutatta, hogy a
jól felkészúlt versenyző állomány munkavédelmi szemlélete, hozzáá]lása magas fokú
elhivatottságot tiikröz, amelyet a késóbbiekben tovább viszlrek a beosztottak felé. A
részwevők nagy létszltna igazolta, hogy jó prop4gandamunkával eredményes mozgó
sító hatást lehet elérni az ismeretek elsajátítására, elméIyítésére. A fordulókban megmu-
ütkozott az is, hogy a versenyzók nemcsak a lexiká.lis ismeretekben jártasak, hanem a
helyzetfelismerésben, a szabályok gyors alkalmazásában, a sokoldalú felkészütségükben
a készség fokán állnak, A vetélkedóre va]ó felkészülés lehetőséget nyújtott arra is, hogy
a résztvevók a gyofsaságukat és úgyességüket is fejlesszék. A döntó nyilvános közön-
sége - a verseny játékos jellege mellett - felfrissíthette ismereteit, amely a vetélkedó szé-
lesebb körú hasznosságát is mutatta.

Ös:zutiglbtx tehát a uxélkdíi bizaryítcltta, bog beju propaganüual elí:egíthetí a nozgí,,,
:itOtl rzméhi állaruinJ sumlehténel farmálása, amefncA totábbi hatá.ra a baleseteh ,uámánaÉ
csijkheú,teben realizálódik, A uetélkedií hheííségeit - a Éatonai fíirloháan njl cílszeríi ljalahi,
ílfii a cw,rtak ls inlézxeh Ar;r{ben is.
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FOLYÓ|RATSZEMLE

A fronthadtáp vezetésének kérdései

Írta: G. P. Palztabatlrlij altáborua71
(Fardítás: a ,,Vojexnaja Minl" ,tnu fa|nirat tóal/tz. n.-b,í/)

A hadügy fejlódésének tórténete azt bizonyí§a, hogy a csapatok vczetésének sze-
repe a szervezeti felépítés ós a technikai felszereltsóg korszerűsitése mérvének megfele
Iöen no. Nemcsak az irányítís formái és módjai, hanem maga a rendszer és annakhin
d.: .fT._. a szervek felepttese. a hiradás megszervezésc, a vezési pontok állománya és
technikai felszerettsége, azok szétbontakoztatásának és működésén;k rendje is me3váJ-
tozik. Ez szemléltetóen megmutatkozott a n4gy honvédó háboru hadműveleteibé=n is,

, .Ismeretes, hogy a szovjet íegyveres erók decentralizált hadtápvezetési rendszefrel
kezdték harctevékenységüket a hiderista megszállók ellen. A háboru elótü években a
front hadtápvezete§enek elmélete nem volt killó mértékben kidolgozva, Úgy tartották,
hog). ,z összfe8yyeJnemi törzsek opelatívan tudjáJ< irányítani a iadtnpe§|ségeket és
intézeteket a bonyolult harchelyzetben. Pontosan ezért nem dolgozták É sém g"yakorla,
til4g, sem elméletileg a hadtápvezetési pontok szétbontako zísÁaak, a hadtá!'hirarlás
megszervezésenek kerdéseit. a hadtápbiztosítással kapcsolatos okmányok kidolgozásá-
nak és íormába öntésenek rendjét eimódlait, EnneÉeredméoyeképpán mutaúzott a
háboru elejéo szemmel láüató eltérés a lradtáppal szembeni követelmények és a tórzsek
azok rea]tzilására való felkészítése között, ami igen negatív kihatássa.l volt már a harcte-
vékenységek legelső napjaiban, Legelső sorban az eg}ségek és intézetek decentralizált
hadtápvezetésenek felépítése nem állta ki a szigoru pióbll A n4gyszámú ellátó és bizto-
sító_szolgalat irányítisx €gyseges szervének hiánya és ennek kövitkeztében a ha<]műve
letek tervezése és a hadtáp múködése közveden megszervezése közötti eltéfés (különb-
seg) rendkivül negattvan hatott a csapatok idóben órténó és teljes harltápbiztosítására,

, A harci egységek vezeté§ével kapcsolatos munkával túlterhelt összfe5lyvernemi tör-
zsek nehéz,. gyrJ<ran kr_itik-us helyzetben képtelennek bizonyultak a csa]latok minden
szükségessel törtenó ellátásának opefatív irányítá§ára és zavarok, sőt'fennakadrások
kelerkeztek 

1 
maqalalbegrses9k es egységek anyagj ellátlnában, ami igen negatív küa

tassal volt a harcfeladarok általuk óírénő yé+íehúi^sáta. 194l. Jűn]l.]s11-24,7n például
amikor Grodno körzetében a Nyugati Front ellencsapást hajtoú végre a hitlerisÚJ< cso,
Porto§ítá§a ell€n, az elkeseredett harc tetóíok,án a ó, ei 1t. gepesíterihadtest üzemany€
és lószer nelkűl maradt. Az utánszáütásban mutatkozó fúnakadasok miatt iúnius )í-
átóltezdódóen a front csapatainál, különösen azonban a 3, és 10. hadsefe8ná óreztetni
kezdte hatását az á]találos lőszet-, izemanyag- és élelmiszerhiány,'

rszovjetunió Honvéde]mi MinisztériumáDak KözpoDd Levéltára. í 208, op, ]0]8, d. 15, 11, l0-]2,

152
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A háborrr kezdeti idószakában a csapatok lószerrel és üzemany4ggal való ellátásá-
ban más frontokná.l is voltak fennakadások.

A helyzet szükségessé tette a hadtáp irányításának merész átalakítását. 1941. július
30-án például jóváh4gyták a szovjet hadsereg háborus hadtápvezeté§ére vonatkozó uta-
sítást és a szovjet hadsereg hadtápja vezető szerveinek szervezését, augu§ztu§ 1,én pedlg
aláírták a Szovjet Hadseteg Hadtáp Fócsopoftíőnökségének, a front és hadsereghadtáp
csoportfónökségeknck szervezésére vonatkozó parancsot, élükón az illctékes seregtest-
parancsnok helyetteseit képezó és egyidejúleg a Vörös Hadsereg hadtápíónökénck aIá,
rendeit front és hadsereg hadtápfónókökkel. A front hadtápfónölség állományába a
szervezési és tervezési osztály, a katonai közlekedési osztaly, a közúti osztály és a had-
tápfónök ellenózó osztálya taítozott. A front hadtápfónök közveden alárendeltségébe
taftozott a hadbiztosi csoportfónökség, a2 ,jzemalyag, az egészségúgyi és az a]lategész-
ségügyi osztály,'

Különösen ki kell hangsúlyozni, hogy a hadtápvezetés központosításának foko-
zása és a front (hadserca) hadtápfónökök jogainak és felelósségének bóvítése felett az
egész háboru ideje alatt munkálkodtak. 1942,ben pl. már azok alárendeltségébe tano-
zott valamennyi ellátó szolgálat, 19.i]-tót pedig a Honvódelmi Népbiztos parancsával a
fegyvernemi fónökök, a szakcsapatok parancsnokai é§ a szolgálatiág-fónökök a hadtáp-
vezctés és szervczés, az után és hátrasziűtás, a hadtáp híradás megszewezése, az őrzés
és védelem és a reod fcnntartása kérdéseivel kapcsolatosan a íront (hadsereg) hadtáp,
sávban és közlekedési útjain,r A front (hadsereg) paranc§nokhelyettesek-hadtápfónö-
kók tehát a lradtáp teljhatalmú szeíyezői és irányítói lettek, Ez pozí{wan hatott a csapa-
tok hadtápbiztosítására, növelte a vezetés opefativitását és szilárdságát.

Az események központjában azokon a helyeken tartózkodva, ahol a hadtápbiztosí,
tás alapvetó kérdéseinek megoldása történt a hadtáPfónökök a töfzsökön és a szolgála-
tiág,fónökökön keresztüI elhárították a felmeniló nehézségeket, pontosították és újabb
feladatokat szabtak, megszervezték az egységek és intézctek hadtápszerveinek együtt
múködését, dóntó mértékben belolyásolták a megszabott feladatok végrehajtásának
tnenetét. A fó figyelmet a t'rontok fóirányaiban tevékenykedó csapatcsoportositások
elsórendű és lehetó legteljcsebb biztosítására íordították, Ezekfe összpontosították a
hadtáp fóerókifejtését, a csapatoknál és a raktárakban felemelt készleteket hoztak létíe,
elórevonták a hadtáperők és eszközök mozgó tartalékait. A belorussziai, Viszfula-ode,
rai, a Kelet,Poroszországi, a berlini és a mandzsuriai hadmúveletekben a fronthadtáp
raktárainak, közúti, gépkocsi szállító, vasúti, egészségügyi és más magasabbegységeincl
és egységeinek legalább 65-70 száz.aléka a fócsapásoi irányaiban tevékenykedett. Ez
oövcltc a hadtápcsoportosítások ónállósrigát, lc,hetóvé tette az crókifejtés mélységébóI
történó íokozását és a csapatok folyamatos ellátását a harctevékenységek folyamán.

A hadtápbiztositás operatív irányításálroz hozz$ánlt a fronthadtáp §zervezeti fel-
építésének korszeűsítése, a fronthadtáp manóverezóképességének és mozgókonyságá-
nak növelése.

A Honvódelmi Népbiztos döntésére a frontoknál már 1941 augu§ztus-októberben
hirtelen csökkent az állandó jellegíí raktárak, bázisok, javitóműhelyek és más kevésbé
mozgékony intézetek §záma, Helyettük az alapvetó anyagieszköz-fajtánként tábori rak

]A Honvédelmi Minisztérium Központi Levéltárn, í.67,67. oP.,890, d, 2, ll, l4,t9,
'A Honvódelmi MinlsztóriDm Központi Levóltára, f.61_ op_ 42022, d. 84, 11, 81-8].
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táfakat rendszelesítettek. A hadseregnél a 4-25 nehézkes raktár helyett tábori hadsereg

any4gi alapokat rendszeresitettek, állományukban 7-8 tábori raktárral.' Ezzel együtt a

írontoknál és hadseregeknél növelt& a gépkocsiszállító, közúti, vasúti és más moz,gó

magasabbegységek és egységek szttmát) A hadtáp végrehajtott átalűtása jobban meg-

felelt a gyakran váltakozó harchelyzetnek, lehetóvé tette a hadtápbiztosítás ósszes kér-

déseineÉ' precízebb végrehajtását, hozztginlIt a hadtápbiztosítás operativ irányitásának

további korszerűsítéséhez,

Természetes, hogy a íront hadtápfónökségeinek munkájában az elsó idóben voltak

hiányosságok és nehézségek, Egyes frontparancsnoksfuoknál pl. nem volt szoros

együttmúkódés a hadtápfónök, a fegyvernemi és szotgálatiág fónökök köátt, a csapat-

paian.rnok es az összcfegyvernemi törzsíónökök nem mindig tájékoztatták 
^zokat 

idő,

ten ós kimeritöen a kialakult helyzetról és a csapatok új harcieladatairól. Ez negatívan

hatott a munka Íolyamatosságára és csökkentette a vezetés operativitá§át. A fronthad

táp vezetése összességében azonban erősödött, céltudatosabb és szerve7ettebb lett,

1142 áprüsában A, V, Hrulev tábornok, a Vörös Hadsereg hadtápfőnöke azt jelentctte

a honvédelrrri népbiztosnak, hogy a megalakított front és hadsereg hadtápfőnökségek

éIetképcsnek bizonyultak és összeségében teljes egészében bevá,ltották e hozzájuk fűzött

reményeket. A front és a hadseteg hadtápfőnökök valójában teljhatalmú hadtáphelyet,

tesei a §efegtestparancsnokoknak és mint ilyenek, a hadtápszolgálat ósszes kérdésciért

egyedúl íelelós személyek.ó

HangsúIyozni kell, hogy a hadtáp vezetőszervek felépítésének korszerűsitése a

nagy honuódő háború utáni idószakban is folytatódott. Ezt a csapatok hadtápbiztosítá-

sával kapcsolatos új feladatok megjelenése, azok volumenének állandó növekedése és a

hadtáp védelmi és támadó hadműveletek alatti irányításának bonyolults€a tette szüksé

gessé. Ezért a frontoknál már 1!42 májusában rendszeresítik a hadtápfónók helyettesi

beosztást a szervezési és tervezési osztály helyen pedig megalakítják a front hadtáptöf-

zset, Állományában két - szervezési és anyagellátás tervezési és gépkocsi, légi száIlítás

tervezési osztállyal,' Valamivel korábban, 1942 márciusában a frontoknál megjelentek a

hadtápfónöknek alárendelt zsáJ<mány fegyverzet, any4g, és fémhulladék gyújtó osztá-

lyok. 1943-ban a frontokrrál a katonai kózlekedési osztá.lyok helyett létfehozták a keto-

nai közlekedési íóoökségeket. A gépkocsi szűtásí lgazat szcrepe növekedésének

következtében egyidejűIeg szerveztek két önálló - gépkocsiszállító és közúti fónöksé-

get, 19.i4 elején a háboru tapasztalatai tanulmányozásának és altalánosításának céljábóI a

iront hadtáptörzsek illomáaytábliqába felveszik a hadmúvelet alatti hadtápmunka

taPaiztalatat általánosító alosztályt.|

1)44 nyarán, miután csapataink Eutottak idegen területre és a nyugateurópai

nyomtávú vasutak igénybevételének kezdetóvel egyes frontok katonai közlekedési

főnökségeinél megalakított& a szállításokat, ezeket a vasútvonalakon irányitó osztályo,

kat, a §;ovjet és a nyugateurópai nyomtávú vasutak csatlakozísainál pedig fóképpen

a A Szovjet Fe§veres Erók Hádápja a Nagy Honvédő Háborubao, Zrinyi Katonai Kiadó, Budapest,

1980,77, oldal.

' 
Vojen noLsztoricseszkii Zsufnal, 1980. N'' 11 sz, 3r.

?A Honvédelmi Minisztérium KörPonri LevélLára, í- ó1, oP. r2a2z, d, 4, ll. 80-81,
3A Honvódelmi Minisztérium KózPonti Levóltárá, í.61, o?,24179ó, d, 100, lr, 9 11.
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front közvetlen átrakóbázi§okat bontakoztattak szét.9 A foganatosított rendszabályok
jetentós mértékben bóvítették a frqnthadtáp lehetóségeit, növelték annak manőverező,

képességét és mozgékonyságát.
A híboru második és harmadik idószakaiban a fronthadtáp vezetószervei egyre

oPefatlvabban működtek. Gyorsan re4gáltak a helyzct megváltozására, időben elkészí-

teiték a szükséges javasiatokat, megalapozottan és aprólékosan tervezték a csapatok

hadtápbiztosítását a mevívandó hadmúveletek teljes melységére.

A hadműveiet elókészítésekor kidol8ozták a tervet a fronthadtáp felépítésére és a

csapatok anyagt,technikai módosítására, ami taftalmazta a hadtáp megszervezésének és

műkódésén;k mindegyik alapvetó kérdését, a badtápkórletek hatlualt, a közlekedési

útháIózatot, a hadserágek telápülésének megszervezését, a hadtápegységek és intézetek

elhelyezósét és áttelepílését; a készletek méreteit és lépcsózését; a fogyasztási normákat

és az anyagi eszközöL valamennyi szálJitásának rendjét; az egészségügyi ós állategészséB-

ligyi bizioiítás rendszabályait, a hadtáp órzésének és védelmének, vezetésének és híradá,

sárrak nregszervezését.
Ennek megíelelóen készítették a hadtápdirektívákat, Paíancsokat és intézkedése

ket, amelyekben konkrétan megszabták a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos

feladatokat, meghatározták azok végtel-rajtásának rendjét és idejét.

A titoktaftás biztosítása céljából a terveket, hadtápdirektívákat rendszerint nem

küldték szét a csapatokhoz és a szolgálatifuakhoz. Azok feladatait személyesen a íront
hadtápíónök szabta meg, v4gy a direktívákból kivonatokat juttatak el hozzájuk rqtle-

\ez,le, az őket érintó terjedelemben, Meg kell említeni, hogy a csapatok tevékenysége

váratlansága érdekében az egyes tárnadó hadműveletek tervezésekor a hadtápbiztosítás

megszervezésével kapcsolatosan egyáltalán nem készítettek írásos v. grafikus okmányo-

kat.In

A írontok hadtáptö tzsdnek az atryagi e.ukilzöh fo|anatos tánszállíthának mtgszer,

tlzél képezte \eglontósabb feladatít, A seregtestpafancsnok hadtáphelyettesek elhatáro-

zásainak megfelelóen a törzsek megíeleló intézkedéseket adtak ki, megszabt& a csapa-

tok konkrét feladatait a szálűtások tervezésével és végrehajtásával kapcsolatosan, állan-

dóan ellenórizték azok végrehajtását, megszervezték és biztosították a szállítások elóké,

szítésében és biztosításábao részt vevő szolgálati ágak, egységek és intózetek közötti

szoíos egyúitmúködést, a szállítások igénybe vettek min<len szállítási ágazatot.

Az irányitás operativitásának növelésérc a hadműveletek többségének elókészíté-

sekor felelós beosztásíl intézeteket irányítottak a front törzstól és a hadtáp szolgllatiilg
fónökségektóI a hadsereghez, akik megfelelő rendszabályokat foganatosítottak é§ gya-

korlati segítséget nyúitottak a helyszíneo a csapatok ellátásának megszervezé§ében és a

készletek megalakítfuáoak meggyorsításában, Azon kívül a hadtápbiztosítással kapcsola-

tos feladatok megoldására a csapatoklroz kiszállítottak speciális operatív csoportokat é§

híradó tiszteket, A frontnál á]talában több opelatív csopoftot hoztak létre, anelyek

közül egy rendszerint a front harcállásponton tertózkodott, a tóbbi irányította az öná[Ió

irányokban tevékenykedó gyoísc§opoltok é§ csapatcsopottosítlsok biztosítását.
'Egyes 

(sztáüngiádi, belorussziai, jassikisinyovi, Visztula-oderai, mandzsuriai stb.)

támadÓ'hadmúveleltekben az operatív csoportok irányították közvetlenül a fontosabb

hadtápobjektumok működését. A sztálingrádi ellentámadás folyamán pl. a sztáün-

'Vojenno Iszkn§szkij ZsL]rnal, 198r, N" 6 sz, jr-]2,
r''VojennoLsztiri.Seszkij zsurnal 1982. N" 1i, sZ, ó9,
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gfádi front hadtápfónökség 1942, december 4,én a doni front sávjában fekvó KacsaLino
áLlomásra irányított egy opelatív csoportot, élén L Sz. Szavin vezérőrn4ggya| front had-
tápfőnök-helyettessel, üova a Szovjet Hadsereg hadtáptörzsének intézkedésére üzem-
any€ot, lószert és élelmiszert száütó vonatokat irányitottak át sürsó§en a sztálingrádi
front részére.

Az operatív c§oport biztosította ezen vonatoknak az átvételét, kirakását és a terhek
gépkocsikon történó haladéktalan továbbítását, a fócsapás irányában tevékenykedó )1.,
J7. és 64. hadseregekhez,"

A belorussziai hadmúvelet elókészítésekoí (1944) az 1, Belorusz Ffontnál operatív
csoport ilányította a hadműveleti és ellátó vonatok átere§zté§ét a Novo-Be]ica vasúti
csomóponton és Gomelnél a Szozs íolyó hídján, Ezen objektumok korlátozott átele§z
tőképességenek következtében a vonatok jelentós tészét a megközelítési utakon kellett
kirakni. Az operatív csopoft, amelynek állományába a front valamennyi csoportfónök
ségétól felelós beosztású tisztek tartoztak és amelyiknek a haditanács h,atározatára
parancsnoka személyesen a frontparancsnok hadtáphelyettese, N, A. Antyipenko altá,
bornagy volt, értékelve az egyes vonatok fontossfuát és sürgősségét, a helyszinen dön
tött affól, hogy engedjék tovább a fócsapás irányába (Zslobin, Kalinkovicsi), av4gy rak,
ják ki a megközelítési utakon. A vonatok kirakásához, a vasútáIlomásokat és a gépko-
csiutakat idejében elókészítették.''

A hadmúveletek elókészitése alatt és folyamán front t€ozatban a szá.llítások zömét
a vasúti szállítási ágazat végezte. A terheket a front raktárakig azok részlegekig, a hadse-
regek, hadtestek, önálló m4gasabbegységek ellátó és híradó állomásáig szállítottl a

vasúti sziüítui tqazat. Az any4gi eszközök szállítását a vasútáIlomfuokról a csapatokig l
front, hadsereg, csapat é§ fogatolt sz Jl.tási ágazatai végezték, a front gépkocsi szállítási

€azatot általában központosítottan Vették igénybe, ami lehetóvé tette a csapatok elllltá-
sának megbízlrató végrehajtását a frontok korlátozott száütási lehetóségei meilett.

A hadtáptörzsek vezetó §zerepet játszottak iu anyagi eszközök légi .lzlillítűjzh.i)*jki),
törtónő szállításának megszervezésekor is, Ezt a szállítóeszkőz fqtát a nagy honvédó
háboruban több lradmúveletben vették igénybe az üzemanyag és lószer cs.rpásméro
csoportosításokhoz történó utánszállításra. A sztáüngrádi hadmúveletben pl, a délnyu-
gati és a sztáüngrádi front lendiiletesen elórenyomuló gyorscsoportjainak biztosítására a

Leg{etsóbb Fóparancsnokság Fóhadiszállása két Li-2 szállító repüló hadosztályt jelölt ki
1942 decemberének végérl, A légieró lószert és üzemany4got száütott ki a Tacinszkaja
vasíttallomás körzetében tevékenykedő 2,{. harckocsi hadtesthez. A továbbiakban a

repülóhadoszúlyok biztosították a Nfansteio páncélos csoportosításának ellencsapását
visszaverő 2. gárda lradsereget.'r A belorussziai lradmúveletben a Legfelsóbb Fóparancs-
nokság Fólradiszállásának tartalékából az 1. Belorusz Fronthoz irányítottak 40 Li2
repülógépet, azzal, hc:gy sürgósen üzemanyagot és lőszert szállítsanak kiJ. A, Plijev altá-
boroagy lovas-gépesítctt csoportjaihoz.' ' A mandzsuriai hadműveletben a bajkáJontuli
Ífontot megerósitették két katonai szállító repülóhadosztáJlyal (260 Li-2 és Szi47 repü-
lógép), amelyek augusztus ] ], és szeptember 3. közijtt kiszállítottak a fócsoportosítás

lrA Hc,nvédelInj Minisztérium KózPonti l-evóltíra, | 220, op, )i]Jó, d, ],, 1l, ;] 
'ó.j] vojcn n o-Isztoricseszkii zsurnál. 1984. N" ó, sr, 

'r,u voj€n no {§z() r;.scszkij Zsurnal ]97,i, N' 8, sz. 28.
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csaPltuhoz 2o,72 t.üzemlnyr8ot e5 186 t lószelt, köztiik majdnem 900 t üzemany€ot a
6. gárda harckocsi hadsereghez. '

A hadműveletek idegeo_tenileten töfténó megvívásakor azok sikeresen oldottak
meg egy sor más_kérdést.i§. Í8y pl. volumenét néz-ve hatalmas és szerteágazó munkát
véseztek Európa felszabadított orszlqü lakosságának élelmezésével, a kiilö"nböző orszá,
gok repatriált e))ampolgárzu, a hadifóglyok bizósitasaval, a zsákmany fegyverzet, tech,
nika es anyag felkurarlisaral es hátrirzallítasjvaj kaprsolatosan,

A báboni folyanátt ntlább,folyt a haltipuz(t$i pa lal d a bldtap buaű rextl.szer Aor-
+erű,tti:e. Annak követkczréhen. hogy a háború 

"i.,rti 
.u.k6.n ; üadtípvezetes kérdé-

scir sem cImélcri. sem gyakoríati ronatkozásban oem dolgozrál ki. a harctevékenysegek
ke7deteve| azokat a írontokná] mir es máskeppen oldonik meg. Még a HVP mLgneve-
zése is más és más: ,,íront törzs második lépisó", .,hadtápvezátesi lápcsci'' stb.;it, A
hadtápvezetési és híradó pontok harmoniL:uiabb rendszeá csak 1943|tól kezdett kiala-
kulni. A írontok hadtáptörzseinek pl, a kurszki csata elókészítésónek jdőszakában
bocsátottak rendelkezésre hadtáp hír;dó egységeket (önálló híradó század, fél álland'
vezetckes század) e> P0-2 repülorajr.

Ez lehetóvé tette az önáJló hadtáp híradó rendszer létrehozását és a hadtápvezetési
pontok munkájának feszesebb megszervezését.

. A ffontParancsnok helyettes-hadtápfőnök személyes iúnyítása a|att álló HVP-on
összponto"ult a csapatok hadtápjanak és biztosításának trányiiásávaI kapcsolatos min
den gyakorlari tevekenység, An nak állománya a hadmúveletek többségében Z -2) főt és
mintegy 250-300 db külónbözó különleges és száJlító járművet tett ki: A hadműveletek
elókészítésekor a HVP a front H-től 25 2' km-re telipült. Eihelyezésre leggyaklabban
épségben mara<it lakott helyeket és nagyobb er<lósOieket ,.á i*e"|n;.

,_ . Támldó hadmüveierek lblyaman a HVP a lront H mógött települt át, A vezetés
lo11amaror.aga bizro,itasanak órJekcben az elhelyezesi körletik c*.re;ór. t-4 naponkent
került sor és anoak megszervezése két leplsoben törtenl. Az elsci lepcsot (a hadiáptörzs
alapvetó Jészét és a front aiapvetó szolgalatraga_inak operatrv csopánjaLr) azt követóec
vonták elóre az új körletbe, miután abl.an a hadtap hlrközpont szetúonukozon. EIén
vagy 

,személyesen a flontparancsnok hadtáphelyenis, v. a ironthadtáp törzsfónök á]lt.
Az új krirletbe történt beéfkezós után átvette a hadtáp vczetésót és parancsot aclott a
második lépcsó lebontására és áttelepitésóre.

A had rap vezerószervck a nagy honvédó háború hadmúveletei alatti múkódésének
clemzésekor mindcnek c]ótt azI kell megjegyezni, hogy azok bizto§ították a csapatok
hadtápbiztosításának sziláfd, §zakavatott íári|itasát, mfias fokLi mestersígbeü tudásról,
önlelálclozásról tettck tanúbizony5á8ot és ezáltal móltóín hozzájarultak a'gyózelemlrez,

. ,\aplainkban n(-n(sak ,l (\Ipal. hJn(m r lladmurelctr hadráp i, igen mozgekony,
1iokl"k.r csapatok biztusrrásjtal ka1,.solaros lehetusegeii jeIenLo. mirrekb.n ncitrek,

l nidT,y_]:'"'' hf.tap.lU_omanrab,; trllsúlyba kerültek a nag|mértékben gépesített gép-
Kocsl5z,]l]lLo. lasufu. közLlli cs.§óvczetékes egységek és alegységek, eÜátó, repLilátér-
mérnöki,. repüló technikaj. egészscgügyi, technilai-és mas biiásíió 

"gys"g"t, 
l,rtézetek

c5 a]egysegek. amelyeket 8yorsan e]ore.Iellet vonni n€y távolsfuru és biztosítani tudják
nagy csapatcsoportosítások (erók) folyamatos eüátáiát bonyolult helyzetbeo.

|'A Katonai H2dLlP és KöZlckedési Akaclémia Levéttála, jnv, N]8, ckz, 3, 11.11-11.
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Mindez szükségessé tette a hadtápvezetés megszervezésének korszerűsitését, min-
denek előtt az :j.ányitás opcrativitásának fokozását, küIönböző ellátási fuak egységes

rendszerben tórténó egyesité§ét valamennyi hadtáp vezető szerv új munkamódszeré
nek kutatását, a fó figyelmet a 1,adtápvezetósi rendszer valamennyi eleme funkcionálása

operativitása és szilárdsága fokozásával kapcsolatos kérdések komplex megolclására kell
forditani.

Naplainkban ninden hadtáptagozatban vezető szervek harrnonikus rendszere

működik hatékonyan, éléo békében és háboúban a csapatok hadtápbiztosításának fó
szervezőjét és kózvetlen irányítóját képezó parancsnokbelyettesekkel - hadtápfónökök-
kel,

A vezetó szerveket - mint az egész hadtápvezetési fendszer fó láncszeme - felépi-

tésének további korszerűsítését véleményünk szerint a hadtápbiztosítás kózpontosított
itányítása erósítésének és minden hadtápt€ozat idóben tórténő komplex íelkészítósé-

nek irányába kell folytatni,

Az irányítás központosítása biztosítja a hadtáperók és eszközök célirányosabb,
hatékonyabb fell-rasználását a bonyolult, dinamikus harchelyzetben, Az iráryítás kőz,
pontosításának elvét realizálni kell az alárendelt hadtápegységek ós intézetek vezctó

szerveinek vonatkozásábao is. A hadtáperók és eszközök egy tészének decentraLizált irá,

nyítása csak kiilönleges viszonyok között, a csapatok elszigeteit irányokban, a fócróktól

. Leszakadva tórténó tevékenykedésekor lehetséges.

A hadtáp vezetési rendszer operativitásának és szilárdságának növelésében fontos
helye van a híradó és vezetési pontok lendszere továbbfejlesztésének és korszerúsítésé-

nek,

A harctevékenységek ío|yamh a lracltápvezetés rendszere a harchelyzet követel-

rnényeinek, a hadtáp által megoldandó feladatok jellegének és volumenének, a hadtáp

állományának és lehetóségeinek megfelelóen fejlődött. A háboru végére majdnem meg,

teremtódött a teljes egység a vezetés elmélete és gyakorlata között, A ti§ztek és táborno,

kok gazdag gyakorlati tapasztalatokat §zeleztek a badtáp bonyolult, dinamikus barc
helyzetben töfténó irányítása vonatkozásában,

Ezek a tapa§ztalatok aktuáLlis jelentóséggel bírnak napjainkban is- Azokat tanulmá

nyozni kell és alkotó módon a szovjet fegyveres erók építése perspektlvájának megfelc,
lóen kell beépíteni a |radtápvezetési rendszef továbbfejlesztésének és korszeűsitésének
elméletébe és gyakorlatába,

A háború utáni idószakban a hadtápvezetés korszerúsítése miod a szocidista, mind
a kapitalista orszfuok fegyveres cróinél a hadseregek felépítése, tcchnikai íelszereltsógc,

a korszerú háboru jellegóvel és a harctevékenységek megvívása módjaival kapcsolatos
nézetek megváltozása mérvének megfelelóen tórtént.

Az 50,es évek elejéig, amikor az országok többségében a hadseregek harci erejének

alapját a hagyományos fegyverfajt& képezték, a hadtápvezetés fejlesztése. a vezctési
pontok technikai íelszereltsége bizonyos javításának és a munkamódszer korszerűsíté,

sének útján történt a második vilfuháboru tapasztalatainak figyelembevételóvcl, A
továbbiakban az atomfegyver meg;elenésének következtében egy sor orsz4g fegyveres

erőioél gyökeres, azok tevékenységének minden terüIetét érintó változások történtek. A
hadtápbiztosítás szerepe összehasonlíthatadanul megnótt. A hadilgybel végbement
hatalmas átalakulások m4guk után vonták a csapatok hadtápbiztosításával kapcsolatos
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feladatok volumenének hirtelen növekedését, bonyolultabbá lettek azok végrehailtásá-

nak feltételei, A íegyveres harc nagy hatóerejú eszközeinek megjelenésével a hadtáp
felépítésének tcljes mélységében sebezhetóvé váIt. Szükségessé vált egy sor rendszabály
fo8anato§ítása a hadtápbiztosítás erói, eszközei és szervei tömegpu§ztító feg}.velek
elleni védelmével kapcsolatosan, Rendkívül sebezhetóvé lettek a közlekedósi utak, a

vezetési Pontok és a hiradó eszköZök. A korszerú hadmúveletek hadtápbiztosításának
megszervezésekor a hadtáp vezetószerveknek sokétú elfoglaltságuk mellett rövid idó
alatt nagy mennyiségú infotrr-rációt kellett feldolgozniok, az objektív körülmények oda
vezettek, hogy a világ hadseregeinek többségében a hadtáp további korszerúsítésének,
a csapatok mindcn szükségessel va.Ió eüátásával kapcsolatos lehetóségei - békében és

háborúban - növelésének céljibőI hozzákezdtek hatékony rcndszabályok kidolgozásá
hoz.

Ebben az idószakban töfténtek meg az elsó kísérletek annak érdekében, hogy az

elektronikus számítástechnikát felhasználják a hadtáp vezetó szervek munkája operativi
tásának növelésére,

Kezdetben az ESZG szerepe a szátnviteli feladatok elvégzésére korlátozódott az

egyes szolgálatiágak ellátó központok érdekében, Még ez is jelentós idómegtakaítást
jelenn. Így például, amig a második vil4glráború éveiben a hadszíntéren egy lny4gi esz-

köz szállitásra vonatkozó igénylés elkészítése t2, az ósszeszedés és berakás pedig 14

naPot vett igénybe, ESZG alkalmazásával ez az idó lecsökkeot 1-2 aapía."'

JóIlehet a foganatosított rendszabályok jártak bizonyos eredmónyekkel, a hadtáp-
vezetés Problémát összességében nem oldották meg, mivel maguk után vonták a had,
úpintézctek jelentós számbeli növekedését, csökkentettók a hadtáp mobilitását,

A 60 as évek elején több ország hadseregében külónös élességgel vetódött fel a
hadtápvezetés operativitása hirtelen fokozásának, a csapatok hadtápbiztosítása megszer,
vezése új íeladatoknak megfeleló módjai kidolgozásának sziikségessége, Ettól az idótól
kezdve a fegyveres erók fejlesztésében meghatározó lí^nyza:ttá lett az építés új szervezé§i
lormáinak, a hadtápegységek és intézetek hadmúveletek alatti vezetése módjainak, a

vezetési munka gépesítésére szolgáló eszkOzOk, ESZG,ek széles körú alkalmazására és

azok alapján automatizált hadtáp vezetési rendszerek létrehozá§ára irányuló L-utatás,

Napjainkban ebben a vonatkozásban mélyreható mennyiségi és minóségi változá,
sok mennek végbe, A hadtáp hiradó rendszer fejlesztése a híradóegységek és alegységek
korszcrűbb és n4gyteljesitményű technikai eszközökkel va]ó felszerelése útján történik.
Nó a hírcsatornák mcnnyisége, a rádióeszközök hatótávolsága és zavarvédettsége, Szé,
les körben alkd,mazzák a rádi6relé, troposzíéra és más híradó eszközöket. A badtáp
hiradó rendszer további korszerúsítését véIeményünk szerint a hírközpontok és vonalak
stabilitása és zavarvédettsége, életképessége és alkalmazása lratékooysága növelésének, a
hírhálók íelépítése javításának és áteresztóképessége növelésénck irányába kcll folytatni.

A HVP-ok életképessége növelésónek céljából tcrvezik azok lépcsózetes, szétt€olt
elhelyezését a terep védó és ák]ízó tulajdonságainak felhasználásával, műszaki létesitmé,
nyek és fedezékek elófegyártott elemekból tófténó építését, különlegesen berendezett
parancsnoki, törzs, és szállítójármúvekkel való felszerelését. Rendkívül fontos jelentó-
séggel bír a korszeű híradó automatizáló tecbnikai eszközökkel és n4gy manóverezóké-
pességű szállítóeszközökkel rendelkezó földi és légi mozgó vezetési pontok létrehozása
is.

]6Ti i Sznabzscnyile szovjctsrkih Vooruzsennih szil 1918, N' 1, sz, 9],
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Az iűornációáramlás folyamatos növekedésének és az iníormáció feldolgozására
rendelkezésre álló idő csökkenésének viszonyai között döntó jelentóségre te§z szelt a
hadtápvezetés folyamatainak automatizalá§á, Napjainkban komplexen aitomatizálják a
vezetésnek minden alapvetó Íolyamatát alaprendszerek létrehozásának, majd azok egy-
séges komplex hadtáp automatizált vezetési fendszerbe való egyesítésének útján. Min-
den t4gozat hadtáp vezetó szerveit íelszerelik új technikai eszkózökkel, növelik az auto-
matizáIó eszközök alkalmazásának hatékonyságát, tökéletesitik az automatizált hadtáp
vezetési rendszef Pfo8ram! matematikai, információs és lingvisztikai biztosítását. 

-

Több külföIdi hadscregben hatalmas munka folyik annak érdekében, hogy a csapat
és hadtáp vezetés iblyamataiban széles körben aIkalmazzák a számítástechnikát. Az
IISA hadseregeben pl. már a 60 as évek végc óta üzemel több helyi autornatizáIt veze-
tési reodszer, amelyeknek vannak úgy saját számítóeszköz pontjai és ESZG ei, mint
magáncégektől bérelt elektronikus számítóeszközei és információ továbbitó rendszerei,
Az NSZK fegyveres eróinél 197] óta múködnek vezetó és szakosított automatizált
iníormáció ícldolgozó rendszerek, Azok korszerú, a Bundeswehr számitóközpontjaiban
összpontosított doigozó eszközökkel, mimiatür ESZG-ekkel és mikoprocesszorokkal
vannak felszerelve mindcn munkahelyen.

A mikroprocesszoros technika és a miniatür ESZG elemi bázisa és gyártási folya,
mata fejlódésével kapc§olatos folyamatos múszaki-tudomáoyos haladás, a nagy sorozat-
ban való gyártas lehetóvé teszi szt, hogy az USA és NATO szövetségeseinek hadscre-
geit újonnan létfehozott és modernizáIt any€itechnikai biztosító vezetó rendszereit
perspektivikus számítóeszközökkel szereljék fel. A harmadik generációs ESZG eket,
amelyek a számítóközpontban jelenleg fei vannak szerelve. már a 80-00-es években ki
akarják cserélni ne8yedik é§ ötödik generáció;ú gépekkel, Az információcserét csom4g
(ad4golt) kapcsolással kell biztosítani, az egyes tagozatokban tervezik a mobil vezetéii
komplexumok széles körű alkalmazását, n4gy ütemben hajtják végre az ónálló automa
tizált rendszerek egységes komplex automatizált csapat és hadtáp vezetési rendszerekbe
való egységesítését, ami jelentósen növeli a yezetés központosítá§át és operativitását,
biztosítja a vczetési rendszer szilárdságít, lehetóvé teszi azt, hogy időben éi rugalmasan
reagáIjanak a helyzetbcn váratlanul és hirtelen bekövetkezett változásokra,

Korszerű viszonyok között, amikor jelcntós mértékben bóvültek a háború agresz-
szor általi kirobbantásának lehetóségei, a hadtáp mindegyik szervezetszerű vezetíi szer-
vét már békében létre kell hozni és fel kell készíteni. Napjainkban nem lehet azok
háború kczdeti időszakában történó megalakitásár4 v, gyökercs átalakítására ós össze-
ko_vácsolására számítani. A badtáp vezető szeNeket m€asan kópzett tiszti állománnyal
kell feltölteni. A mirrdennapi munkában, a gyakorlatokon és minóvereken a töfz§eket
össze kell kovácsolni, gyakoroltatni kell, törekedni kell a megszabott feladatok operativ
és precíz végrehajtására,

Napjainkban olyan élesen felvetódött a hadtápbiztosítás operatív tenezésének kér-
dése, mint soha azelótt, Ehhez a vezetó §zervek tisztjcinek és tábornokainak rendelkez,
niök kell alapos elméleti ismeretekkel és mcgteleló gyakorlati tapasztalattal. ismerniök
kell fllnkcioná]is követelményeiket, tudniok keü általánosítani éJelemezni a hadműve-
leti és a hadtáphelyzetet, megalapozott következtetéseket levonni és javaslatokat tenni,
gyorsan és hozzáénően kidolgozni és formába önteni a harci okmányokat, tókéletcscn
ismefniök kell a hatékony munkamódszereket, a korszení híradó eszközök, automatizá-
lási technika komplex alkalmazásakor.
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Mindezekirek a foi}tos feldatóknak a sikxes megoldása erósíti a hadtáp vezet§ ,

iend§z€rt, növeli áhnali hatckeszültség& és lehetóségeit, alkalrnasrá teszi,arra, hogy bát-
melyik pillanatban és a helyzet lrybonyolultabb viszonyai között operatívan es.szilárdan

ifán},ítani tudjs az összes hadtáp szobirahi8akat" eglsegeket es intáeteket az ellensfu
láhexéges agresszójának elhádtísakol
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Táblá2atok: "Az akadémlát végzett ti5ztek beilleszkedéséról"
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