
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.


