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,
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csapatahnak o|an felhé:ztihigű badtiptisz,

:

akik képesek a harckészültségi és ,,M", valamint a harc alatti feladataik végrehai
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 megvalósítására, éIet, ós munkakórüLményeik folyamatos javítására;
- akik legyenek felkészülve a gondjaikra bízott hadtáptechnikai eszközök megbízható üzemeltetésére, kezelésére, méghibásodások felismerésére,a karbantartási felada,
tá§át a hafc

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'
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tal pályakezdók többsége egy éven belül megszerzi a szükséges gyakorlatot, s beosztásá,
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ban teljes értékúvé
Sokkai változatosabb képet mutat a parancsnoki vezetói készség megléte, kialakuIásának 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 megszerzését nehezíti az a tény, hogy a hozzánk került tiszüelyetteseket az iskolán fószakácsi,
beszerzói, raktárosi beosztá§okra készítik fel, ugyanakkor az alegységekhez elsó beosztásrrkba 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 segítségéveltöbb,kevesebb sikerrel hidaljuk át.
tással együttjáró feladatoknak, követelményeknek képesek megíelelni.
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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 végzetr fiatalok ezt a pluszt nehczcbhen v,iJlaljak. Így a bcosztas ellárásához szükségc,

_

korlati ismeretek megszerzésének idele

ii

gi-

megnövekszik.
A
rállomány elsó beosztásban §zerzett benyomásai hosszú idóre meghatároz. !aja]
zik további életútjukat,Ennek megíelelóen kiemelt parancsnoki és potitikai, Áozgalmi
munkának tartjuk a beilleszkedés segítését,meggyorsitlsát.
beilleszkedést nagymértékben segíti, hogy az utols ó év csapatgyakor|atát a vég_ .,,A
zósök a. leendó alegységeiknét tóltik. Talán ennek tudható be, hógy á tiszti állomáriy
viszonyl4g gyorsabban beilleszkedik az adott kollekívába és nem szóesen cserél helyóiséget. 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, Oldódik 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 megszerzi a még hiányzí gyakotlaú tapasztalatokat, szakmai ismereteket.
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