
„Nálunk nem etég, ha a tisztikar .érti a dolgát, érti a mesterségét 
és e/sajátítja a szovjet katonai vezetést. A mi· tisztikarunknak értenie 
kell a s,zocializmust is." (Rákosi Mátyás) 

/ 

S ZENDREI RAROLY hadnagy 

~ liadtüp politikai tiszt feladatai 

Több mint egy éve annak, hogy a Politikai Főcsoportfőnök
'Siég a fegyvernemi iskolákon r-endszeresítette · a ht.p. :pol. ti. be, 
<Osztást. 

· A pol. ti-eknek htp. vonalra való beosztása kfüönösen jelen
tős lépés volt. Jelentős volt azért, mert erre az időszakra esett a 
volt agi. - GH. - szolgálatról való áttéréc; a hadtápszol-
;gálatra · · . · . 

Meg keil állapítanunk, hogy a htp. pol. tisztek az elmúlt egy 
rév a.la:t komoly, eredményes munkát végeztek. Azt is leszögezhet
jük, hogy az eredményeket e:-érni nem volt könnyű. 

Szívós harcot kel'.e:t fol ytatni a szakmai beburkolódzás, a 
p oliti:kai passzivitás, a régi reakciós és bürokratikus szabályzat 
~,imádás" és nem utolsó sorban a Horthy-rendszerből származó 
fegyvernemi· sovinizmus ellen. · · . 

Az elmu1t év gyakorlati munkája igen sok ért.ék1es tapasz:a
fatot adott számunkra, olyan tapasztalatokat, ame!yeket ebben 
:a kiképzési évben haszrrosítanünk kel.!. 

A tapasz:aJatokat lényegiieg két csoportra oc;zthatjuk: a) 
politikai és b) sz,akmai. Egy év tapasztál aita alapján tisztáz
h atjuk azt az alapvető kérdist, hogy valój'ában mi is a htp. pol. 
:ti. feladata? · ~ 

Szük~g- van erre azért·, hogy egyrészt megj,avítsuk a htp. 
pol. ti-ek munkáJ M, másrészt ,e;-ejét vegyük azoknak a néha 
g yerekes, néha az ellenség által fújt nótáknak, hogy „Szegény 
htp. pol. ti.! Mit is csinál unalmában?!" 

A hadtáp politikai tiszt fe'.ada:ait két csoportna osz:thatjuk, 
p olitikai éB szakmai fel.adatokra. 
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. Mi a htp. pol. ti. politikai feladata? 

A htp. pol. ti. politikai foladatát alapvetően határozz,a ,rheg 
Népköztársaságunk Alkotmányának 59. §-;a.: · 

,,A Magyar Népköz:ársaság polgá1rairiak alapvető köteles
sége: a nép vagyonának megvédése, a társadalmi tulajdon meg
szi'.árdítása, a Magyar Népköztársaság gazdasági erejének .foko
zása, a do'.gozók életszí111vonalának emelése, művel1tségül.< gya 
rapítás.a és a népi demokrácia rendjének megerősítése." 

Ebből az alapvető feladatból következik a többi lényeges fel
adat is. 

Ezek: 
1. A .htp. szolgáliatJhoz beosztottak :,politikai öntudatának 

növe'.ése. 
2. Go n d o s k o d á s ~ bajtárs és nem bürokrata módj áll 

- az alakulat minden beoszto1:tj ár,ól. 
3: Megszilárditani és élővé tenni az anyagi vasfegyelmet! 
4. Biztosítani az a!.akulat teljes hqroérték,ét, anyagi szem-

pontból! · 
5. Irányítani a htp. szolgálaton be!iil dolgozó kommunis

tákat. Ha kü:ön alapszervezet van, a pol. ti. köte:essége: vezetni 
az a!'apszervezet munkáját, a legmesszebbme,nőkig t,ámaszkodni 
a pártszervezetre és azt mozgósítani a feladatok megoldására. 

6. A pártszervezeten . keresztül irányítani a tömegszervezet 
. - szakszervezet - munkáj á1 és azt élővé tenni! 

7. Alá:ámasztani a szakmai kiképzést! 
8. Irányítani és ellenőrizni a nem 1htp. alárende:tséghe tar

tozó, de lényegében agi. munkát végző szervek - fegyvernem i 
anyag, pénzügy,politikai és bizonyos fokig .a szakmai ténykedé
sét is! 

Ezek azok a döntő f.eladiatok - véleményem szerirnt - me~ 
lyeknek állandó és egyre j,0bb megiDl,dása, biztosítja az e1é,rend5 
célt. 

A fe'.adatok megoldásánál a pol. ti-nek feltétJ.enüJ támasz
kodnia kell a Pártszerrvez·e: és a Szakszervezet munkájára és 
tömegmozgósító ,erejére. Ahhoz viszont, hogy ez megoldható le
gyen, meg kell j avíta,ni a pártszervez,et és a szakszervezet mun-
káját. . . 

Igen fontos a,z, hogy a politikai tiszt felisrn<:rje a !h:p. mun-
kában · az újat, a kezdeményezést és az·t tel'jes erejével, a Párt és; 
tömegszervezetekkel együtt t á rn o g a s s .a! 

. Á!1antf.óan kísérje figye'.emmel gazdasági éle.:ünk minden 
meginyilvánulását - vers\:nykihívások, tervte11,es.ítések, rnunka
módsz<:t átadás; szovjet tapasztalatok átvétele - és ezeket a 
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párt és a tömegszerveze:ek segítségével a z o n n a 1 valósítsa 
meg saját munkaterületén! 

Ismernie kell - rész'.etekbe menően - a munkaversieny és 
a Sztahánov mozg.a!om problémáit, lényegét és fej'.ődésé.t. Legyen 
tisztában a versenyek szerv,ezésének módjával, vet-etésével, kiér
téke:ésével, s:,b. Áll al'ldóan tanulmányoznia ke'.l Lenin, Sztálin, 
Rákosi elvtársaknak idevonatkozó műveit, s ezeknek a műv,ek
nek gazdag iránymutatása alapján . kell, hogy megszervezze a: 
munkát. . 

A politikai tiszt - amell,ett, hogy támaszkodik ,a, párt és a 
tömegszervezetekre - minden egyes feladat inego'.d.ásánál vegye 
figyelembe az .egyszerű dolgozók, ·katonák j avaslatai!t, tapasz 
talata:it, és nem utolsiósorban a bírá:atukat is! 

. Utolsónak veszem, de jelentőségét tekiin:ve az első: a pol. 
ti. állandó és rendszeres po'.i:tikai tanu lása, fejlödés·e. A tovább
képzés minden pol. ti-nek á.1 apvetö, párt és nép iránti köteles
sége! 

Mi a htp. pol. ti. szakmai feladata? 
A szakmai feladatok megoldása., illetve a inego.Idásba valo 

aktív bekapcso'.ódás, igen sok htp. d:i-nél „megvalósíthatatlan" 
feJadiat. Megvalósíthata:lan azért, mert a pol. ti. nem ért hozzá ! 
Lehet, hogy ez egy kissé ,erős megál!apítás, de ha a po!. ti. 
becsületes önkrHikával vizsgálat alá veszi szakmai tudását, rá 
kell döbbenjen arra, hogy szakmai!ag még nem képzett .annyira , 
hogy „társ pk-hoz" illően be tudna folyni ;a, feladatok meg
ol·dásába. 

Ebből a felismerésből adódik a pol. ti. ,f,eladata_ is! 

Ezek: 

. 1. N aprót-napra, állandóan és rendszeresen tan,ulmányozza 
a szabályzatokat! 

2. A lehető legjobban sajátítsa el a !Mp. harcászatot és 
pedig úgy, hogy azt a gyakor'.atban is tudj a alkalmazni! 

(Meg kell tanu'.ni ezenkívül azokat a lényegbevágó és nél
külözhetetlen tudnivalókat - általános harcászat - ezen belül a 
s,ájá1t fegyvernem .harcászatát sú'.lyal - terep, lő- és fegyver
ismere:et, valamint szervezési kérdés,eket, továbbiakban igen he
lyes, ha ismeri az ellenséf2: harcmódját, ellátási rei;idszerét, .a,nya
gait, amelyek ismerete nélkül nem tud jó munkát végezni.) 

3. A hadtá,pharcászattal .egyidejűleg el kell sajátítania azo
kat a politíkai feladia:okat is, melyek a ha.re folymán adódnak 
és ezeknek a megoldását is. · 

4. Valósítsa meg .a tervszerű munkát! Ehhez el,engedhetetle-
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inül szükséges a havi munkaterv és a végrehajtás ellenőrzésére 
~z ellenőrzési 1erv. (Rovancsolások.) 

5. Rész~etekbe menően ismernie kell az any,agnyilvántartási 
rendszer:, a különbi:.ző a111yagokat! Ennek ismerete, valamint ezek
<n ek kezelése, ·karbantartása, raktározá~a, stb. né lkül, a po'.. tL 
:alakulatának anyagi vasfegyelme fe1ifújt frázis és. nem valóság! 
, 6. Igen nagy gondot keH fordítson a pénzgazdálkodás ellen-

őrzésére! E:!enőriznie kell a hiteligényléseket, felhasználási ter
v eket és hitelkere: nyilvántartásokat! 

7. Különösen jól kell ismernie - ezzel van :rendszerint a 
l egtöbb „baj" - az alakulat é!el.mezési pr,ob!émáit, Cletve szol
g álaiát! Ismernie ke'.l - minél rész'.etesebben - ,az alárendelt
ségébe . tartozó összes szolgalati ágak f,eladatát, működését, és 
a szolgálatának ellát ására vonatkozó utasításokat és rendelke
zésekiet! 

8. Bizfosí:ani keli! a pk-kal együtt, a beosztottak szakmai, 
p olitikai kiképzési nívójá<nak á'.landó eme'ését! El ke:l érni, hogy 
fogla:kozásokat pontosan, rendszeresen, j.ól felkészült elöadók
k al tartsák. meg. El'.enőriznie kell az egyes bajtársak szakmai és 
politikai fejl,ődését, gondoskodnia kell a polg. alkalmazo:tak 
továbbképzéséről is! 

9. A ihtp. pol. 0 -nek minden beosztottját jól kell ismernie! 
utoljára említem meg, de vé leményem szerint az eredmé

n yes munka a!,apvető követelménye: a bajtársi jó viszony a pk
k al! Kihangsúlyozom: bajtársi vagy e:vtársi viszonyu: ásról 'Van 
szó és nem „bratyizásró'.!" O'.yan visz.onyt ke1I kiépítsen a pol. 
ti., ,amely nem zárj a ki a becsületes, őszin:e kri1tikát és önkritikát, 
o lyan viszonyt, ame:y biztosítja a · szolgálat zavartalan és. 
e gyre jobb ell átását! . 

Ezek azok a lényegesebb szakmai feladatok, melyeknek vég
r ehaj tása azt eredményezi. hogy a po1. ti-nek vi'.ágos képe lesz 
5zo'.gála•táról, ak:ívan, nemcs,ak á:talánosságban, hanem rész le
f.ekben is tudj a a pk-ot segíteni, a htp. munkáját, . pon:ossá, 
g yorssá, eredményes~,é t enni. 

A htp. pol. ti. munkáj át igyekeztem összefoglalni - e rövi.d 
cikk ·keretében. Célom az volt - m i1rut a.hogy azt a cikk beveze:ö 

• t,oraiban megírtam, hogy egyrészt jobbá tegyük munkánkat, más
részt leszere:jük és visszaverjük az e'.lenség s.oviniszta uszítását. 
Biztos vagyok abban, hogy igen sok. htp. pol. :i. bajtárs fog 
tiozzászó'ni ehhez a cikl{hez és fo gj a kibőví·teni • a ma ga : apaszta
h itával. A tapasztal1atok átadásával megjavitjuk bajtársaink 
munkáj á-t, hadrafogha:óvá tesszük népünk békéjenek védelmező-
j ét, néphadseregünket. · · 
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