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Az éves felkészítési tervnek megfelelóen 1993.február 1-19. köótt
az MH Anyagi_Technikai Főcsoportfónök vezetésével az MH Haditech-
nikai Clsoportfőnö}ség alárendelt szolgálatfőnökségei, az MH Üzem-
anyag Szolgálatfőnökség, a fónölségek köápirányító szervei; a Száraz-
földi Csapatok Parancsnoksága; a 3Xatonai Kerület Parancsno}ság
anyagi-technikai főnökség, az6l.Vay Ad'ám ellátő zászlóalj, a 157.közúti
komendáns zászlőalj és az S.Bocskai gépesített lóvészdandár anyagi-
technikai főnökség kijelölt állományrának bevonásával parancsnoki és
törzshadijáték került levezetésre.

Ezen kiképzési feladat elókészítése és végrehajtása kiemelkedó ese-
ménye volt az MH ATFCSF_ségnek. Az integrált szervezetek kialakítása
óta és éveke vi§szamenőleg az MH Fegiverzeti és technikai-, illetve az
MH Hadtáp Fócsoportfőnökég szervezésében sem volt ilyen mélpégű
hadijáték levezetve, mely az anyagbiztosítási rend§zer kérdéskomplexu-
mát dolgozta volna fel.

A hadijáték aktualitását meghatározt^ az új honvédelmi alapelvek-
ből következően a honvédség hazai területen tórténó alkalmazásának
követelménye, az ATB feladatai végrehajtásában jelentkező új elvek és
elemek megjelenése, mint a nemzetgazdaság erőfonásaira történó tá-
maszkodás, valamint az anyagtároló és kiadó körzet (ATKK) hadműve-
leti tagozatú ellátási forrásként történó működtetése.

A hadijáték tárgát képezte a tábori hadsereg (THDS) védelmi had-
művelete időszakában az MH, illetve TTIDS anyagi biztosításának meg-
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tervezése, megszervezÁe, azon belül az ATKK-k működésének vizsgá-
lata-

A résztvevó tagozatok íé§zére a hadijáték konkét táíga az anyag-
biztosítás rendszerében elfoglalt helyüknekés szerepüknekmegfelelóen
került kidolgoaásra.

Az MH ATFCSF-ség szolgáIatfónökel részére a THDS védelmi had_
művelete id&zakában a Mas/aí Honvédség anyagi_technikai biztosí-
tásának megervezésére, megszervezésére e|gondolás kialakítrása és je-
lentése kerüt feladatként meghat átozásra.

Az ellátó közPontolmÁl a teljes készenlét eléréséig végrehajtandó
feladatok értékelése, a következtetések jelentése, a központi anyagi
készletek széttelepítésének megtervezése.

Az MH SZCSP ATF-sóg részért a mozgósítás ATB-nak elemáse, a
következtetések jelentése, a THDS védelmi hadművelete anyagi bizto-
sításának megtervezÁe, alárendeltek vezetése.

Az MH KKP ATF-ség részér,e a gépesített hadtest anyagbiztosítáá-
nak megtervezése, alárendeltek vezetése, eryüttmüködési foglalkozás
előkészítése és megtartá§a.

Az ellátó zíszlóa§ r{szére az elló.e. alkalrnazásának megtervezése,
egüttmúködés végrehajtrása az ATKK_ból történő anyagvételezés kér-
dései kimunkálása.

A gépcsíteű lövészdandár ATF-ség Észérc, a gépesített lövészdan-
dár ellátó század tevéken}tégének megtervezáe, megszervezÁe, kira-
kóállomás (KA) berendezÁe, működtetése.

A közúti komendáns zószlóa|t részére a gépesített hadtest sávjában
működtetett katonai gépkocsiutakberendezésének megtewezése, a for-
galom szervezése, e5rüttmúk<idési feladatok végrehajtása.

Gyakoroltatrásra kerütek a résztvevő MH szintű szolgálatfónökök,
ellátó központ parancsnokok és ATF-ségek a hadműveleti és harcászati
terveá, sznweó tevékenységük végrehajtrásában, az anyagi bizto§ítá§ra
vonatkoá elgondolásuk, elhatározásuk kialakítrásában, jelentésében.
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A tudományos kutatá§ fó tartalmát képzete az anyagi biztosítás le-
hetséges módjai a nem7r;íEazdasá;E} erófonások MI{ érdekű felhaszná-
lásával; az ellátó tagozatok köótti kapcsolatrendszerek; az ATKtri
üzemanyagtároló kiadó körzet (ÜTKK) megalalítási feladatai, működé-
si lehetőségei, vezetése, okmány és nyilvántartá§i rendszere.

Ellenórásre került a központi anyagi kész|etek széttelepítésére ki-
dolgozott okmányok előkészítettsége; a mozgósítrási és összekovácsolási
tewek naprakészsége; a szolgálatfónökségek felkészültsége tagozaton-
ként az anyagbizto§ítá§ á ellátási feladataik megtervezásében, megszer-
vezésében.

A parancsnoki és törzshadüáték két hel}§zínen került levezetésre.
A hadászati szintű tervező tevékenység a béke helyőnégben, majd a had-
múveleti és harcászati §zintú tevékenység az MH KSZFI Közlekedési
Anyagraktára területén.

Valós mozzanatként eryüttműködve a MÁV-al az ellátó központok
állománya szemrevételezést hajtott végíe tároló állomásként működte_
té§íe teívezett vasútállomásokon.

A had$áték hórom mozzanatban került végrehajtásra.

Az elsó mozzanatban az anyagi biztosítá§ hadászati szintű tervezése
került feldolgozásra.

A mozzanaton beIüI vizsgúluk és elemeztük:

- az anyagi biztosítá§ hadá§zati szintű tervezésének legcélraveze-
tóbb módszereit, formáit és okmányrendszerét;

- azellátőközpontok részére kiadrásra kerüló intézkedések tartal-
mi és formai követelményeit;

- az új harckészültségi rendszemek megfelelóen a közép-irányító
szervek és alárendeltjeik háborús működési rendre történő átállításának
lehetóségeit á feltételeit;
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- a közepirányító szervezetek hadi állományra történó feltöltésé-
nek rendjét, továbbá a központi készletek szettelepítési terveinek alkal-
mazhatóságát;

- a TIIDS alárendeltjeinél a mozgósítrás anyagi biztosítá§ának fel-
tételrendszerét, hangsúlyt helyezve az összekovácsolási feladatok anya-
gi-technikai bizto§ítá§áía.

E mozzanat során az MH szolgálatfónókei kialakították az MII
anyagi bizto§ításáravonatkoóelgondolásaikat, melyek megalapozottsá-
ga a hadijáték ryakorlati kérdéseinek feldolgoaása időszakában részletes
felmérésre került.

Az MH szolgálatfónökök a hadműveleti helyzet szakági követelmé-
nyeit helyesen értékelték, azt követóen az MH feg5ruernemi fónökeivel
és a fócsoportfónöIség tervezési osztályával eryüttműködésben kido|-
gozták a szakáEi biztosítási számvetéseiket, melyek összhangban voltak
az anyagi_technikai biztosítá§ általános követelményeivel.

Az MH szolgálatfőnökök kimunkálták, és kiadták intézkedéseiket a
középi ányító szsvezeteik r széte. Az intézkedések ke|ló alapot bizto-
sítottak a háború§ szakági feladatok tervezÁéhez, szrtvez,eséhez.

A haditechnikai ágazatoknál problémaként került fel§zínre, hory
alárendeltjeik részéíe meg§zabott fe|adatok tartalmukban és formájuk-
ban is eltértek egrmástól.

Ebból következik, ho5l a távolabbi időszak feladata az egséges ér-
telmezÁ érdekében az MH szolgálatfőnöki intézkedések tartalmi és for-
mai követelményrendszerének kimunkálása.

A tewezÁ idószakában előrelépés történt az MH Anyagi_Technikai
Informatikai Központ tevékeny részvételével az anyagi biztosítás terve-
zésének számítógépes támogatrásában. A szolgálatfónókök igényelték a
sámítógépes feldolgozás lehetőségét, alkotóan és aktívan kapcsolódtak
be a szakági biztosítrási feladatok gépi megfogalmazrás ába, az ezzel kap-
csolatos követelmények kialakításába. A hadijáték id&zakára központi
adatbankra épüló sámítógépes hálózat kerűlt kialakításra, s a résztvevők
hábonús utaltsági rendje is számítógépes program alapján került kidolgo-
zásra és kiadrásra.
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Az ATB tewezé;r-, szewezése és végrehajtása sámítógépes támo-
gatrá§ának teljeskörű kimunkálása érdekében felvetódik az MH ATIK,
az MH ATFCSF-ség szolgálatfónökei és a TIIDS köótti kapcsolatok
MH ATFCSF-i szinten történó szabályozásának szülrségessége a ZMKA
bevonásával.

Az anyagbiztosító szervezetek feladatai tervezéséné| is jelentós eló-
relépést eredményezett a bizto§ítá§i tervek sámítógépen történó kidol-
gozrása, biaosíWa a váltoaásoka történó operatív reagálás és glon be-
avatkozás lehetóségét.

A hadijáték célkitüzéseivel és beáltítá§ával <issáangban a tábori
hadsereg alárendelt katonai szervezetei t&zére íj béke diszlokáció és

módosított hadszintéri adatok kerültek kiadásra. Ezek feldolgoaásával
megalapozták a hadijáték eredményes végrehajtását.

ATHDS ATF-ség opetatív csoportja a kapott hadműveleti feladatot
jó szinten dolgoaa fel. Tovább pontosította az új HKSZ rcndszet alyag-
biztosítrásához kapcsolódó feladatokvégrehajtásának rendjét, a szakcsa-
patai megatakítrásához, készenláük eléréséhez szüksége.s feltételeket, a
minósített időszakban foganatosítandó ATB-i rendszabályokat. Alegak-
tuátisabb szabályzók íigrelembevétel&el kidolgozásra kerültek a szük-
séges intézkedések és konkét feladatot szabtak a hadüátékon résztvevó
alárendeltek sámára.

Az MH ATFCSF-ség által kiadott intézkedések tartalmilag és for-
mailag kiforrottnak tekinthetólq kelló alapot biaosítanak a középirányí-
tó szervek és a tábori hadsereg Anyagi-Technikai Főnölrség tervezó,
szerveó tevékenységéhez. Hasonlóan jó szintű a TIIDS Anyagi-Tech-
nikai Fónökség tewezó és irányító okmányrendszerének kidolgozottsá-
ga, alkalmaáatósága.

Az elsó mozzanat oktatási kérdései megfeleló mélpégben feldolgo-
aísra kerülte\ a kitűzrtt élok alapvetően megvalósultak

A felvetódött problémák eg r&zéte a hadijáték során megoldást
találtunlq több:kérdés megválaszolása azonban további kutatást igényel.

Ezek HhüI kiemelhctő: a tervezés sámítógépes támogatásának to-
vábbfejlesztése, a nemzetgazdasági eóforrások felhasználásánal igény-
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bevételének szabályozrása, a va|ós lehetőségek feltérképezése, az MH
szolgálatfőnöki elhatározáso\ illetve intézkedések tartalmának egné-
gesítése, a smlgálatfőnökök és alárendeltjeik háborű vezetési okmány_
rendszere taítalmi és formai követelményeinek eryeztetése.

A nósodik nozzaratb8D a központi készletek vasúton történő sz€t_
telepítésének tervezése, szervezáse, a THDS részére szükséges anyagi
készletek ery részének anyagtároló-kiadó körzeteklétrehozásával tör-
ténó megalakítrása, valamint a hadműveleti-harcászati szintú anyagí bíz-
tosítás tervezó tevékenysége került végrehajtása.

Á mozanat oldatá§ Mrdései lóziil kiemelt szerepet lcapott:

- központi készletek vasúton történő sáttelepítése és az ehhez
kapcsotódó együttmúködési kérdések viz§gálata, egyeztetése a MÁV és
az érintett katonai szervezetekkel;

- az MH KSZFI és az e|látó központ parancsnokok jelentéseinek
megtétele a készenlétük eléréséig vegrehajtott feladatokól;

- az anyagtároló-kiadó körzet és az ű7omanyag tároló-kiadó kör-
zet megalakítása, b€lsó tevékeny§égük, mindenoldalú biztosításuk vizs-
gálata;

- a tároló- és kirakóállomások szemrevételeásének valós helpzí-
nen történő végrehajtrása;

- a védelmi hadművelet, illetve védelmi harc anyagi_technikai biz-
tos ítrásának tervezése.

Ebben a mozzanatban a biztosítási feladatokra az ellátó központ pa-
rancsnokok jelentettek, s ezek felépítáükben és tartalmukban erősen
differenciált szinten tartalmazták a háborús szervezetre és működési
rendre történő áttére§t, az 'M" utalványon tárolt anyagok kiadásának
megtervezését.

A meghallgatás során éródött eryes ellátó központ parancsnokok-
nál a rutintalan§ág és a meghatározott feladatokból levont következte-
tések komplexitásának hiánya. Pozitívnak tekinthető üszont a jelen-
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tésekben a probtémáka történó íeagálá§, s azok saját hatáskörben tör-
ténó megoldása lehetőségeinek keresése.

Az "M" kiképzÁ és a felkészítés tervezését a nagvonalűág jelle-
mezte. Az elkészített foglalkozási jeglek kidolgozottsága nem volt kelló
mélFégú, több hiányosság tapasztalható az összekovácsolrási kiképzrs
anyagi-technikai biztosításában.

Az oktatási kérdés feldotgozása során néhány olyan tapasztalat is
megfogalmazódott, melyek további vizsgálatot és koordinációt igényel-
nek

Ezek kijzül a legíoüosabbak: a katonai szervezetek hadiállománya
rnegalakításával, "M' lebizto§ítá§ukkal kapcsolatos feszültségek, az állo-
mány elhelyezÁe és felszerelése terén meglévó hiányosságok, a békében
hiányzó, a harckészültségi intézkedés és az ideiglenes hadinormák alap-
ján megalakítandó készletek köz<itti különbség nemzetgazdasági biao-
sí!ásának rendezése, az "M" uta|ványon tárolt anyagok kiadásának, rako-
dásgépesítésének és az információ biztosításának gondjai.

A mozzanat feladatai közül kiemelt jelentóséget kapott a kirakóál-
lomások valós szemrevételezése, melyet az ellátó központok - a KSZFI
vezetésével - eredményesen hajtottak végre. A szemrevételezésre kije-
lölt vasútállomások szolgálati személyei eryüttműködésre készen fogad-
ták a végrehajtókat. A mozzanat sok, eddig csak elméletben megfogal-
mazott kérdésre adott választ. A §zemrevételezés során beigazolódott az
az igény, hory a mindenoldalú biztosítás eredményes végrehajtása érde-
kében számolni kell a tároló és kirakó állomások körzetében lévő kato-
nai, illetve polgári objektumok igénybevételével is. Ez a kérdés a szerve-
zeti megfelelőség vizsgálatával eryütt még további ti§ ztázá§t igérryel.

A THDS ATF-ség a kapott intézkedés alapján kidolgozta a védelmi
hadmúvelet anyagbiztosítási tervét, elkészítette és kiadta intézkedéseit
a gépesített hadtestnek és az átalárendelésre került anyagtároló-kiadó
körzet paíancsnokának. A hadmúveleti szintú anyagbiztosítás folyama-
tában az anyagtároló-kiadó körzet részere etsó olkalommal dolgozott ki
szakintézkedést, amely ebből adódóan magában hordozta a kiforratlan-
ság, tapasztalatlanság jeryeit.
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E mozzanat további részében a THDS ATF és az MH LEK Pk szak_
mai kérdésekről jelentett. Ezen belül a fó hangsúly a védelmi hadművelet
anyagbiztosításának kimunkálására, az átalárendelt anyagtároló-kiadó
körzetek, ellátó báziso§ központi raktárak anyagi készleteinek a THDS
ellátá§i rendjébe történó beillesztésére helyezódött.

A THDS ATF jelentése tartalmában és formájában bizonyította azt
a jártasságot, amellye| a védelmi hadrnűvelet anyagi-bizto§ítá§ának szer-
vezé.séhen strteztek. Alkotóan közelítették meg a határbizto§ítá§ba be-
vont erók biztosítási rendszerükben még nem kellóen körülhatárolt
anyagbiztosításának problémakörét.

Rámutattak olyan fesziiltségeke, mint a hadműveleti szintú készlet
hiánya, az ATKK átalárendelése utáni irányítás és működés rendszerbeli
eltéréseinek hadműveleti szintű kérdései. Ezek üzsgálata megkezdő-
dött, de a végleges szabályozásig rnég nem jutottunk el.

Törxkultúrájukat tekintve a TTIDS által kidolgozott okmányok pél-
dásak voltak.

Az anyagi-technikai biztosítás THDS szintű tervezésénél már huza-
mosabb idó óta problémaként vetódött fel az ellátrási felelősség sematikus
értelmezése.Ezze,l kapcsolatban újólag megerósítésre került, hogy az el-
látási felelösség általános rendszere nem változott és ezt nemcsak elvé-
ben, hanem a 5lakorlatban is a felülröl lefelé való ellátás megvalósításá-
ban kell realizálni. Ennek megfelelően nem kezelhető tartalékként a
THDS sállító kapacitása és a gépesített hadtest, ellátó ezred anyagi
készletei, rakodó és sállító kapacitása, s nem élvezhetnek az ellátásában
minden tekintetben elsőbbséget a decentralizált központi készletek

A decentraliált központi készleteket ú5r kell felfogni, mint e5l mo-
bil hadseregraktárt, s ennek megfelelóen szükséges manőverezésüket is
meglewezni. Ezzel párhuzamosan kell a diszlokációMl , a neínzetgazla-
sági forriásokból eredóen a területi ellátrás elvét is alkalmazni.

A Katonai Kerület ATF-ség operatív csoportja megalapozott terve-
ket, szárnvetéseket készített. Helyesen alkalmazta az anyagbiztosítrás
rendszerében a dandárok részére kijelölt kirakó állomásokat. Az elhatá-
rozás meghozatalában azonban nem érződött kellőképpen az ATKK -
mint anyagforrás lehetőségeinek kihasználása. A napi §áIlítrási és feltöl-
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tési feladatok megszervezésében nem domborodott ki markánsan az
elöljáró ellátási felelósségének e|ve, a főirányban vedó dandárok teher-
mentesítésének előtérbe helyeáse.

A kidolgozott okmányaik alaPján tapasáalatként fogalmaódott
meg, hogy naryobb gondot kell fordítani a törzskultúrára, a jelentések
tartalmi konkétságára és a megszervezés 5lakorlati kérdéseire.

A hadijáték második mozzanata a feltárt és megoldásra váró prob_
lémák és gondok ellenére a élját e|érte.

Ilarmadlk mozanst tár§/át az es/üttmüködé§i feladatok feldolgo-
ása, anyagtároló-kiadó körzetbőI a harcászati szintű anyagi biztosítás
megteívezáe, azalkalmaaási tervekkidolgozása, elhatározásokmeghoz-
tala és jelentése képezte.

A mozzanaton belül alapvető kérd,éskínt kcrültek feldolgozásra:

- a mb. MH K§ZF vezetésével, a MÁV Vezéigazgatóság bevo-
násával, a TTIDS ATF-ség, g.hdt. és az ellátó központok részvételével
eryüttműködési foglalkozrás levezetése;

- es/üttműködés végrehajtása a THDS ATF-ség operatív csopoít
yezet&éNel, az anyag!ároló-kiadó ktirzetek és a vételezó N-4 napi anyag-
ellátási feladatai érdekében.

Az nb.MH KSZF által |evezetett foglalkozás, a felmerült objektív
gondok mellett, kelló mélységben ülágította meg a központi készletek
vasúton történő sóttelepítése előkészítésének és megvalósításánakrya-
korlati, szervezési, irányítási, okmányolrási kérdéseinek összehangolt,
központilag irányított és vezetett rendszerét.

A MÁV-al t<lrténó ilyen jellegű köztis gondolkodásra elóször került
sor, ami öxszességében ha§zno§ tapa§ztalatokat hozott. A résztvevők al-
kotó tevékenységgel járuItak hozzá ery-ery részkérdés szakmai tisztázá-
sához.

A mozzanat további részeként jelentett az ATKK és LITKK parancs_
nok. A jelentések igazolták a már eddig is ismert gondjaink realitását,
amelyek az ATKK megalaKtása, belsó működési rendjének kialaldtása,
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a heteíogén szervezet irányítása és mindenoldalú biztosítása terén vár-
nak mielóbbi megoldást.

A gépesített hadtest törzse az es/üttmúktidés kérdéseinél, a nfllván-
tartási és anyagmozgatási bizonylatok egnéges rendszerbe foglalásánál
megfeleló aktMtással vett részt, segítette alárendeltjei tevékenységét.
Uglanakkor a tapasztalatok rámutattak arra, ho5l az alkalmazrási felada_
tok kimunkálása során naryobb fi5reimet szükséges fordítani ezen a szin-
ten is a megfeleló tartalékok képzésére, az ellát6 ezred aktívabb résryé-
telére az alárendeltek ellátásq biztosítása érdekében.

Érzffiőtt a te*eó munkában - bár operatív csoport működése ese-
tén ez némileg érthető -, hory egres feladatoknál megmatadtak az álta-
lánosság szintjén, a feladatok meghatároaásában kevésbé jelent meg a
tényleges igény és a feltételbiztosítás összhangiának megteremtésére va-
ló töíekvés. E§etenként rutinból, a nagobb jártasság előnyének kihasz-
nálásával átléptek adott esetben lényeges, a biztosítást alapvetóen meg-
határozó kérdásköröket mint az ellátási fonások működése, azok irá-
nyítása, a közúti biztosítás részleteiben történó kimunkálása, a közvetlen
órás-védelem megszewezése, a szállítás irányításának megvalósítása.

Megfogalmazódott a fenti tapasztalatokkal összefüggésben, hory a
hadte§tnél túl kell lépni a hadműveleti naryvonalúságon. Elszámoltatha_
tó és feltételrendszerükben biztosított feladatok megfogalmazására van
szükség.

A hadijátékon résztvev6 KKP ATF_ség operatív csoportja a már em-
lített gondok mellett hatékonyan segítette alárendeltjei tervező, szerve-
zó munMját, a naglbani és részletes anyagbiztosítási számvetések kidol_
goaísával hozzájárult az ATF megalapozott elhatározásának kialakítá-
sáhoZL

A KKP ATF-ség és az alárendelt operatív csoportok a rendelkeze-
sükre álló róvid időhöz viszonyítva kelló mélységben dolgozták ki az al-
kalmazási, biztosítási terveiket. Az N 3. napi elöljárói feladatszabás után
a konkrét helrzetet megismerve helyes elhatározást hoztak, jelentéseik
és sámvetéseik - a gl.dd. ATF-e kivételével - megalapozottak voltak. Az
eryüttműk<idés feladatait jó szinten ismerték
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A THDS ATF-ség által levezetett együttműkddési foglalkozáson a

fő hangsúlyt az anyagi biztosítás újszerű elemei, az anyagtároló-kiadó
körzat és azzalkapcsolatban lévő területek elemzése, a konkét felada-
tok térben és időben történó esnéges értelmezése és megszervezese ké-
pezte-

Az együttmúködési foglalkozás tartalmazta amkat az elemeket,
amelyeket a biztosítási feladatok koordinálrása során célszerű feldolgoz-
ni. A THDS jó módszene| ve7Étte le a foglalkozát, me|y lehetóséget
biztosított arra i§, ho5l néhány olyan kérdés is felszínre kerüljön, melyek
további elemzést igényelnek. Ilyenelc

- az anyag!írolÓ-kiadó körzet megoldására váró szervezeti p}ob-

lémái, kiszolgáló ál|omány és technika rendszeresítése, belső hiradrás

feltételeinek biztosítása, az anyagforgalom számítógépes nflvántartása
és kezelése;

- az ATKK-k a THDS ATF-ség vezetési ren jébe történó beillesz-
tése (okmányolás, anyag utalványozás, híradás);

- anyagtároló-kiadó körzet szervezeti rendjének feladathoz törté-
nő igazítása;

- a tárolóállomások és kirakóállomások egtr,séges rendszerének,
működésének, személyi, tárgyi feltételrendszerének meghatározása,
ezen belül is a belső és külsó összeköttetés a sámítógépes kapcsolat
problémaköre;

- a mindenoldalú biztosítás megszervezése, megvalósíthatósága
s?Érv ezoti, pénzügyi lehetóségeinek nehézsé gei ;

- a vezeté§ információáramlás okmányrendszerének továbbfej-
lesztése;

- az alyagtároló-kiadó körz€t helyének. szerepének esetenként
nem helyes értelmezése.

A hadijátékon a tudományos kutató tóékenpéget a ZMKA tanári
áltományának kijelölt csoportja végezte és azon kérdéseke irányult,
amelyek gondként és problémaként megfogalmaódtak. A kutató cso-
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port és az MH ATFCSF-ség íltal kidolgozott, elemzett anyagokat cél-
szerűnek tartjuk az oktatásban is felhasználni.

Összességében a parancsnoki és törzshadijátékkal szemben támasz-
tott veéíkarfőnöki követelrnények döntő t<ibbségének sikerült megfe-
lelni. A hadijáték során sámos kérdésben szüIetett döntés, mely az al-
kalmazás során és az értékelésnél követelményként került megszabásra.

Áz anya§+eclnil<ai bizasítóst vezető óllomóny íebdaűt kl| hogl
Hpezze a lözeljövőben:

- a központi (hadászati) és központi tartalék'nem csijl<]centhett
készletszint meghatározása;

- a háborús vezetési okmányok erységesítése a szolgálatfőnölsé-
geknél és középirányító szerveknél;

- az "M' utalványon tároIt anyagok kiadási rendszerének üzsgála-
ta, s ennek alapján - eryüttmúkör,dve az "M" utalványon tároló csapatok-
kal - annak szükségszarinti átszewez&;

- az ATKK-k működési feltételeinek szervezeti biztosítá§a;

- a hábonís anyagi biaosítás sámítógépes támogatása feltételei-
nek további fejlesztése.
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