
KATONAI LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS

A DELTA-97 GyAKoRI-AT És npuureróvlr,ós
neorÁpru.ÁrÁsÁnex TApAszTAlATAI

aórhls Jóuel

A Magrar Honvédség 1997. évi Fetadattene atapján 1997. június
01-27. közEiti parancsnoki és tiirzsvezetési gyakorlat keretén betül, MH
m6dszertani jelteggel ásztóa{ hrrccsoport éleslövészetg valamint a
PARP-ba kiielölt szervezetek szemléje került levezetésre'DELTA,97"
íedónéwel.

Több év óta nem volt hasonló méretú gyakorlat, illetve először rya-
korolt zászlóalj kötelékben a PARP-ba kijelölt a|egpég békefenntartói
tevéken}§éget. A gyakorlat biáosítása jelentós feladat elé állította a lo-
gisztikai eien belűl a hadtáp vezető állományt és szakalerységeket.

A valós biztosítás e|ókészítése, illetve a gyakorlat végrehajtásának

biztosítása a logisaikai szervezetek íé§zére fontos és újszerű tapasz_

talatokat adott. Ezek nagy segítséget nyújthatnak az elkövetkezendő

ryakjorlatok valós biztosításának me gszeruezéséhez, de befolyáoslhatj ák
-'a NanO követelmén}eihez jobban igazodó - logisztikai szewezetek
kialaHtását, anyagi készletek, hadinormák meghatározását.

Ezért lényegesnek taltom a ryakorlat valós hadtápellátása során
szerzett tapasztalatok összegzését, íögítését, a tapasztalatok alapjrán a

hadtáPellátás terén szükséges és java§olt feladatok megfogalmazását.

1 Márku§ rózsef ezredes, a MH 4. gép€sített hadte§t hadtáPfónöke
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A §/akorlahak a hadtápellátás §zempontjábl fonúo§abb
jellemzői

A gnkorlat tárpal gépesített hadosztály mrásodik lépcsó gépesített
lövászdandár harctevékenlségének elókészítése és vezetése, zásilóalj
harccsoport (ZHCS) harcászati gyakorlata éle§lövé§zettel erybeköwe
(MH szintú módszertani foglalkozás).

A több mozzanatból álló grakorlat egészÉt a 4. g. hdt. PK, ezen belül
a törzsvezetési grakorlatot a 62. gl.dd. részére a 3. g.ho. PK, az éleslö-
vészeht a 62. gl.dd. PK, a PíP nűvetetek végrehajtását a 25. gl.dd. PK
vezette, amiben részt vett a 88. gJtre.z. eg1 százada is,

A ryakorlat és bemutató végrehajtásában, biztosításában 19 szerve-
zettól 3000-3100 fő, több mint 8ffi db technikai eszköz vett részt. A ki-
települát 13, a vissztelepülést 12 katonavonattal hajtották végre.

A grakorlat helyszíne a MH Központi Gyakorló- és Iótér újmajori
és " nul laponti" ter ilete.

A gyakorlatot és bemutatót - az előZeles tervektől eltérő€n - négy
napon megtekintették hazai és külfőldi vendégek, meghívottak és kiren-
deltek, ami közel 800 fő kiemelt étkeztetését igényelte.

A hazai és küföldi vendégek meghívását, a velük kapcsolatos felada-
tok tervezését a MH Humán Főcsoporüőnökség irányításával a Sajtó és
Tájékoztató Kőzpont (STK), valamint a Látogatók é§ Megfigyelők lro_
dája (LMI) végezte. A,két szarvezet a gyakorlat idején Veszprémben
települt, ellátásukat a2. re. és lé. hdt. végezte. A sáltó képvisetőinek
étkeztetését a látogatási napokon a veszprémi HEMO_ban sz€rvezték
meg.

A jelzett látogatási napokon kívül is több külföldi és maryar delegá-
ció tekintette meg a gyakorlat különbözó mozzanatait,
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tr.

A pakorlat valós hadtápellrátása

1.) A DELTA-97 gakorlat és bemuíató előkészítésének, a gyakorlás
és végrehajtás valós hadtápellátása - a logisztikai biztosítás szerves része-
ként - az érvényben lévő szakmai intézkedések előírásainak, az MH AT-
FCSF szakmai intézkedésében meghatározottak betartásával, a nyári
időjárási üszonyok figyelembevételével lett megszervezve és végrehajtva
kettő ellátási biztositási körzetben.

1. §z. bizto§ítási körzet Újmajor es kcirnyéke volt, ahol a PARP-fel-
adatra felajánlott alegységek a nemzetközi békefenntartó rnűveletek
végrehajtását gyakorolták és mutatták be, Illetve a bemutató napokon
itt volt a vendégek fogadása, részükre tájékoztató megtartása, valamint
a PARP alegység szemléje á a technikai bemutató-

Az itt települó és feladatot végrehajtó alegységek hadtápellását a25.
gl.dd. hadtrápszolgálata végezte a fő táborban és ezen kívül még öt helyen
telepített alegység ellátóponton.

Az ellátandó személyi állomány 1200-1300 fő, a kiszolgálandó tech-
nikai eszköz közel 280 db volt.

2. sz. biztositási körzet "0" pont és környéke, ahol a 4.g.hdt,, 2.re. és
lé.hdt., 3,g.ho. gyakorlatvezetós ége és az azokat kiszolgáló, biztosító
szervezetek települtek. Ezen a területen hajtotta végre a 62.gl.dd. a pa-
rancsnoki és törxvez€tési gyakorlatot, valamint ennek keretében a zász-
lóalj harccsoport éleslövészettel egybekötött harcá§zati ryakorlatát.

A körzetben a logi§ztikai biztosítást ezen belül a hadtápelláttást
végezte:

- saját szervezetének ellátását a 62. gl.dd.,

- a4. g.hdt.,Z. re. és lé.hdt. vez.csoport, a hírzászlóalj és saját ellátását,
valamint a vendégek, meghívottalq kirendeltek ebédeltetését az 5. Alba
Regia rk.z.,
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- a3. g-bo. vezetési csoport a ho.hií.z. é§ a saját ellátását a 3.rk.z.

A 62. gl.dd. működtette Hajmáskér vasútállomáson a vegyesanyag
ellátó állomást (VEÁ), A vEÁ-rót történt a gyakorlaton résiwevők és
ellátástvégzők részére a hús és hentesárú, hajtóanyag e|látás.

A 2.n. körzetben az összes ellátandó személyi állomány 1700_ 1800 fő,
kiszolgálandó technikai eszköz közel 400 db volt.

2.) A hadtáp szakfeladatok végrehajtására kitelepült szaktechnikai
eszközök mennyisége alapvetően elegendó volt, de a szalcíllomány lét-
száma csak szükégszerűen felelt meg az igényeknek. Ahhoz, hogy eryi_
dőben a táborban is és a laktanyákban is biztosított leryen az éiláiás,
szükég volt az újonc szakállomány bevonására is, de még így is feszülr
séget okozott a 25, gl.dd_nál a szakállomány kis létszáma. Adandár alery-
ségeinek nagy területen történó széttelepítése miatt az egyes ellátópón_
tok között meg kellett osztani a szakácsokat, felszolgálókat. Igy a főző-
ponton és az élelmezési raktárban dolgozók átlagon felüli leterheltséggel
kellett, hogy dolg ozzanak, reldszeres pihentetésüket nem lehetett meg-
szervezni. Ez negatívan befolyásolta az ellátás minóségét, a konyha rend-
ia.

Ugyanakkor ez a körülmény jelezte a PARP-'ba felajánlott alegység
önálló ellátásának kóvetelményét, ehhez a zász|óalj szintű logisiiika1
alegy,ség béke szervezetenek kialakítását, a nagy távolsága kitelepülő
századok biztonságos ellátása érdekében (pl. élelmezái ellátás) a izer-
vezet egyes részeinek századonkénti mego§zthatóságát.

3.) A tráborok kialakításánál, a hadtápobjektumok telepitésénéI az
érvényben lévő parancsnoki és szakmai elóírások kerültek alkalmazásra.
Az é|elmezési és üzemanyag ellátó objektumok kialakításánál, üzemel-
tetésénél kiemelt fontosságú volt a higiénés és kömyezetvédelmi szem-
pontok érvényesíté§e.

Ennek feltételei - kezdetben - több katonai szewezetnél hiányoztak.
Nem volt megfeleló szennyvíztároló, a néry fázisú mosogatá§hoz hiá_
nyoztak az elfolyóval el|átott mosogatóedények, a mosléktárolókra nem
volt fedél, egyes élelmezési raktárakban a göngyölegeket a földön tárol-
ták. Az egészségügyi és szakmai ellenőrzéseket követően ezeket a prob-
lémákat sikerült - az eddigi gyakorlattól eltéró új módszerekkel is - meg-
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oldani. Szennyvíztárolásra aél- és hajlékonyfalú tartályokat telepítettek,
azok ürítését megszervezték A nég5dázisú mosogatáshoz az elhelyezési
szolgálat biztosított, illetve keszített elfolyóval ellátott mosogatókat (fe-
kete, fehér). Ahol a mozgókonyha fedelében mosogattak, ott szivat§nival
oldották meg az edény ürítését (25.gl.dd.). Szeméttárolásra konténerek,
kukák voltak telepífue, azok üútését a közeli települé§ek szemétszállító
v áIlalkozói végezték - szerzódésben vállalt feltételekkel.

4.) A gyakorlat és bemutató hadtápellátásának költségvetési eIő-
irányzaíánal anyagszüksfoletének tervezése, a felhasználás elsámo-
|ása a MH Központi Pénzüryi és Számviteü Hivatal fóigazgatojának in-
tézkedése szerint történt.

A tervezésnéI bizonytalansági tényező volr, hory a gyakorlatot végre-
hajtók, a látogatók létszámát a tervezési határidőre nem lehetett kellő
pontossággal felmérni. Nem lehetett reálisan megítélni a gyakorlat köz-
vetlen elókészítésével kapcsolatos munkák nagyságát, mennyiségét (pl.:
gyakorlótéren szükséges műszaki munkálq a technikai eszközrjk hadra-
foghatóságának helyreállítása, anyagi készletek, technikai eszközök
szúlség szerinti átcsoportosítása, központi készletból történő vételezé-
se, stb,).

Áz előirónyzat és anyagkeretek tervszerú felhasználását negatívan be-

folyásalta az a tény,hog a gakorlat eryik mozzanata, a békefenntartói
tevékenység újszerú kiképzési feladatként jelentkezatt. Ezétt a mozza-
nat elókázítése és végrehajtása során kellett olyan parancsnoki, szakmai
döntéseket hozni, amelyek a tervezettól eltérő anyag-, eszköz igénnyel,
illetve azok szállításával, átcsoportosításával jártak. A mozzanat előké-
szítésével kapcsolatos feladatok nagy része átnyúlt a végrehajtrás idősza-
kára.

Tervezési, szervezési hiányossósgok mellett a glakorlatlanságmk is be-
adható,ltogy a csapatok nary része naponta végzett valamilyen szállítási
feladatot a tábor és a laktanya, varya tábor és a központi raktárakköótt,
még a ryakorlat vegrehajtásának időszakában is. Iry az elókészítéssel és
végrehajtással kapcsolatos előirányzat és anyagfelhaszrrálások részben
összemosódtak. A statisztikában nem lehet reáli§an sáwá|asztani akét
feladat (elókészítés, végrehajtás) pénz- és anyagfelhasználását.



A4.g.hdtnél tervezett költségvetesi elóirányzat a hadtá pellátásta az
éves költségvetés terhére 17.903 eFt, a gyakorlat többletköltségeként
79.867 eFt, mindösszesen 37.770 eFt az AFA nélkiil. A felhasználás -
előzetes adatok alapján - 36 mFt,95 Vo-os.

A hajtóanyag felhasználás összesen 262 tonna, a terezettnek a 91
Vo-a (a tervezelt íelhasználás 289 tonna).

A tervezett és felhasznált előirányzat, hajtóanyag aránya íg5l végül is
egy viszonylag reális tervezést igazol.

5.) Szakmai feladatok v6grehajtása:

a.) Az éIelmezési ellátás a 3.g.ho. által készített kózpontiétrend a|ap-
ján, a VI. számú élelmezési norma szerint történt. Az étrendből az orvo-
sok tiltására hiánrzott a tej, tejtermék, tejes ételek, tojás, belsőség. Az
előkészítés tábori köriilnények közötti nehézségei miatt a minimáüsra
volt csökkentve a burgonya, galuska. Igl a közel egy hónapos étrend -
kisebb szubjektív okok miatt is - nem volt kellóen változato§, túl sok volt
a húsos étel, kevés volt az édesség, aminek a ryakorlaton részt vevők
hangot is adtak.

A központi étrendhez történő alkalmazkodrást - a szervezesi intéz-
kedésben meghatározott körülrnényeken kívűl - csak a hús és hústermé-
kek központi beszerzése indokolta. A hrís és húské§zítményeket az egyes
ellátó katonai szeveaotek a62.gl.dd. által működtetett VEA-ról vételez-
ték, ahaná a a.gldd. összesített igény alapján rendelte meg az árut - az
MH ÉEK{al szerzódésben álló - Gyulai Húsipartól. A többi élelmiszert
mindenki önállóan szerezte be, illetve §Zállította magával a raktári kósz-
letéből.

Az MH ÉEK-taI szetződésben áI]ó húsüzemek is vállalták volna a hús
és húskeszítmények kiszállítását mindkét ellótási körzetbe, íg a rendkívül
kbltséges hűtővagonokműk tetése a VEA-on nemvolt indokolt é§ célsze-
rú.

Az ellátás biztonsága érdekében konzervekből, készételkonzervek-
ből 1 napi tartalékot tároltak az ellátó katonai szervezetek, illetve 1 napi
készlet volt a gyakorlaton részt vevő teljes létszámra a VEA-on.
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Kiemelt feladatként szerepelt az élelmezési ellátrásban a látogatóna-
pokon a vendégek, meghívottak, kirendeltek részére reggeli és ebéd biz_
tosítása. Ebben a legnaryobb fe.szültséget az étkezési létszám pontosítása
jelentette, mivel az LMI nem volt alárendelve a ryakorlatvezetónek, a
kapcsolattartás nehézkes volt, é§ a létszámot sem tudta kelló idóben és
pontossággal megadni. Az étkezesi lét§Zám ponto§ítá§át általában a láto-
gatási nap reggelén, a vendégek megérkezése után lehetett végrehajtani.

A vendégétkeztetés másik problematikus ré§ze a költségviselő kér-
désének rendezetlensége volt. A veudégek, meghívottak nagy részenek
ellátása az MH Protokoll Igezgatóság hatáskörébe tartozik. Ennek elle-
nére a Protokoll Igazgatóság nem számolt fel erre előirányzaíot, íg az
ellátó katonai szervezetnek kellett az illetménl felszámolni, viszont nem
volt intézkedés sem a felszámolható költségekre, sem a költségtédtá
rendjére. Az elszámolrás során végúl is a Protokoll Igazgatóság átutalta a
vendéglátrási költségeket.

A szakmai és az egészségüryi követelményeknek megfelelően ala-
Ktották ki a békefenntartó század települési körletében az élelmezeii
ellátópont, de ott csak ételkiosztás volt. Ugyanakkor ery valós helrzer
ben szükségessé vrálhat a századnál az önálló élelrnezÁi ellátás is. Ehhez
a századot a zászlóalj logisaikai századából kell megerósíteni élelmezési
ellátó alegységgel, szaktechnikai eszközzel, anyagi készlettel.

Fontos tapasztalat volt, hos/ a békefenntartó ale§ségek által mű-
ködtetett ellenórző-áteresztő pontok (EÁP) személyi állományának
élelmezési ellátása jó szervezést, napi több§zöri sállítást igényel. Ez mel-
lett élszerűnek látszik az EAp-on tartalék ké§zleteket létrehozni kon-
zewekból, készételkonzervekből.

b.) Az iizemanyag ellátá§ az ellátópontokon, tábori eszközökkel
(üzemanyagtöltő gépjárművekkel) jól műk<'dött.

A hajtóanyag utánszátlítás a VEÁ-ról történt, í§ csak annyi töltó_
€szközt kellett a §lakorlatra kiünni, ami a harc- és gépjármúvek időben
történó feltöltését bizto§ította az újabb feladathoz. A VEÁ-n a hajtó-
anyag vasúti tárolrása indokolt, gazdaságos volt. Mint központi üzem_
anyag_ raktár, jól múködött. A kezdeti problémákat kikti§zíibölve, a tűz-
védelem, órzés-védelerr, a nyilvántartá§, kömyezetvédelern megfetelő
volt.
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A hajtóanyag felhasználást az ATFCSF intézkedésének megfelelő-
en az éves fogyasztási keretból ós kiutalási normából kellett biztosítani.
Realitiásának üzsgálata nem tartozik a gyakorlat hadtápellátásának érté-
keléséhez. Fontos azonban üngálni azt, hory melyek voltak azok a kö-
rü|ménye\ amelyek növelték a hajtóanyag felhasználást:

- a gyakorlat vegrehajtása feltételeinek biztosítá§ához szúIrséges,
már ai e|őzóekben is jelzett nagyobb mennfségű anyag, eszköz átcso-
portosítás az előkészítés és végrehajtás időszakában;

- a 25. gl.dd. nagy területen történó széttelepítése;

- a korlátozott mobil összekötteté§ növelte az eryes táborok közcitti
gépjárműmozgást;

- a laktanyai, szigorúan korlátozott gépjármű igénybevétel alól '/<z-

szabadulva", a gyakorlaton - a parancsnoki tiltásokellenéte - eg "febza-
badultabb", kevésbé korlátozott gépjárműmozgrás volt valós vary vélt in-
dokokkal, amit az elókészítetlenségből adódó napi szállítrások is gerjesz-
tettek.

c.) A ruházati biztosítás a gyakorlat során kiemelt feladattávált, az
új ruházattal történő ellátás miatt. Az öltözetet külön intézkedésben
szabályozták.

Az MH 25. Klapka Gy. gl.dd. PARP-nak felajánlott zászlóa|ja, zász-
lóalj harccsoportra kiegészítve a szemlén a 90 M hadi- (gyakorló) öltö-
zetet kellet! hory viselje. A többi katonai szervezet személyi állománya
részére a jelenleg rendszeresített hadi (gyakorló) öltözet volt elrendel-
ve.

A 90 M hadi (gyakorló-) ruházatot, valamint a kellékeket, kiegészí-
tőket az MH REK biztosította. Méretproblémák megoldáYra, néwálto-
zá§ miatti hímzések, kellékek felvarrására a REK a VEA-n raktárt és
varrómúhelyt működtetett a gyakorlat ideje alatt.

Az állomány tetlzését megnyerte a 90 M gakorlóöltöza, kiilönösen
közkdvelt viseletté vólt a zöld póló, ami nyóron a zöld, ingnéI praktiklsabb
bórtnely pakorlóruhó hoz.
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Az MH RSZF-el ewezteble, a gyakorlat időszakára vállszíj nélkül
lett elrendelve avállszi|jas derékzíj üselete. Ezt elsósorban az indokolta,
hog5l a jobb oldalon lévő név feliíat ne leryen eltakarva. Uryanakkor
eddig is legtöbben kényelmetlen viseletnek tartották a vállszíjat.

A szennyesruha heti két§zeri ti§ztításrára mindkét ellátá§i körzetben
a balatonkenesei centrál Mosodák Rt-vel kötöttek szerződést. Ezen kí-
vül a személyi állomány után 100 Vo felsőruházatot, 200 Vo febémeműt,
2O Vo |ábbelit vitt magával minden katonai szeFrczet.Igy a tisztacsere
feltételei biztosítottak voltak. A napi fürdetés FMG telepítésével oldot-
ták meg.

Ielentős feladatot rótt a ruházati szolgálatra a sátor bbtosítósa. Akét
körzetben összesen 1240 db sátort telepítettek. Ehhez az alakulatok nem
rendelkeztek elegendó mennyiségű és minóségű sátorral, amit a közpon-
ti raktárból (340 db), illefue átcsoportosítással (zl40 db) kellett pótolni.

Ez a sátor mennyiség természetesen jóval több a hadiszükségletnél.
Egyrészt azétt, mert a békefenntartó tábor telepítésének szükséglete (ha
nincs konténer), nagyobb a hadiszüIségletnél, másrészt a pihentetés sem
a hadi körülményeknek megfelelóen volt megszervezve (a teljes lét§zám-
ra kellett a pihenősátrat számvetni).

A békefenntartó alegység működtetése azonban nem csak több sá-
tor, hanem a tisztacseréhez a jelenlegi csapatkeszletnél jóval nagyobb
ruházati kész|et megalakítását is igényli a zászlóaljnál, Ez függhet a fel-
adat helyétől, a mosatás lehetőségeitől, az igénybevétel sajátsosságaitól.
Minimun 2-3 rend felsó-, 5-6 rend alsóruházati készlet rnegalakítása lát-
szik célszerűnek.

6.) A ryakorlat és bemutató valós hadtápellátásának tervezése,
szervezése, 8 v€í€hajtá§ yezetése több vezetési szinten keresztül való-
sult meg.

A tervező konferenciákon hozott döntések, az MH pk szervezési
intézkedése, az MH ATFCSF szakmai intézkedése, a 4. g.hdt. parancs-
nok követelményei adták meg az alapját a ryakorlat valós hadtápellátá-
sának megszerve zéséhez. A hadtápellátási terv a logisztikai bbto§tás szer-

ves része volt, önálló terv nem készüll A gyakorlat és bemutató valós biz-
tosításának tervét a MH ATFCSF H egyetéíté§e után a hadtestparancs-
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nok hagytajóvá. A terv lényeges része volt a szöveges elgondolás, aminek
ré§zletes kimunkálása elósegítette a biztosítás rendjének átgondolt kiala-
Ktását, a feladatok konkrét meghatározását.

Az előkészítés idószakában az MH ATFCSF-ség részeről haszrros
kezdeményezés volt a 25. Klapka és a 62. Bercsényi gl.dd-nál végrehajtott
segítő jellegű ellenőrzés. Ennek eredményeként több- központi intézke-
dést igényló - problémát meg lehetett oldani különböző bűrokatikus ele-
mek nélkül.

Az alárendeltek szakmai feladatai részletesen a 4. g.hdt. ATF szak-
mai intézkedésében kerültek meghatrároziásra. A végrehajtás időszaká-
ban ennek kiegészítésére csak a vendégek ellátására vonatkozóan volt
szükség. Ez utóbbira szóban került sor. A látogatónapokon várható lét-
szám tisztázatlansága, a Protokoll Igazgatóság ellátásban való ró§zvéte-
lének bizonlalansága nem tette lehetővé az időben történő konlrét írá-
sos intézkedést a feladatot végrehajtó katonai szervezetek felé. A szóbeli
intézkedéseket - annak anyagi, pénzügyi vonazata miatt - egyes katonai
szervezetek nem fogadták megfelelő bizalommal, annak írásos megerő_
sítését is igényelték.

Dandár, zószlóalj szinten a hadtápellátás - a 25. gldd- kivételével -
kellően szervezeft, irónyított volt. A25. gl.dd. hadtápellátásának vezetésé-
vel az élelmez&i szolgálatfónök volt megbízva, de ó eryben a dandát
békefenntartói tevékenységgel kapcsolatos operatív csoportba is be volt
osztva. Ez utóbbi feladat sok idejét lefoglalta, nem tudott kelló hatékony-
sággal foglalkozni a hadtápellátrási feladatok irányí,tásával.

Áz eredményesség a szal<szerúség a biaonság szempontjábó! jelentős
segíséget, biztorudgérzaa nyújtott az MH EUCSF-ség az MH ESZF-ség
rendszeres k)zegészségügti, járvárryvédelmi és szalanai ellenórzése. A gn-
l<orlat sorón az MH REKrugalmasan megoldoü minden központi beavat-
lcozát igénylő euótósi problémót.
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m.

A tapasáalatok alapján levonható következtetések, feladatok

A DELTA-97 gyakorlat és bemutató valós hadtrápellátását a részt
vevő katonai szervezetek eredményesen, általában a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelően, tervszerűen, §zervezetten, többségében színvona-
lasan hajtottákvégre. A|ogisztikai, ezen belül a hadtáp vezető állomány,
szakalegységek tevékenységrikkel biztosították a ryakorlat, a bemutató
foglalkozrások hatékony és eredményes végrehajtását.

A valós bbtosítással a gnkorlaton részt vevő hadtáp vezető úllomány
összekovácsolódott, növelte jártaÍságót a táboi körüImények közötti elló-
tás szervezésében, a feladatok végrehajtásának irónyításában. A hadtáp
szakalegységek begyakorolták a csapatok tábori körülmények kózritti el-
l^t^át, a tábori ellátó eszközök üzemeltetését. A tábori hadtáp ellátó
objektumok telepítáénél a katonai szervezetek tökéletesítették a kör-
nyezetvédelmet, a kózegészségügyi és járványvédelmet.

A gyakorlat eredményessége, annak valós biztosítá§ának szervezett-
sége szempontjából fontos volt a részletes, átgondolt terv elkészítése, a
végrehajtás operatív irányítása. Nagyon hasznos és hatékony volt az elő-
készítés időszakában a katonai szervezeteknél végrehajtott segítő szán-
dékú ellenőrzés. Ugyanakkor a 25. gl.dd-nál feszült§éget okozott a had-
tápellátás részfeladatként történó szakmai irányítása.

A központi elláíó tagozat segítségével javult a tábori hadtáp szak-
technikai eszközök űzemképessége, hadrafoghatósága (pl,: hűtő-, ke-
nyeres, űzszállító gk.).

A gakorlat során bebbonyosodott, hogl több ellátási könet, ellátó
katonií szerveiet érdekében a VElÍ,s nem céIszerü a gakortat fő feladatát
végrehajtó katonai szervezettel működtetni, azt önálló feladatként kell
fenntattani és iizerneltetni.

A gyakorlat hasznos tapasztalatokat adott a békefenntartó alegysé-
gek ellátásának megszewezéséhez, annak szervezeti, anyagi feltételei-
nek kialakításához. Fontos és lényeges tapa§ztalat, hogy a PARP felada-
tot végrehajtó alegységek anyagi készleteit a jelenlegi 'ftarci" normáktól
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eltérőenszükséges meghatározni, megalakítani. Ugnnakkorazaleglség
logi§zitkai szervcetet is az önálló twékenység biztosításának megfele-
lően kell békében is létrehozni.

Az üzemanyag utánpótlást gazdaságossá tette a VEÁ-ra diszponált
ha]tóanyab. A [elhasmú!ús gazdaságosságót csökkentette a katonai szer-

vezet nag) területen történő széttelepítése, a mobil összeHjttetés hiányossó-
gai, a telepítéshez hiónyó anyagok szül<ségszenl átcsoporto§ítóla, a kezdeti
szervezetlenség.

A ruhózati ellátás színvonala jó volt, amit kedvezően befolyásolt a

REK részleg kitelepülése, a Centrál Mosodák Rt. balatonkenesei üze-
mének rugalmas, gyon szolgáltatrása. A tábor telepítése, a felsőruházat
cseréje csak a készletek kiegészítésével volt lehetséges.

Az élelmezési ellátós minősé§leg mennyiséfleg is megfelelt a körvetel-

ményeknek,bár aváltozatossága nemvolt mindenki részére elfogadható.
Nary feszültséget jelentett a szakállomány kis létszráma miatti leterhelt-
sége, a látogatási napokon az étkezési létszám bizonytalanságai.

Az élelmezési ellátás szempontjából kedvezőtlen köriiLlmény volt az
LMI és az STK gyakorlatvezetőségtól független, önálló működése. Nem
tudták a látogatók létszámát idóben pontosítani és a sajtó képviselóinek
ellátását sem tudták a terveknek megfelelően biztosítani.

A tapaszta|atok alapján, a gnkorlatok jövőbeni eredményesebb
biztosíúása érdekében megoldandó íeladatok

1.) A tábori település követelményeinek pontosítása a környezetvé-
delem, a közegészségügyi és j árványvédelmi rendszabályok szigorúbb el-
őírásait figyelembevéve, az ehhez szükséges tábori eszközök kialakítása
(szennyvíztároló, mosogató, mosléktároló, stb.);

2,) A feladatok tervezésénél a parancsnoknak reálisan kell felmérni
a logisztikai, ezen belül a hadtápellátás személyi, anyagi, tárgyi lehetősé-
geit, nagyobb összhangot kell teremteni a kiképzési célok és a gazdasá-

gos§ág között;

77



3.) Felül kell vizsgálni a PfP feládatban részt vevó, illetve arra kijelölt
aleg5négek anyagszük§égleti normáit és azt a feladat sajátosságaihoz iga_
zítva kell meghatározni;

4.) PfP feladatra kijelölt alegységek logisztikai szervezeteit ús/ kell
már békében kialaKtani, hogy képesek legyenek önállóan biztosítani az
alegység tevékenységét;

5.) A jövőben a VEÁ-t cinálló feladatként valamelyik logisztikai ez-
reddel célszerú működtetni;

6.) Az eddigieknél sokkal részletesebben kell kidolgozni minden ve-
zetési szinten a gyakorlat biztosítási tewét, nagyobb figelmet kell fordí-
tani az előkészítés feladatainak végrehajtására;

7.) A gyakorlatok során az anyagi, pénzüryi vonzatú intézkedéseket
írrásban is szülrséges megerősíteni, illetve azokat írrásban célszerú kiadni;

8.) A jövőben igényelni kell az elöljárótól, hog5l a szewezési intéz-
kedésében szabályor.za es határozza meg a vendégek, látogatók proto-
koll ellátását, annak költségeit;

9.) A ryakorlat tapasztalata alapján élszerűnek tűnik nyrári időozak-
ía óld ing helyett a póló rendszeresítése, illetve mfu íéEl igényként a
vállszij használatának megsziintetése.


