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GYAKORLATOK HADTAPTAPASZTALATAt 

A mozgósítási gyakorlatok hadtápbiztosításáról 

Dr. Csabai Kár o i y ezredes, 
a hadtudományok kandidátusa 

A csapatok felkészítésében az utóbbi években egyre nagyobb jelentő
ségre tettek szert a mozgósítási, összekovácsolási gyakorlatok. Ezeken a 
gyakorlatokon nyílt lehetőség a korszerű harckészültségbe helyezési, moz
gósítási elvek, tervek helyességének ellenőrzésére, az egyes alakulatok: 
mozgósítási készenlétének, kiképzési szakának lemérésére. Ugyancsak 
ezeken a gyakorlatokon vált lemérhetővé a mozgósítás hadtápbiztosításá
nak helyzete, helyessége is. 

A mozgósítás hadtápbiztosítása alatt alapvetően a htp. biztosítás ál
talános rendszabályait értjük. Van azonban néhány sajátosság is, amelyet 
feltétlenül figyelembe kell venni, pl.: 

- a hadtáp megszervezésének rendszabályaiból alapvetően csak a 
hadtáp felkészítése (az sem teljes egészében) játszik szerepet. Ezen belül 
is a főkérdés a hadtápegységek (alegységek) kiegészítése vagy létrehozása, 
működési készségük elérése; 

- a közlekedési biztosításon belül csak a vasűti szállítás, forgalom
szabályozás gyakorolható, mivel a többi rendszabály (helyreállítás) nem 
kerülhet végrehajtásra; 

- az anyagi biztosításon belül alapvető feladat az egységek felszere
léséhez szükséges anyagi (pl. fegyverzet, ruházat, műszaki, vv. felszerelés) 
és technikai eszközök biztosítása, valamint a mozgó anyagi készletek há
borűs tagozódás szerinti kialakítása. A gyakorlat folyamán csak az élet
hez és mozgáshoz szükséges anyagok biztosítása (üza., élm., javító ag.} 
jelent feladatot. Ezek a szolgálati ágak ilyenkor is „élesen" dolgoznak; 

- a technikai biztosításon belül alapvetően a technikai eszközök kar
bantartására és a meghibásodottak javítására kell gondot fordítani; 

- az eü. biztosítás során alapvető feladat az esetleges baleseti sérül
tek, betegek megfelelő eü. ellátása; 

- a hadtáp vezetése során a fő figyelmet a csapatok ellátására, a 
gyakorló htp. alegységek irányítására és a törzsre háruló háborűs htp. 
feladatok megoldására kell fordítani. 

Ezek a sajátosságok lényegesen kedvezőbb körülményeket jelentenek 
a hadtápszervek számára, mint háborűban. Ugyanakkor azonban van 
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olyan feladat is, amely viszont csak ezeken a gyakorlatokon bír nagy je
lentőséggel. Ilyenek pl. : 

- a személyi állomány épületekben, kulturált körülmények között 1 
történő elhelyezése; 

- az étkezés oly módon történő megszervezése, mely a meglevő le- i 

hetőségek maximális kihasználásával a háborús ellátásnál lényegesen 
kedvezőbb feltételek (pl. étkezdében naponta 2-3-szori meleg étkezés) 
biztosítására irányul; 

- új, sajátos feladatként jelentkezik a gyakorlatok folyamán a sze
mélyi állomány tábori körülmények között történő elhelyezése-- is. 

Az ilyen jellegű gyakorlatok sajátos htp, biztosítási feladatai egyben 
azt is megszabják, hogy mire kell a gyakorlatvezető és a gyakorlatot 
végrehajtó hadtáptörzseknek a fő figyelmet fordítaniok. Anélkül, hogy 
minden tevékenységet érintenénk a következőkben vizsgálat alá vesszük 
az eddig lefolytatott gyakorlatok tapasztalatait, további feladataink meg
határozása céljából. 

A gyakorlatok előkészítéséről 

A gyakorlatok előkészítése során a gyakorlatvezető htp. törzse előtt • 
többirányú feladat áll. Ilyen pl.: 

- a mozgósítandó egység (magasabbegység) mozgósításához szüksé
ges anyagi, technikai, elhelyezési stb. feltételek megteremtése; 

- a gyakorló csapatok valóságos mozgatásának, átcsoportosításának 
minden oldalú biztosítása; 

- a hadműveleti elgondolás alapján a háborús alkalmazásnak meg-
felelő hadtápelgondolás, okmányok stb. kidolgozása. 

1. A mozgósítás feltételeinek biztosítása során a fő figyelmet 
- a mozgósításra kerülő személyi állomány felszerelésére; 
- az élelmezési ellátás megszervezésére; 
- a bevonuló technika átvételére és üza-gal való feltöltésére; 
- megfelelő elhelyezési feltételek biztosítására kell fordítani. 

a) Az utóbbi időben a személyi állomány felszerelése terén jelentős 
könnyítést okoz az a tény, hogy egyre több tartalékos vonul be, a részére 
már előzőleg kiadott hadiruházatban. Ez jelentős időmegtakarítást jelent, 
amit az egység kiképzésére lehet felhasználni. A még be nem öltöztetett 
állomány bevonulásakor túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ez jelenti továbbra 
is a fő feladatot. Bár ezen a téren is van előrehaladás, főleg a beöltöztetés 
módjában (a régebbi egységszintű beöltöztetés helyett az alegységenkénti 
beöltöztetés ésszerűbb), azonban itt továbbra is igen nagy jelentősége 
van a készletek helyes (alegységenkénti) tárolásának, a gyors anyagki
adásnak, beöltöztetési helyre való kiszállítás megszervezésének. Még jobban 
bonyolítja a helyzetet az, ha a ruházatot a kijelölt raktártól kell felvéte
lezni. Ez esetben az időben történő beöltöztetést csak gondos tervezés, a 
felvételezést biztosító szeinélyi és gk. állomány előzetes behívása bizto
sítja. Ezt a feladatot az alakulatok csak a kieg. pságok segítségével tud
ják .megoldani. Ez utóbbi különösen az „M" törzsekre vonatkozik, ame
lyek ezt másképp nem is tudják időben végrehajtani. 
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Ami a személyi állomány fegyverzettel, más anyagokkal való felsze
relését illeti, egyre inkább az alegységenkénti felszerelés terjed eL Sőt a 
legutóbbi gyakorlatok (Sopron) tapasztalatai alapján célszerű ezzel egy-: 
idejűleg az első étkezéshez szükséges hűskonzervet és kenyeret is kiadni. 

b) A bevonuló személyi állomány étkezését célszerű űgy megszer-, 
vezni, hogy a második é.tkezés készétel (az a jó, ha azt is központilag 
melegítik fel, tisztek részére pedig tányérban szolgálják fel), a harmadik 
pedig friss élelmiszerből készült főtt étkezés legyen. Az étkezés megszer
vezése terén igen hasznos tapasztalatokat nyújtott a „SOPRON" gya
korlaL 

Bebizonyosodott, hogy hadinormát és étlapot ilyen gyakorlatokon' 
nem szabad mereven alkalmazni. A konkrét helyzettől függően a lakta
nyában való tartózkodás ideje alatt célszerű - a békekiképzéshez ha~ 
sonlóan - napi háromszori meleg étkezést adni. A hadinormát célszerű 
menet, harc alatt alkalmazni, de még itt is törekedni kell a napi egy 
(lehetőleg vacsora) friss élelmiszerből készült főtt étkezés biztosítására, 
Az eddig bevezetett rendszabályok eredményeként (konzervek, készéte
lek) ma már az ellátás folyamatosnak tekinthető, további feladataink a 
minőség (választék bővítés, főtt étkezés) javítása terén vannak, amit 
előreláthatóleg az új, korszerű mozgókonyha kialakítása (amelyen menet
közben is lehet főzni) is segít majd megoldanL 

Az élelmezési ellátás másik fontos részét képező kenyérbiztosítást 
többféle módon is meg lehet oldanL Ha a létszámkeret lehetővé teszi 
tábori mozgó sütödével, ha nem a helyi kenyérüzemektől kell biztosítani. 
A tábori sütödék alkalmazása igen hasznos és a tapasztalatok alapján 
(,,URAL", ,,SOPRON" gyakorlat) egyre javuló minőségű kenyérrel látják 
el az egységeket. Sajnos mozgó sütödéink jelenleg főleg huzamos egy
helyben való sütésre alkalmasak, áttelepülésük esetén a teljesítőképesség 
lényegesen csökken, Teljesen megoldatlan még a menetközbeni sütés le
hetősége, ami pedig korszerű viszonyok között igen nagyjelentőségű. 
A gyorsított technológiával történő kenyérsütés (,,KORONA" gyak) már 
lényeges előrehaladást jelent, de a jelek szerint a problémát a technikai 
továbbfejlesztés oldhatja csak meg teljes mértékben, 

c) A bevonuló technikai eszközök fogadása, átvétele, üzemanyaggal, 
való feltöltése az egység hadrafoghatóságának egyik alapvető feltétele. 
A gyakorlatok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy ezen a téren bár fejlő
dés tapasztalható, de a követelményeket még távolról sem elégíti kL 
A megfelelő típusú és _üzemképességű technikai eszközök bevonulását,: 
nem lehet csak az átvételkor biztosítani. Ez a tevékehység alapos előké-' 
szítést igényel. Értve ezalatt azt, hogy a kiírásnál, majd a technikai szem
léken a bevonUitatásra tervezett technikai eszközök állapotáról folyamato
san tájékozódni kell, s az a jó (ez főleg a szállitó egységeknél követel• 
mény), ha az átadó vállalattal igen jó munkakapcsolat van, Ahol ez így 
van, ott nincs is probléma ezzel kapcsolatban .. Igen tanulságos ezen a té:... 
ren az 1967. évi „SARV AR" gyakorlát, ahol a mozgósított szállító ·egy-, 
ség részére az átadó vállalat (AKÖV) jól karbahelyezett, üzemkész gép0 , 

k-0csikat adott át. .Az átadás előtt. a vállalat telephelyén karbantartó, 
brigádok, hozták rendbe a gépkocsikat és az átadás helyéig· _kísérték; 
azokat .. , 
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A. megfelelő járművek előállításán kívül igen fontos a gyors, de 
mégis alapos, körültekintő technikai átvétel is. Ezen a téren egészen a 
legutóbbi időkig nagyfokú bizonytalanság volt tapasztalható. Volt olyan 
nézet is, hogy ezt nem is kell végrehajtani, mert ehhez az új mozgósított 
alakulat úgy sem rendelkezik megfelelő feltételekkel és idő sincs rá, 
másrészt felesleges is, mivel az AKOV-ök állományának egy része is be
vonul. A problémát véleményem szerint igen jól oldották meg a „SOP-
RON" gyakorlaton résztvevő szállító egységnél, ahol a kieg. pság segít-
ségével a helyi javító vállalattól átvevőként behívott szakközegekkel több 
(kb. 7) átvevő helyet létesítettek és elérték a nagymennyiségü gépjárrnü 
gyors átvételét. Ezt a módszert célszerű alkalmazni a nagymennyiségű 
technikával rendelkező szállító, közűti egységeknél és az eü. ,,M" bázisok ... 
nál is. 

Igen tanulságos volt ugyancsak ennél a szállító egységnél az üzem
anyagfeltöltés is. Az átadó vállatok egy része tartálygépkocsin üzem
anyagot hozott az átadó helyre és ott feltöltötte az átadási helyig elfo
gyasztott üzemanyagot, ezzel tehát teljes egészében teljesítette a vonat
kozó HM-KPM közös rendeletet. Természetesen, ahol erre nincs lehető
ség, ott az egységnek kell ezt a feladatot megoldania. 

• 

d) A mozgósított egységek elhelyezésében az utóbbi években jelentős ~ 
fejlődés történt. Amíg pl. az 1964. évi „PANNONIA" gyakorlaton a sze-
mélyi állomány sátrakban vagy épületben szalmán, addig a „SOPRON" 
gyakorlaton a teljes személyi állomány épületben, matracon (tisztek 
ágyon) került elhelyezésre. 

Ez újszerű feladatot jelentett a parancsnokok, htp. törzsek és az el
helyezési szolgálat részére. A probléma nagyságát jól érzékelteti az a tény, 
hogy a gyakorlat előtt nagymennyiségü ágyat, matracot, ágyneműt kellett 
terven, normán felül kiszállítani. Sajnos, egyes esetekben a kellő megér
tés, hozzáállás hiánya miatt az elhelyezési körletek átrendezése (az ott 
levő személyi állomány összébbvonása), illetve berendezése sok helyen 
igen vontatottan haladt, s volt olyan alakulat is, ahol csak jóval takarodó 
után pihenhetett le az állomány. A gyakorlat tapasztalatai alapján tovább 
kell kutatni, keresni a megoldás lehetőségeit, s ebben az eddiginél jóval 
nagyobb rész jut az elhelyezési szolgálatnak (ezen belül az elhelyezési 
felügyelőségeknek) is. 

2. A gyakorlat előkészítése során a gyakorlatvezetőségnek feltétlenül 
nagy gondot kell fordítania a gyakorlat folyamán történő mozgások, át
csoportosítások, harcászati feladatok hadtápbiztosítási feltételeinek meg
teremtéséért. 

A gyakorlat minden esetben üzemanyag, élelem, javítóanyag felhasz. 
nálással, utak stb. igénybevételével jár. 

A gyakorlat során felhasználásra tervezett anyagok pótlását már jó 
>!lőre meg kell tervezni. Az előzetes számvetések alapján megközelítőleg 
már meghatározható az is, hogy hol, miből mennyit célszerű a gyakorlók 
részére átadni. Minden esetben célszerű ezt a gyakorlat harcászati elgon
dolásába beilleszteni. 1gy történt ez helyesen az 1966. évi „URAL" gya. 
korlaton, ahol a magasabbegység anyagátadó pontot létesített, így volt ez 
az 1967. évi „SARVAR" gyakorlaton is, ahol a HM tábori htp. szállitó-
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eszközeivel· jelentős mennyiségű üzemanyag (kb. 100 t) és élelem (20 t) 
került átadásra. Ez természetesen csak egy változat. Másik változatot 
képezhet az is, hogy a gyakorló magasabbegység (egység) vételez a ki
jelölt raktárakból. Igy volt ez a „SOPRON" gyakorlaton, ahol a ho. htp. 
50 t üzemanyagot vételezett. 

Más esetben a gyakorló egység részére vasúti tartálykocsik kerültek 
meghatározott vasútállomáson lebiztosításra és a gyakorló egység onnan 
vételezett üzemanyagot. A harcászati helyzet és a valóságos ellátás helyes 
összekapcsolását jól bizonyította az „URAL" gyakorlat, a tüzérségi elő-, 
készítésekhez szükséges lőszer oly módon történő biztosítása, amikor az 
az adott raktárból a tüzérségi előkészítés reggelére került csak kiszálll
tásra. 

Minden változatnál előfeltétel volt a helyes előkészítés, az anyagok 
időben való kiszállítása (biztosítása). A gyakorlók csak így tudták zavar
talanul biztosítani a gyakorlat valóságos ellátását. Ahol erre nem fordíta
nak kellő gondot, ott az ellátásban zavarok keletkezhetnek. 

3. A gyakorlat előkészítésében jelentős figyelmet kell fordítani a 
harcászati helyzet szerinti tevékenységre is. Ez már igen régóta sokat 
vitatott problémát képez. Sajnos, a probléma szinte kiküszöbölhetetlen
nek tűnik. Egyrészt, mert ritkán kerül pl. teljes állományú hadosztály 
gyakorlatra sor, másrészt, mert valóságos harci viszonyok érthető okok
ból még az azt legjobban megközelítő harcászati gyakorlatokon is jelentő
sen (pl. ellenséges behatás, lőszerszükséglet, sérültek hiánya) különböznek. 
Ezen okok miatt előreláthatólag mindig lesz valóságos és feltevés szerinti 
helyzet, szökséglet, ami egyben meghatározza a hadtáp kettős feladatát is. 

Ma már egyre inkább kezd kialakulni az a - véleményem szerint 
is - helyes megoldás, mely szerint a gyakorlaton is „élesen" dolgozó szol
gálati ágak, alegységek a valóságos helyzet alapján végzik a valóságos 
ellátást, a többi szolgálati ág pedig a feltevés szerinti helyzetnek meg
felelően végzi tevékenységét. A HTPH, aki mint vezető, természetesen 
mindkét tevékenységet köteles ismerni és végezni. A gyakorlat előkészí
tésekor a gyakorlatvezetőségnek ezt már előre látnia kell és ezek szerint 
kell meghatározni pl. a jelentési kötelezettségeiket is. 

A gyakorlatok végrehajtásáról 

A mozgósítási-összekovácsolási gyakorlatok végrehajtása igen nagy 
erőfeszítést igényel a gyakorlatvezetőségtől és természetesen főleg a gya
korlóktól Az ilyen gyakorlatok általában a nagy költségkihatás miatt 
igen rövid idejűek és ebből kiindulva programjuk is eléggé zsúfolt. 
A gyakorlat folyamán kerül átlalában végrehajtásra: 

- az adott csapatok harckészültségbe helyezése (ami ezzel együtt 
jár: mozgósítása); 

- rövid meghatározott idejű összekovácsoló kiképzés (sok esetben a 
készenlét elérésén belű!); 

- harcászati gyakorlat; 

lése. 
- a technika visszaadása a népgazdaságnak, a tartalékosok leszere-
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1. A csapatok harckészültségbe helyezésekor a legalapvetőbb feladat 
a mozgósítás végrehajtása. Ez pedig igen feszített munkát igényel Altalá
ban megfigyelhető, hogy ez a mozzanat nagyon igénybe veszi a törzsek 
állományát is, és ebből kündulva sok helyen a későbbi feladatok megol
dása során már fáradtság tapasztalható. A problémára nehéz megoldást 
találni. Talán az tűnik helyesnek, ha a htp. helyettes a mozgósítás során 
nem egyformán leterhelt szolgálati ág vezetőit kellő differenciáltsággal 
pihenteti és később azok vesznek át bizonyos feladatokat. Ez egyben azt 
is jelentené, hogy a hadtáptörzs~kben tovább kellen~ szélesíteni a már 
egyes helyeken megkezdett, általános tevékenységre is felkészítő mód
szert (a szolgálati ágak tisztjeinek egymással való helyettesíthetőségét), 
ahogyan a „SUMA V A" gyakorlaton résztvevő seregtest hadtáptörzsében 
történt. Ezt szolgálja pl. az is, hogy sok esetben a htp. összekötő tiszti 
feladatot a harc alatt kevésbé leterhelt ruh. szolg. vez. látja el. 

Természetszerűleg ez nem jelenti a szolgálati ágak lebecsülését, csu
pán az „összérdekekhez" való jobb alkalmazkodást segíti elő. Ez a meg
oldás kétségtelenül előmozdítaná a hadtáptisztek egyenletesebb igénybe" 
vételét. 

A mozgósítás hadtápbiztosítása a már előzőleg érintett kérdéseket 
öleli fel. S közülük itt csak egy kérdéssel, a hadtápalegységek (egységek) 
készenlétével kívánok foglalkozni. Ez igen nagy feladatot jelent, főleg 

egységeknél a szállító alegységek, magasabbegységeknél és feljebb - va
lamennyi htp. egység megalakítása terén. Több lefolytatott gyakorlat 
tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a főproblémát a tartalékos 
tiszti állomány „M" tevékenységébe való késői bekapcsolása, aktivizálása 
okozza. Ebből adódik, főleg csak „M" törzsekkel rendelkezőknél a tarta
lékos állomány tétlensége, az egyes feladatok elhűzódása. Ezt csak a tar
talékos tiszti állomány fokozottabb felkészítésével, begyakoroltatásával 
(erre kell felhasználni . az „M" eligazításokat) a ht. tisztek részéről meg
nyilvánuló kellő követelménytámasztással, ellenőrzéssel és segítéssel lehet 
kiküszöbölni. Ez utóbbi pedig nem teszi lehetővé, hogy a ht. ti. pk. meg
elégedhessen a parancs kiadásával, hanem annak végrehajtását meg is 
kell követelni. Kétségtelen azoti.ban; hogy az „M" törzsek parancsnokai,.. 
nak e feladatra igen gondosan fel kell készülniök és igen rövid idő alatt 
meg kell szokniuk, hogy már nem végrehajtók, hanem parancsnokok, s 
egységük sikeres tevékenysége most már jelentős mértékben az ő szer
vező, irányító tevékenységüktől_ függ. 

2. A gyakorlat folyamán a másik legjelentősebb mozzanat a harcá
szati gyakorlat végrehajtása. A htp. törzsek tervező-szervező tevékeny
ségének sajátosságait már érjntettem, itt csak néhány részletproblémával 
kívánok foglalkozni, · 

Nem szabad egy pilla:nafra;,-sem elfelejteni, hogy ilyen gyakorlatokon 
a hadtáp fő feladata a valóságos ellátás biztosítása. Tehát a htp. helyettes 
köteles a valóságos ellátást állandóan ismerni. Ezt pedig ·az alárendeltek
kel való kapcsolat útján érheti el: személyes ellenőrzés vagy jelentéseik 
alapján. A probléma feltétlenül további elemzésre szorui mert. sajnos ,. 
izyal<ran az alár_endeltek j,.elyzet\éről a htp. helyettest (és törzsét) csak az 
ellenőrző, elöljáró személyek· tájékoztatják. Ez pedig adott esetben hiá• 
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nyozni fog. Felmerül a kérdés: sokkal bonyolultabb h!/iyzetben a htp. 
helyettes hogyan tájékozódik a helyzetről? 

A megoldás nyilvánvalóan egyrészt a híradás megjavításával, más
részt helyesebb munkamódszer kialakításával érhető el. Az utóbbit elő
segítené az is, hogy a ho. htp. TÖF-ök a törzsmunka alól jobban mente
sítenék ·a htp. helyettest, továbbá, ha ilyen gyakorlatokon csökkentenék 
a htp. helyettest lekötő ellenőrző elöljáró személyek számát pl. úgy is, 
hogy a szakszolgálati ágak elöljárói csak az adott szolgálatíág-vezetőt 
kötnék le. s a htp. helyettesnek az érintett szolgálatiág-vezető jelentené 
a felmerült problémákat és kapott utasításokat. 

A másik újszerűen felvetődött probléma a katonák kereskedelmi cik
kekkel való ellátása volt. Ez már több gyakorlaton hiányként jelentkezett, 
de teljes egészében az utóbbi gyakorlaton vált szükségessé. A gyakorlat 
folyamán létrejött az a hálózat, amely ezt a feladatot képes megoldani 
és létrejött a megfelelő kapcsolat is a htp. vezetés és a szükséges népgaz
dasági vállalat között. A jövőben más rn.ozgósítási gyakorlatokon is cél
szerű lehet ennek alkalmazása. 

Újszerűen vetődött fel a legutóbbi. harcászati gyakorlatok során a 
gyakorlatok végeztével a személy állomány éjszakai pihentetésének bizto
sítása, abból a célból. hogy másnap pihenten vonuljon be a helyőrségben 
rendezendő ünnepélyes fogadtatásra. Ez igen nehéz feladat elé állítja 

• főleg a gyakorlatvezetőségét, de a gyakorló hadtápszerveket is. 

Az első alkalommal (a „SOPRON" gyakorlaton) az alapjában véve 
a legénység részére sátorlap, esőgallérral. kiutalt sátrakkal és fekszalma 
biztosítással történt. 

Második esetben az egyik gyakorlat végén - az igaz, hogy nagy 
erőfeszítésekkel - erre a célra már pihenő körletek (átmeneti táborok) 
kerültek létrehozásra. A táborokban a teljes személyt állomány egységes 
sátrakban, a tisztek ágyon, a legénység matracon került elhelyezésre. Az 
elhelyezési feltételeken kívül a tábort berendező elöljáró htp. szervek a 
tisztálkodó eszközöket, sőt meleg étkezést is biztosítottak. 

Az utóbbi megoldás már az elsőhöz képest lényeges fejlődést mutat, 
de a teljes megoldást véleményem szerint nemcsak ebben az irányban 
kell keresni. A pihentetés tábori (harci) viszonyok közötti megoldása 
előreláthatólag mozgó pihentetési eszközök (pl. a tisztek részére hálóbusz) 
beállítását teszi szükségessé. A legénység részére pedig az újból rend
szerbeállított sátorlapokon kívül más eszközöket esetleg pl. hálózsákokat 
is célszerű biztosítani. A kérdés végleges megoldását nagy körültekintés
sel, a szükséges €s lehetőség összevetésével lehet csak megtalálni. 

3. A leszerelés hadtápbiztosítása az utóbbi gyakorlatokon fokozottabb 
jelentőségre tett Szert. Nemcsak azért, mert ott, ahol már ki van adva a 
ruházat, ilyenkor annak lecseréléséről (esetleg tisztításáról) is gondoskodni 
kell, hanem azért is, mert amennyivel növekedett a technikai eszközök 
átvételének minősége, ugyanúgy növekedett a népgazdasági szervek ré
széről is visszaadáskor a minőségi követelmény. Továbbá a gyakorlat 
végeztével nagymértékű harci-technikai eszközöket, fegyverzetet kell 
megfelelően karbahelyezni, konzerválni. S végül, mivel a gyakorlatokon 
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igen nagymennyiségü anyag kerül bevonásra és felhasználásra, növekszik 
az anyagi szolgálati ágak felelőssége azok elszámolása terén. Ez pedig a 
leszerelés eddiginél alaposabb előkészítését, és valamivel több időt, a htp. 
személyi állományánál pedig a lépcsőzetes leszerelést is szükségessé teszi. 

A mozgósitási gyakorlatok hadtáp tapasztalatainak elemzése, vizsgá
lata igen aktuális. A tapasztalatok közreadása, majd űj elvek, módszerek 
kialakítása feltétlenül hozzájárul a Magyar Néphadsereg harckészültségbe 
helyezésének további javításához. 
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