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A magasabb harckészültségi fokozatok végrehajtása után a laktanyák 
és a különböző objektumokban visszamaradó anyagok, technikai eszközök 
fontos helyet foglalnak el az elvonuló, majd ezen túl a hátországi és a 
később megalakuló csapatok, szervek, intézetek elhelyezésében, ellátásá
ban. 

Az említett anyagok igénybevételi lehetőségének megteremtése kö
rültekintő, jól koordinált feladattervezést követel. A készenléti időszak
ban érvényesülő anyagi fegyelem és felelősségérzet mellett a magasabb 
harckészültségi fokozatok végrehajtása időszakában ez még fokozottabb 
mértékben hárul az alakulatokra. Ennek tudatában kell az ezzel kapcso
latos főbb tényezőket mérlegelni és az eredményes megoldás feltételeit 
kidolgozni, megteremteni. 

Egyrészt ezek a tények teszik indokolttá, hogy ezzel a témával beha
tóbban foglalkozzunk, másrészt pedig az a szükségszerűség, mely az el
múlt évek különböző gyakorlatai és ellenőrzései során kialakult tapasz
talatok következtében felmerült. Altalánositható tapasztalatunk, hogy he
lyenként az illetékesek nem ismerik eléggé az e faladatokat meghatározó 
utasításokat, intézkedéseket, vagy a meglevő ismeretekből helytelen kö
vetkeztetéseket vonnak le, az előírásokat nem helyesen értelmezik. 

Viszonylag gyakran tapasztalható, hogy a csapatok a harckészültség
be helyezéssel kapcsolatos sokirányú feladataik begyakorlásánál a lakta
nya és anyagok visszahagyását nem minden esetben végzik kellő igényes
séggel. Túlságosan általános megfogalmazásúak ezek a feladatok a tervek
ben, és ebből következik, hogy begyakorlása sem konkrét, nem foglal ma
gába minden fontos részlettevékenységet. 

1. Elsó kérdésként tisztázzuk, hogy mit is értünk 
a visszahagyás fogalma alatt 

Mindenekelőtt abból a gondolatból kell kiindulnunk, hogy a lakta
nyák és anyagok visszahagyása a csapatok harckészültségbe helyezésének 
fontos része, annak rendszerébe tartozó tevékenység. Ha pedig ez így van, 
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akkor nem lehet és nem szabad e feladatot úgy tekinteni, hogy csak a 
visszamaradó elhelyezési szolg. vez. felelős e terület kimunkálásáért~ ter
vezéséért és végrehajtásáért. Éppen úgy, mint a harckészültségbe helyezés 
bármely tevékenységéért ebben az esetben is az alakulat (laktanya, ob
jektum) parancsnoka a felelős, aki hadtáphelyettese útján érvényesíti kö
vetelményeit. 

Találkoztunk olyan helytelen nézettel is, hogy a visszahagyást az 
úgynevezett „visszamaradó részleg" (újabb és hivatalos nevén „Mozgósf .. 
tást Végrehajtó Csoport") fogalmával azonosították. Tudvalevő, hogy az 
"M" feladatokra visSzahagyott személyek és anyagok kizárólag a mozgó
sítás végrehajtását szolgálják. Még negatívabbak a tapasztalatok a lakta
nyák, objektumok visszahagyásának gyakorlati végrehajtásáról a harc
készültségi ellenőrzések során. Ugyanis az a helyzet, hogy a jól megterve
zett feladatokat sem hajtják végre. Ez a tény mind utal arra, hogy nem 
tulajdonítanak kellő jelentőséget e feladatnak. 

Véleményünk az, hogy az érintett személyek a tervezés, begyakorlás, 
valamint a végrehajtás időszakában e feladattal igényesebben, körülte
kintőbben foglalkozzanak ugyanúgy, mint a harckészültségbe helyezés más 
rendszabályaival. · 

Ezek után határozzuk meg, hogy mit értünk vissZahagyás alatt. 
Visszahagyás fogalma alatt az összes elhelyezési, szak-, ügyviteli-, 

valamint személyi tulajdont képező anyagot, továbbá az állományon felüli 
visszamaradó személyeket értjük. 

Nézzük meg részleteiben, mit is takar ez a fogalom? 
- Elhelyezési anyagok a béke elhelyezési körletek, laktanyák, objek

tumok berendezési tárgyaival együtt (ezen anyagokkal a tervekben külön 
nem foglalkozunk, mivel eredetileg is az elhe. szolg. vez. anyagát képezi, 
aki a laktanyában visszamarad). 

- Szakanyagok az összes visszamaradó htp., techn., üza., kiképzési stb. 
anyagok, melyeket az alegységek, raktárak, műhelyek hagynak vissza. 

- Ügyviteli anyagok az összes visszamaradó titkos, nyílt ügyiratok. 
szabályzatok, folyóiratok, térképek, bélyegzők, esetleges kiképzési segéd
eszközök (diafilm stb.). 

- Személyi tulajdont képező anyagok elsősorban a hivatásos állo
mány körletben visszamaradt ruházata, személyi tárgyai, továbbá a pol
gári ruhában bevonult tartalékos hadkötelesek ruházata, a hivatásos és 
tartalékos állomány járművei (kerékpár, motorkerékpár, gépkocsi). 

· - Visszamaradó állomány alatt mindazon személyeket értjü.k, akik a 
hadiállományra való feltöltés és végleges élvonulás után visszamaradnak. 
Ilyenek pl. : 

- elhelyezési szolgálat, hlrközpontok, étkezdék, klubok, bölcsődék 
stb. állománya; 

r - a laktanya (honvédségi objektumok) őrzésére bevonult őrség állo-
mánya; 

- az alapkiképzés idején a hadra nem fogható újonc állomány; 
- szabadságon, szolgálati úton és egyéb helyen távollevő állomány, 

mely az egység elvonulása után érkezik be a laktanyába. 



A felsoroltakból kitűnik, hogy a visszahagyás fogalma sokkal szerte
ágazóbb, sokrétűbb, mint ahogy az a köztudatban él. 

E felsorolás után jogosan felmerülhet az a kérdés, hogy ha ilyen 
szerteágazó feladatról van szó, abban mi a szerepe a hadtáp szolgálatnak, 
konkrétan az elhelyezési szolgálatnak. 

Az MNVK 3. Csf. 0050/1967. sz. Utasítás 85. pontja előírja: ,,az alaku
lat parancsnokok hagyják vissza az elhelyezési szolgálatvezetőt a lakta
nyában maradó anyagok és eszközök számbavételére és megőrzésére." 

2. A következőkben vizsgáljuk meg, hogy milyen feladatokat kell 
végrehajtani a tervezés időszakában 

Ha meg akarjuk szüntetni az előző pontban említett helytelen néze
teket, mely jelenleg több helyen uralkodik, akkor feltétlenül szükséges a 
készenlét időszakában a feladatok alapos, körültekintő, minden kis rész
letre kiterjedő tervezése, begyakorlása. 

A harckészültségbe helyezési munkatervek kidolgozásának időpontjá
ban célszerű a törzsfőnök irányításával az érintett szolgálatiág-vezetók, 
fegyvernemi főnökök, alegységparancsnokok összevonásával munkaérte
kezletet tartani, ahol koordinálni kell az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
Ezen a megbeszélésen kell rögzíteni, hogy a tervezés érdekében ki kivel 
működjön együtt (alakulaton belül és más szervek vonatkozásában, pl. 
kiegészítő parancsnoksággal, elhelyezési felügyelőséggel stb.). Meg kell 
konkrétan határozni, hogy ki kinek a részére milyen tervet, illetve mun
kajegyet készítsen el, és hogy milyen terjedelemben. Ez azért is fontos, 
mert a visszahagyással kapcsolatos feladatokat sajátosságuknál fogva nem 
minden tervben azonos mértékben kell szerepeltetni. Az alakulat harcké
szültségbe helyezési tervében e feladatokat csak főbb vonatkozásban, a 
fegyvernemi és szolgálatiág-főnökök, alegységparancsnokok munkatervei
ben konkrétabban kell rögzíteni, ki ,mit, mikor végez. Továbbá a vissza
hagyással közvetlenül érintett személyek terveiben, munkajegyein már 
rögzíteni kell a személyek, anyagok, kulcsok, körletek, az átadandó rak
tárak visszahagyása, lezárás, átadás rendjét, átadásának pontos idejét, 
helyét, a végrehajtásért felelős személy megnevezését. Az elhelyezési szol
gálatvezető harckészültségbe helyezési munkatervében, az e feladatra be
osztottak munkajegyein teljes részletességgel meg kell tervezni, szoros 
összhangban a fegyvernemi és szolgálatiág főnökök, a!egységparancsno
kok, raktárvezetők részletterveivel a visszahagyás minden mozzanatát. 

A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy az érintett személyeknek mire 
kell gondolni a tervezés időszakában. 

- A leadásra kerülő okmányokon és kulcsokon alegységenkénti jel
zések és helységszámok legyenek feltüntetve a későbbi gyors azonosítás 
céljából. Ezek leadásához legyen előre elkészítve egységes tárolóeszköz, 
ilyenek: láda, doboz, boríték stb. 

- A meglevő anyagokról a készenlét időszakában vezetendő kimuta
tás (MNVK 4. Csf. 0060/1967. Utasítás 7. sz. minta) naprakészen tartása 
fontos a leadásra való előkészítés szempontjából. Ennek átadását az egyéb 
béke nyilvántartási okmányokkal együtt kell rögzíteni a tervben. Fel kell 
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sorolni a különböző raktári anyagok összegyűjtéséhez szükséges állo
mányt név szerint. 

Itt szeretnénk megjegyezni, hogy egyes helyeken még olyan helytelen 
nézet uralkodik, mely szerint a visszahagyásra kerülő úgynev_ezett szak
anyagokat a raktárak felnyitása után tételesen rovancsolnák és ez alapján 
készítenék el az MNVK 4. Csf. 0060/1967. sz. Utasítás 8. sz. minta szerinti 
anyagi jelentést. Mint a feladatok sokaságából látjuk, erre az elhelyezéaj_ 
szolgálatvezető és a rendelkezésére álló személyek idő és szakismeret hiá
nyában képtelenek. Ez nem is követelmény velük szemben, mert az uta
sítások, intézkedések ilyen feladatokat nem hárítanak rájuk. Az össze
gyűjtött anyagokról - az előzőekben említett - 7. sz. minta szerinti ki
mutatás alapján készül a hivatkozott jelentés, melyet az alakulatnak a 
harckészültségi körlet (megindulási terepszakasz) elhagyása után számí
tott 96 órán belül kell megküldeni az illetékes megyei kiegészítő parancs
nokságnak a HM központi szerveihez való továbbítás végett. 

,- - Az elvonuló hivatásos állomány személyi tulajdonát képező vissza-
maradó anyagokat egyhelyre kell összegyűjteni. A csomagolóeszközöket 
(papírzsák stb.) megcímezve már a készenlét időszakában célszerű elké
szíteni. 

- A folyamatban levő anyagi és pénzügyi feladatokat (mosatás, 
élelmezési költség, javitásban levő anyagok) és az ezekkel kapcsolatos ok
mányok átadását is tervezni kell. 

- Az igénybevételre nem kerülő állomány (hadra nem fogható újonc
állomány, eü. intézetekhez útbainditandó stb.) okmányokkal történő át
adását is elő kell készíteni. A gyors végrehajtás érdekében ezeket az ok
mányokat naprakészen javasoljuk külön tárolni. Szükséges, hogy az al
egységparancsnokok a visszahagyásra kerülő újoncállomány felszerelési 
anyagainak gyors levételét is előre tervezzék meg. 

- Fontos feladatként jelentkezik az előkészítés időszakában az ügy
viteli anyagok leadásának előre tervezése. A 2., 3. csoportú anyagok le
adását az ügyviteli szervnek konkrét időpontra kell rögzíteni, hogy ez össz
hangban legyen a leadás folyamatosságával. 

3. Az elhelyezési szolgálatvezető feladata 

Amint azt már korábban említettük, a konkrét végrehajtás az elhe
lyezési szolgálatvezetöre hárul, és ez igen szerteágazó, felelősségteljes fel
adatot jelent. Ezért nagyon fontos, hogy a tervek és munkajegyek szoros 
összhangban legyenek a fegyvernemi főnökök, szolgálatiág-vezetők, alegy
ségparancsnokok ilyen vonatkozású feladataival. 

Mindenekelőtt meg kell vizsgálni, fel kell mérni, hogy a végrehajtá
sához milyen erő áll rendelkezésre. Ez azért is fontos, mert tudvalevő, 

hogy a végrehajtás nem kizárólag az elhelyezési szolgálatvezető feladata, 
r t ezért téves az a nézet, hogy az elvonuló alakulat nem felel a visszamaradó 

feladatokért. 

A rendelkezésre álló erőt két csoportra sorolhatjuk: 

. • a) Allandó rendszeresített állományra . 
b) Ideiglenesen igénybevehető állományra. 
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Az állandó rendszeresített állományt az elhelyezési szolgálat, a hír
központ, a tiszti étkezde, a bölcsőde, az esetleges kik. bázis személyi állo
mányának katona és polgári alkalmazottai képezik. 

Az ideiglenesen igény bevehető állományhoz tartoznak: 

- az alakulat által egyes szakfeladatok végrehajtására ideiglenesen 
visszahagyott személyek. Ezek lehetnek pl. ügyviteli tts., pü. tts., külön
böző raktárkezelők stb.; 

- a békében rendszeresített és "M" esetén az alakulat számára feles
legessé vált polgári alkalmazottak (gépíró, könyvtáros stb.); 

-- az alapkiképzés idején hadra nem fogható visszamaradt újonc
állomány; 

- ideiglenes igénybevételre igényelhető hadkötelesek. 

Ebből a felmérésből megállapíthatjuk, hogy viszonylag elég nagy lét
számú erő marad vissza az elhelyezési szolgálatvezető rendelkezésére, 
mégis nagyon körültekintő, alaposan kimunkált tervezésnek, erőelosztás
nak kell megelőznie a végrehajtást. A végrehajtáshoz megfelelő brigádo
kat, személyeket célszerű kijelölni, kiknek a munkáját az elhelyezési szol
gálatvezető irányítja. 

A továbbiakban nézzük meg, melyek azok a feladatok, amit a tervezés 
alapján végre kell hajtani. 

- A vázlat szerinti helyiségekben és a tervben meghatározott időben 
a kulcsoknak (kulcsdobozoknak), béke anyagnyilvántartásoknak leadását, 
illetve levételét. Levételnél ügyelni kell, hogy az alegység körlet, raktár 
stb. helyiségek kulcsdobozain, nyilvántartási könyvein fel legyen tüntetve 
a helyiség megnevezése épület, emelet, ajtószámozás szerint. Altalában 
ez a leadási folyamat a teljes harckészültség elrendelése után történik. Ha 
ezt fokozott harckészültség előzi meg, akkor a leadást úgy kell előkészíteni, 
hogy csak azokat a kulcsokat és okmányokat adják le, melyre már a ké
sőbbiek során nem lesz szükség (pl. olyan raktárak okmányait, kulcsait, 
ahol már a vételezés, málházás befejeződött stb.). 

- Fontos feladatként kell kezelni az ügyviteli okmányok és anyagok 
visszahagyásával, továbbításával kapcsolatos tevékenységet. A lezárt, le
pecsételt ügyviteli helyiségek kulcsát az elhelyezési szolgálatvezetőnek 
kell leadni, aki köteles az átvétel pillanatától gondoskodni az ügyviteli 
helyiség megbízható őrzéséről, melyet a laktanyaőrség keretéből biztosít. 
Az ügyviteli anyagok mennyiségéről, helyéről, (alakulat, laktanya) hala
déktalanul értesíteni kell a HM Központi Irattár parancsnokát (távbeszé
lőn; T.: Budapest 152-655), valamint a Központi Szabályzatraktár pa
rancsnokát (T.: Budapest 359-714). 

Az átvevők megérkezéséig a helyiségek felnyitása tilos. Amennyiben 
a HM illetékes szerveivel nincs összeköttetés, úgy az előző intézkedésben 
meghatározott begyűjtőhely parancsnokát kell értesíteni. Az alakulat, lak
tanya elhagyása után feltétlenül le kell ellenőrizni az összes irodahelyi
ségeket, íróasztalokat, szekrényeket és össze kell gyűjteni az esetlegesen 
kint maradt okmányokat, szabályzatokat, térképeket stb. E feladattal cél
szerű megbízni a visszamaradó. gépírót és még 1-:-2- főt. 
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- A laktanya objektum· részére biztosított őrséggel kapcsolatos fel
adatok végrehajtása is az elhelyezési szolgálatvezetőre hárul. Fogadni 
kell a bevonuló őrség személyi állományát. Végre kell hajtani a 'beöltöz
tetésüket, felszerelésüket. A tervezés időszakában elkészített őrutasltás és 
Örhelyvázlat szerint rövid eligazítást kell tartani részükre és a teljes 
harckészültség elrendelésétől számított 6 órán belül le kell váltani a lak
tanya (objektum) őrségét. Az őrségváltás megtörténtét távbeszélőn jelen
teni kell a megyei kiegészítő parancsnokság mellett megalakult Központi 
-Őrség parancsnokának . 

...:.. A hadra nem fogható űjoncállomány átvételét, foglalkoztatását, il-' 
letve a kiegészítő parancsnoksághoz való űtbaindítást is végre kell haj
tani. Ennél a feladatnál gondolni .kell arra, hogy előre elkészített névjegy
zékeken fel legyen tüntetve a katonák igazolványainak száma, ig. jegy 
száma, nyilvántartó karton. Ez azért fontos, mert az illetékes kiegészítő 
parancsnokságra történő átadás ezen névjegyzék alapján történik. Atadás 
·előtt az elhelyezési szolgálatvezető felhasználhatja ezt az állományt az 
anyagok összegyűjtésére, rendezésére, karbantartására stb. Gondoskodni 
kell étkeztetésükről, elhelyezésükről. útbaindításuk előtt távbeszélőn fel
tétlen fel kell venni a kapcsolatot a kiegészítő parancsnoksággal és pon
tosítani kell, hogy hova, mikor, milyen járművel indítsa űtba az elhelye
zési szolgálatvezető a személyi állományt. útbaindításuk előtt el kell látni 
őket érvényes utazási okmánnyal, felszerelési és pénzügyi jeggyel. 

- Feladatként mutatkozik a tiszti étkezdék, hírközpontok, bölcső
dék, klubok, nőtlenszállók stb. átvétele, illetve az ide rendszeresített állo
mány eligazítása, további feladatszabás részükre. Gondolni kell ezen sze
mélyek anyaggyűjtőjének átvételére, még mielőtt az alakulat a laktanyát 
elhegyja. Gondoskodni kell az étkeztetésükről, elhelyezésükről. 

- Névjegyzék készítése szükséges az alakulat elvonulásáig be nem 
érkezett (szabadságon, kórházban levő, vezényelt stb.) állományról és gon
doskodni kell ezen személyek további igénybevételéről, illetve utánszáll!
tásáról. 

Szükséges, hogy a zavartalan végrehajtás érdekében az elhelyezési 
szolgálatvezető (visszamaradó parancsnok) rendelkezzen érvényes utazási 
és más okmányokkal anyagi, pénzügyi, stb. feladatok elvégzése érdeké
ben. 

- Amennyiben az alakulat parancsnoka helyőrségparancsnoki fel
adatokat is ellátott a készenléti. időszakban, űgy gondolni kell a helyőrség
parancsnok okmányainak, bélyegzőinek átvételére és továbbítására az il
letékes megyei kiegészítő parancsnokság felé. 

- At kell venni, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni a gépjármű
vek rendszámcseréje által feleslegessé vált régi forgalmi rendszámtáblá
kat. 

- Gondolni kell még az elvonult alakulattal való híradás, összeköt
tetés módjára a HKSZ-i körlet (megindulási terepszakasz) elhagyásáig, va
lamint az együttműködő területi szervekkel való összeköttetésre . 



4. Begyakorlás és naprakészség 

Nagyon fontos, hogy a feladatokat a végrehajtó személyek (még tar
talékosok is) jól ismerjék, begyakorolják. 

A visszahagyással kapcsolatos feladatok begyakorlását - mely a 
harckészültségbe helyezés szerves része - az elöljárók által meghatározott 
általános elveknek megfelelően lépcsőzetesen célszerű végrehajtani, sze
mély szerinti feladatismerettől a komplex gyakorlásig. Először alakulaton 
belül, majd - ott, ahol a laktanyán belül több alakulat van elhelyezve -
a későbbiek során laktanyai és végül helyőrségi komplex harckészültségi 
gyakorlatok keretében. 

A begyakorlást összekovácsolásszerűen célszerű végrehajtani. Mennyi
ségét a felkészültség minőségi színvonalához igazítva év közben növelni 
lehet, különösen a váltások időszakában, amikor a végrehajtásban részt~ 
vevő állomány alapvetően változhat. A begyakorlások ellenőrzésénél első
sorban a koordinált feladatok összhangját szükséges vizsgálni, különösen 
több alakulat együttműködésére vonatkozóan. 

A saját, illetve elöljárók által történő ellenőrzések tapasztalatainak 
azonnali feldolgozása, a felmerült hiányosságok gyors megszüntetése nagy
mértékben elősegíti a harckészültségbe helyezés színvonalának javítását. 

A tervezés és begyakorlás után a tervek naprakészségének biztosítása 
áll fontos követelményként a csapatok előtt. Ha elfogadjuk azt az elvet, 
hogy a visszahagyással kapcsolatos problémakör a harckészültségnek szer
ves része, akkor feltétlenül a tervek naprakészségét vagy az egyéb „M" 
részlettervek naprakészségét. Ezt véleményünk szerint úgy lehet elérni, 
ha a parancsnok és főleg a hadtáphelyetes a tervekben előírt ellenőrzések 
és naprakészségi egyeztetések idején e területet is behatóbban ellenőrzi, 
illetve koordinálja. 

A felvetett feladatok és problémák úgy gondoljuk, alkalmasak arra, 
hogy ráirányítsák a figyelmet az e területen még meglevő, különböző mér
tékben jelentkező hiányosságokra. Ezek megoldása érdekében természe
tesen mindenhol egyformán alkalmazható „receptet" nem tudtunk és nem 
is kívántunk adni. Az általunk leírtakhoz mindenkinek hozzá kell tenni 
saját sokrétű, szakmailag kimunkált, eredményesen bevált tapasztalatait. 

Befejezésül az a véleményünk, hogy a fenti témakörrel való foglalko
zásunknak akkor lesz eredménye, ha sikerül az illetékesek érdeklődését 
e terület problémáira ráirányítani és ha ennek alapján tovább emelkedik 
az érintett csapatok harckészültségi színvonala. 
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