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A „KOMPLEXITÁS" gyakorlat elhelyezési anyag 
biztosítása 

Lelkes Miklós százados 

A gyakorlat tárgyát, valamint célját figyelembe véve az elhelyezési 
szolgálatra csak „éles" ellátási feladat hárult. Az elhelyezési szolgálatnak 
a gyakorlaton sem a Központ Hadtáp tagozatban, sem pedig a tábori had
tápban intézete és szerve nem vett részt. 

A gyakorlaton résztvevő Központi Hadtáp tagozatból kilenc hadtáp
egység, az MN tábori előretolt bázis főnökség, valamint a tábori hadtáp 
állományából huszonöt hadtápegység - mintegy 2000 fő - részére kellett 
elhelyezési anyagot biztosítani. 

A bevonulási helyek anyagbiztosítását részben a befogadó egységek 
készletéből, részben az illetékes Efük-k útján biztosított1~k. 

A terepen történt elhelyezéshez az elhelyezési anyagokat 10 vasúti 
kocsival központilag vasúton szállítottuk ki. 

A központi készletből biztosított anyagokat Örkény vasútállomáson 
- létszámuknak megfelelően - felvételezték. A felvételezés közvetlenül 
a vasúti kocsikból történt. A 35 egység anyagvételezése - amely létszá
maik alapján 240 fő és 4 fő között oszlott meg - időben kissé elhúzó
dott. 

Az időeltolódásnak a fő oka abban volt, hogy az egységparancsnokok 
az előkészítő részlegek létszámának, valamint a szállítóeszközök darabszá
mának meghatározásánál nem mérlegelték mindazon munkákat és szállí
tási feladatokat, amelyet az előkészítő részlegnek végre kellett hajtania 
a táborhelyre történő beérkezésüket követően. A kijelölt körletek beren
dezésével egyidőben anyagfelvételezést is kellett végezniök. Azonban a · 
kis létszámú előkészítő részlegek (10-12 fő és 1-2 db tehergépkocsi) kép
telenek voltak egyidőben az egység teljes létszámának megfelelően 10-
20 db sátort felépíteni és berendezésükhöz 3-4 gépkocsi anyagot véte
lezni. 

fgy azután egyes előkészítő részlegek az első napon csak a saját lét
számnak megfelelő mennyiségű elhelyezési anyagot vételeztek fel, a tel
jes létszámra a vételezés csak a második napon történt meg . 
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Célszerűnek látszik a jövőben, ilyen elhelyezés mellett végrehajtott 
gyakorlatok esetén 

a) az elhelyezési szolgálatnál is - hasonlóan az élelmezési szolgálat
hoz - ellátó körzet kialakítása, melynek feladata volna a körzetben el
helyezkedő egységek elhelyezési anyaggal való ellátása; 

b) központilag a tábor helyszínére kiszállítani az anyagokat és a vé
telezést ott végrehajtani, a vasútállomás és a táborhely között szállítást 
központilag biztosított megfelelő létszámú munkaerővel és szállítóeszköz
zel végezni. 

Központilag biztosítottuk az ellátó körzetek főzési és fűtési tüzelő
anyagát. A tüzelőanyag biztosításánál - a beszerzési lehetőségektől füg
gően - a szállítás gazdaságosságát vettük figyelembe. 

A gyakorló egységek részéről, az elhelyezési szolgálatot érintő prob
léma nem merült fel. 

A gyakorlat befejezésével az anyagok vasútállomásra történő kiszál
lítása és leadása az egységek részéről szervezetten történt. 

Az anyagok ki- és visszaszállításához - az illetékes VKSZV - a 
szükségletnek megfelelően és időben biztosította a vasúti kocsikat. 
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