
A központ üzemanyag raktárak őrzési rendszerének 
korszerűsítésével kapcsolatos tapasztalatok és feladatok 

K e n t n e r L á s z l ó alezredes, K i rá l y Kál m á n alezredes 

A Magyar Néphadsereg objektumainak őrzés-védelme, a csapatok, in
tézetek és egyéb katonai szervek belső-külső összeköttetése, valamint 
belső életének vezetése, a hadsereg jellegéből fakadóan szabályzatok által 
behatárolt harci-, szolgálati feladat, amelynek szervezése és irányítása a 
parancsnoki állomány elsőrendű fontos feladata. E feladat szervezéséhez 
és végrehajtásához szervesen kapcsolódik a harckészültség magas szinten 
való biztosítása, a harckészültségből fakadó feladatok tükröződése, az őr
zés-védelmi, vezetési, kiképzési feladatok, valamint az adott állomány 
erkölcsi-politikai felkészültsége. Ebben az összetett feladatban fontos sze
repet töltenek be a 24 órás szolgálatok. 

A Magyar Néphadsereg objektumainak őrzés-védelmét, összekötteté
sük folyamatos fenntartását, a belső élet vezetését, a napi feladatok irá
nyításának jelentös részét a szolgálati utasítások érvényrejuttatásával a 
24 órás szolgálatok, a különböző szintű parancsnoki, tiszti, tts-i, sor- és 
polgári állomány hajtja végre. 

E sokrétű feladatból a cikk korlátozott lehetőségein belül a központ 
üzemanyag raktárak 24 órás szolgálatainak tevékenységét vizsgáljuk. Ösz
szefogott képek sorozatával bemutatjuk fejlődésüket, mert az elmúlt 
években sorozatos változások következtek be, illetve a közeljövőben több 
új módszer és eljárás lesz bevezetve. Minden felvetett kérdésben csak a 
lényeges tapasztalatok ismertetését tervezzük, a jó és hasznos eredmények 
terjesztése és általánosítása és a hibák megelőzése céljából. Meggyőződé
sünk, hogy mindezek nemcsak a központ üzemanyag raktáraknál, hanem 
a központ hadtáp valamennyi bázisánál és az MN intézeteinél, szerveinél 
is hasznosíthatók. 

I. 

A KÖZPONT ÜZEMANYAG RAKTARAK 24 óRAS SZOLGALATANAK 
TAPASZTALATAI ÉS FŐBB FELADATAI 

A Magyar Néphadsereg 24 órás szolgálatainak ellátását egységes sza
bályzatok és utasítások határozzák meg. A központ üzemanyag raktárak 
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szolgálatai lényegében azonosak a csapatokéval, néhány szolgálat azonban 
- a feladatok függvényében -, a központ üzemanyag raktáraknál nincs 
bevezetve, miután ezt a hadseregben elfoglalt helyük és szerepük nem 
teszi szükségessé. (Egy változat az 1. sz. vázlat szerint.) A központ üzem
anyag-raktáraknál vezényelt 24 órás szolgálatok sajátosságai azonban még 
az egyes raktárak viszonylatában is eltérőek lehetnek, amelyet a helyi sa
játosságok, illetve egy-egy speciális feladat körülményei határoznak meg. 
Az eltérések természetszerűen a központ raktárak politikai, szakmai, ka
tonai és HKSZ feladataira nem gyakorolhatnak negatív befolyást. 

A központ üzemanyag raktárak 24 órás szolgálatainak főbb felkészi
tési feladatai: 

1. A szolgálatokat ellátó egész személyi állomány célirányos alap, 
szakmai és politikai kiképzése majd az ismeretszint folyamatos és állandó 
továbbfejlesztése. 

2. A szolgálatok (különböző szintűek) szolgálatba lépés előtti felké
szítése és felkészülésének ellenőrzése, a szolgálat feszes végrehajtásának 
megkövetelése. 

3. A szolgálati személy tekintélyének biztosítása, intézkedöképessé
gének, határozott fellépésének, biztonságérzetének megteremtése. 

•· 4. A szolgálatok tevékenységét meghatározó szabályzatok, helyi uta-
sítások átfogó és alkalmazási szintig történő besulykolása. 

5. Az intézet életének - a parancsnok távollétének idején történő -
vezetése, a napirendek, és egyéb normatívák előírásainak betartása, be
tartatása. 

6. Az intézet belső és külső összeköttetésének mindenkori folyamatos 
fenntartása. 

7. A HKSZ feladattal kapcsolatos okmányok naprakészségének bizto
sítása, a szolgálatot érintő tevékenység maradéktalan ismerete, végrehaj
tási feltételeinek megteremtése. 

8. A szolgálati idő alatt beállott váratlan feladatokra, eseményekre 
való gyors reagálás, a szolgálati utasításokban meghatározottak szerinti 
tevékenység vezetése. 

9. A szolgálati okmányok pontos és folyamatos vezetési szabályai
nak ismerete. 

10. A parancsnok időbeni tájékoztatásának és az előírt jelentések idő
beni végrehajtásának megkövetelése. 

A felsorolt tiz tevékenység felöleli azokat a főbb felkészülési felada
tokat, amelyek elengedhetetlen követelményei minden 24 órás szolgálat 
ellátásnak. A szolgálatok ellátásához, a szolgálatra való felkészüléshez e 
gondolatok mindegyike alapvető jelentőséggel bír, mert ezek közül bár
melyik elhanyagolása sűlyos következményekkel járhat. 

Néhány területen azonban még a maximális követelmény fenntartása 
mellett is számos híál)yosság tapasztalható a különböző szintű szolgálati 



személyeknél. Ezeket az elöljáró szervek, valamint a helyi ellenőrző sze-. 
mélyek az alábbiak szerint összegezték: 

a) A szolgálati személyek a felkészülés időszakában (a kötelmekben 
meghatárowtt időben és időtartamban) nem kellő körültekintéssel foly
tatják. a felkészülést, nem térnek ki minden részlet áttekintésére és így az 
esetleges váratlan események megoldásában az intézkedések vontatottak 
- vagy esetenként egyes részfeladatok jelentése, megoldása nem történik 
meg a kívánt szinten. Pl. az alegységek elemi csapások esetén való kire'n~ 
delése a laktanyából és ennek jelentése az elöljáró szolgálatnak (MNVKF 
0073/1972. sz. Utasítás II. fejezet 12. pont). 

b) A kellő felkészültség hiánya a szolgálatok meglepődését okozza 
egy-egy váratlan feladat esetén, ami még az ismert, az úgynevezett rutin 
feladatok végrehajtásában. is kávosan jelentkezik. Pl. HKSZ feladatok ál
talános sorrendisége, jelentése, feladatok visszaellenőrZése stb. 

e) Számos problémát okozott és okoz jelenleg is a rejtjelző eszközök 
használatának nem kellő ismerete, az adott táviratok megfejtésének idő
beni végrehajtása és a válasz tömör és gyors elkészítése. 

A gyakorlások, az ellenőrző vizsgáztatások alkalmával olyan tapasz
talatot is szereztünk, hogy egyes „kód"-ok - rejtjelző eszközök .- gya
korlásának elmaradása, a ,,kezelési feledés"-t okozza. 

d) A szolgálatok részére előírt ellenőrzések területén egyes esetekben 
egysíkú sablonos (időben, témában) végrehajtás tapasztalható, ami az el
lenőrzött területen tevékenykedő személyéknél hasonló vetületet alkot és 
így nem történik meg azonnal az esetleges hiányosság kijavítása, ami ese
tenként így hosszabb ideig is fennmarad. 

e) A vezényelt 24 órás szolgálatok közötti együttműködés terén ta
pasztalt hiányosságok azt mutatják, hogy az nem mindenben felel meg a 
kívánt követelményeknek. Az együttműködésben fontos szerepet tölt be 
és alapelv, a haladéktalan jelentés és tájékoztatás. Ennek hiánya a szolgá
latok feszes és mindenre kiterjedő figyelését, reagálását, a feladat pontos 
ellátását gátolja. Esetenként ezzel egy-egy szolgálat tájékozatlansága vagy 
az úgynevezett „takargatás" előidézője lehet egy rendkívüli ese
ménynek. 

Mindezek azt bizonyítják, hogy a 24 órás swlgálatok ellátására való 
felkészülés az előzőekben összefoglalt néhány főbb követelmény betar
tása a jelzett hibaterületek lényeges csökkentését eredményezi. Ezért a 
szolgálatok eligazítása és szolgálatba lépés előtti felkészítés, a parancsnoki 
ellenőrzés fontos tényezői és jelentós segítői a szolgálat eredményes 
ellátásának. 

" 
A" 

. Az őr szolgálattól az egység ügyeletesig 

A központ üzemanyagraktárak 24 órás szolgálatai egyenként és ösz
szességében kötelesek biztosítani a raktár őrzését-védelmét, tűzvédelmét, 
továbbá a napi folyamatos feladatok terén a személyi állományra háruló 
kötelmek napirend szerinti végrehajtását, ·vezetését. E szolgálatok egysé
ges teVékenységét az egység ügyeletes fogja · össze és Vezeti, ezért á köz-
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pont raktárak valrunennyi 24 órás swlgálata az egység ügyeletes aláren
deltségébe tartozik szolgálati ideje alatt. 

'A 24 órás szólgálatok részére megfelelő' körülményeket kell biztosí0 
tani, mert felelősségteljes szolgálatuk éllátása komoly szellemi, fizikai 
erőnléti igénybevételt jelent. Szolgálati helyének megfelelően a parancs
noknak biztosítani kell mindazokat a feltételeket, amelyek ehhez hozzá~ 
járulnak és a feladat végrehajtását elősegítik. Ezek: 

- a szolgálati személyek kiválasztása és az MNVKF 0073/1972, sz. 
Utasítás szerinti vezénylésük; 

- a szolgálatok erkölcsi megbecsülésének, jogi helyének éS tekinté:-
lyének biztosítása; . 

- a technikai berendezések ismeretének éS alkalmazási feltételeinek 
megteremtése; 

- a szolgálati helyiségek alkalmassá tétele a feladatok ellátására; 
- a szabályzatokban, szolgálati utasításokban előírt általános ked~ 

vező feltételek biztosítása (pihenés, étkezés, szállítás, fűtés, tisztálkodás 
stb.); · 

- az összeköttetésük Ille~felelő szinten való biztosi tása. 

Az őrswlgálattól az egység ügyeletesig átfogott szolgálatok a központ 
üzemanyag raktárak őrzés-védelmének, erkölcsi-fegyelmi szilárdulásának, 
az állomány swlgálati vezetésének munkaidő alatti és munkaidőn tűli 
irányításának f6ntos tényezői, amelyek feladatuk határain belül máxi
málisan hozzájárulnak a raktárak egész életének formálásához, katonai
politikai, szakmai és HKSZ feladatainak eredményes végrehajtásához. 

B" 
" 

A harckészüUség és a 24 órás. ~zolgála,t 

A központ üzemanyagraktárak 24 órás szolgálatainak kötelmei, fel
adatai szervesen kapcsolódnak a raktárak HKSZ feladataihoz, annak ré
szeként számos tevékenységet kell megoldaniuk, ~elyek biztosítják a 
harckészültségi feladatok beindítását, megkezdését, majd végrehajtását. 

A 24 órás szolgálatok a harckészültségbe helyezés· elrendeléséiől a 
hai-ckészültség eléréséig, annak· különböző szakaSzában, illetve egész fo
lyamatában aktívan részt vesznék: 

A harckészültségben v~ó részvételük néhány fontosabb mozzan~W;: 
- a HKSZ riasztás vétele, ellenőrzése és végrehajtása a kiadott uta-. 

sítások, kötelmek a HKSZ feladatok alapján; 
- a szolgálat alatt a kiértesítési és riasztási rendszerek ellenőrzése, 

szükség szerinti javításukra való azonnali intézkedés; 
- az őrszolgálat megerősítése·, a technikai eszközök, gépjárművek 

feladatkészségének biztosítása; 
- a híradó eszközök ellenőrzése, az összeköttetés biztosítása; 
- a kiszolgáló rendszerek energiafori-ásának ellenőrzése, ffiűködésé-

nek biztosítása; ' 
"- ·a szakmai feladatok ellátásának megkezdéséhez szükséges kapuk 

és útvonalak biztosítása, forgalomszabályozói munkák végzése; 
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- a távollevők berendelése, - a korlátozó rendszabályok továbbí
tása; 

- a belső hírrendszeren keresztül a parancsnokkal, illetve a munka
területekkel az összeköttetés fenntartása; 

- járőrözés, tűzvédelmi feladatok végrehajtása, vegyi- és atomfígye
lés, értékelés; 

- a HKSZ-nek megfelelő napirend életbeléptetése és fenntartása, és 
még számos, részben a felsoroltakból fakadóan, részben pedig más, a rak
tár feladatát szolgáló és segítő tevékenység végrehajtása. 

A HKSZ feladatok végrehajtása megoszlik a különböző 24 órás szol
gálatok között. A szolgálatok egységes vezetése és irányítása azonban az 
egységügyeletes kezében van és így teljes felelősséggel tartozik a szolgá
latok HKSZ feladatainak maradéktalan teljesítéséért. 

E néhány gondolat is mutatja, hogy a 24 órás szolgálatokra és köztük 
az egységügyeletesre igen nagy és felelősségteljes feladat hárul. A had
seregben néhány éve beindult a swlgálati helyek korszerűsítése - mely 
a központ üzemanyag raktárakra is érvényes -, új feladatokat szabott 
meg. Ez a feladat nehézségén és sokoldalúságán nem változtat ugyan, de 
a végrehajtás gyorsaságán, megbízhatóságán és az irányítás jobbá tételén 
keresztül nyújtja a kedvezőbb lehetőségeket . 

. A 24 órás szolgálatok összeköttetését, az objektumok őrzés-védelmét, 
valamint a HKSZ-t szolgáló egyéb híradó eszközök - melyek alkalmazása 
könnyíti a feladatok végrehajtását -, az alábbiak: 

- telefon, 
- hangos telefon, 
- jelzőberendezés, 

- géptávíró, 
- vezérlő pultok, erősítők, magnetofonok, rádiók, TV, 
- munkaterületek hangszórói (szektorok szerint), 
- korszerűsített őrtornyok, 

- nagytelj~ítményű reflektorok, 
- sziréna, 
- jelzőcsengők (riasztó csengők) . 
(Egy változat a 2. sz. vázlat szerint.) 

A híradó eszközök technikai biztosítékot nyújtanak a 24 órás szolgá
latban levők feladatainak vezetéséhez, irányításához és gyors végrehajtá
sához. Ehhez párosul a jó felkészültség. Mindez egy folyamat a szolgálatot 
adó állomány alapkiképzésétől a leszerelésig. A folyamatban erősödik, kor
szerűsödik a szolgálat. 

II. 
A KORSZERűSlTÉS SZÜKSÉGESSÉGE, 

KÖVETELMÉNYEI ÉS MEGVALóSlTHATóSAGA 

a) A korszerűsítés. szükségessége, előidéző okok és teTületei, ezek rea
litása 

Az MNVKF elvtárs 026/1970. sz. utasítása alapintézkedéseket fogana
tosított az MN örzés..véd'llmi rendszerének . korszeriísítésére annak folya-
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niatos megkezdésére, végzésére. Ebben rnegha tározza a nép hadseregre vo
natkozóan, hogy az őrszolgálat ellátását - a létrehozandó korszerűsítés 
technikai berendezéseit - milyen módon és ütemben kell megvalósítani. 

Ezek között szerepelnek : 
- a nevelési, kiképzési feladatok. 
- csapaterőből való technikai stb. kivite1ezéS€k, 
- központi beruházásból történő kivitelezés. 

Figyelembe kell venni, hogy a korszerűsítéssel a létrehozható techni
kai berendezések, az őrszolgálat és a 24 órás szolgálatok ellátása köny
nyebbé váljék. Nevezetesen: 

- javuljon az őrszolgálatba vezényelt állomány pszichikai - egész
ségügyi helyzete; 

- biztosítsa a szolgálat nyugodtabb ellátását (őrszoba berendezés, 
őrtornyok); 

- az őrök többszintű összeköttetésben legyenek az őrszobával és 
- a technikai berendezések együttesen a biztonságosabb őrzést se-

gítsék elő. 

A korszerűsített őrzés-védelmi objektumok kialakítása, a technikai 
eszközök alkalmazása egymagukban azonban még nem oldják meg a 
problémákat. E munkában - mint azt a VKF elvtárs utasítása is első 
helyen említi -, fontos helyet foglal el a nevelés és kiképzés, a feladatok 
gyakorlati elsajátítása, a készség szintjéig. 

A központ üzemanyag raktárak őrzés-védelmének korszerűsítése és 
ennek szükségessége, helyük és szerepük vizsgálatával egyértelmű. Az MN 
Üzemanyag Szolgálata, a VKF elvtárs utasítása alapján a raktárak őrzés
védelmének felmérésén keresztül hatékonyan és eredményesen foglalkozik 
e kérdéskomplexumon belül az egységes 24 órás szolgálat korszerűsítési 
feladataival. Ma már számos eredményről, megvalósított nevelési, kikép
zési és technikai fejlődésről lehet számot adni, amelyeket a későbbiekben 
ismertetünk. 

b) A korszerűsítés követelményei és megvalósításának tapasztalatai 

A VKF elvtárs utasításában és a kiadott kézikönyvben levő elemzések 
feltárják a hagyományos őrzési rendszereknél fellelhető hibákat. egyben 
meghatározzák azokat a követelményeket is, amelyeket a .. korszerűsítés"' 
folyamán annak egyenes következményeként biztositani kell. 

E követelményeket azonban egyértelműen - magát a korszerűsítést 
is -, a megvalósítás szintjén a 24 órás szolgálatokra is egyidőben alkal
mazní kell; 

- az őrszolgálat és a 24 órás szolgálatok belső viszonyának, fele
lősségteljes helyzetének, a szolgálati morálnak magas szinten való bizto
sításával; 

- a kiképzések, továbbképzések, módszertani bemutatók - felkészí
tések és a felkészülések gyakorlatiasságával, a feladatokra épülő oktatások 
végrehajtásával. a kapcsolatos utasítások egyértelmű és világos magyará
zatával; 
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- a szolgálatot ellátó őrségek és más 24 órás szolgálatban levő szemé
lyek vagy alegységek ·szolgálati helyeinek a feladat függvényében, a „szol
gálat korszerű alapkultúrájának" megfelelően való. berendezésével; 

- vezényelt személyek alkalmasságának biztosításával; 
- a párt- és KISZ-szervek nevelésben való hatékonyabb részvételé-

vel a szolgálat korszerűsödése érdekében folyó átnevelésben, a szolgálati 
tudat formálásában, a szolgálati erkölcs színvonalának fokozásában; 

- a 24 órás szolgálatok helyzetének elemzésével, fejlődésének haté
konyságával a követelmények egyenletes szintjével, és az ellenőrzések 
tartalmas, a szabályzatok és utasítások által előírtak betartásával; 

- kiegyensúlyozott és tudatos szolgálati sZemélyiségek_kel a szolgá7 

latok „félelemmentes" ellátásával, · · ' · 
- mindezeknek (korszerűsítés) hozzá kell járulni a szolgálati fegye

lem növekedéséhez, a folyamatos fejlődéséhez, a szolgálati vétségek csök
kenéséhez, a '24 órás szolgálatoknál · előforduló esémények · és reridkívüli 
események megelőzéséhez. 

E követelmények tartalmukban nem új keletűek, de a korszerűsítés
sel járó feladatok újra és újra vizsgálat tárgyává teszik a parancsnoki .és 
a 24 órás szolgálatok minden irányú tevékenységének elemzését, mert csak 
az egységes, mindenre kiterjedő és figyelő, intézkedőképes szolgálat képes 
a katonai követelményeknek megfelelni. 

Ezt szolgálják a néphadsereg felső vezetésének intézkedései, e felada
tok végrehajtásában tevékenykednek a központ üzemanyag raktárak is. 

A 24 órás szolgálat korszerűsítésének tapasztalatai 
a központ üzemanyag raktáraknál 

Az őrzés-védelem korszerűsítése folyamatos tevékenység. 

Saját erőforrásokra támaszkodva a 24 órás szolgálatnál a következő 
feladatokat végezték el: 

- az őrszolgálati helyek jelzőcsengővel vagy más rendszerű jelzőkkel 
(pl. lámpákkal) való felszerelése; 

- az őrszobában, illetve az egységügyeletes szobájában jelfogó, jel
zőrendszer, amely az őrhelyekkel vagy őrszobával van összeköttetésben; 

Saját és az elöljáró szerv által adott segítséggel (a VKF 0478/70. sz. 
kézikönyv alapján) korszerű őrtornyokban kerültek felszerelésre: 

- hangos telefon (Orifon), 
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- jelzőlámpa, 

- belső hálózati telefon, 
- fűtés (elektromos), 
- nagyteljesítményű reflektor, 
- őrtornyok közötti távolságjelző táblák, 
- belső, külső világítás. 
(Egy változat a 3. sz. vázlat szerint.) 

További korszerűsítési területek a 24 órás szolgálatnál: 
- az egységügyeletes szoba felszerelései, 



•. 

- a belszolgálatok összeköttetésének erősítése, 
- az orifon rendszer, valamint 
- a riasztási .rendszerek csengővel való erősítése a belső távbeszélő 

hálózaton kívül, 
- az őrszoba korszerűsítése. 

A különböző rendszerek életbeléptetésénél szerzett tapasztalatok 

A különböző ellenőrző és bejelentkezést szolgáló rendszerek beveze
tésével könnyebbé vált az őrség és a belszolgálatok ellenőrzése, és bizto
sabbá vált az összeköttetés, illetve többszörös összeköttetés alakult ki; 

- a szolgálat ellátásához nyugodtabb körülményt biztosít a korszerű 
őrtornyok felszerelése; 

- az őrzendő terület áttekinhétősége kedvezőbbé vált; 
- csökkent az őrszolgálat és vele párhuzamosan az egység ügyeleti 

szolgálat megterheltsége; 
- kevesebb az egészségügyi panasz, az őrszolgálat alatt korábban 

jelentkező megfázás, lábfájás, gombásodás szinte teljesen felszámolódott, 
ami a szolgálatba vezényléseket lényegesen megkönnyíti, mert nincs sze
mélyi kiesés az őrszolgálatban bekövetkezett betegség miatt; 

- a korszerűsített őrtornyokban lényegesen kevesebb a fizikai fá
radság, megnőtt viszont a szellemi és figyelési megterhelés, ez azonban 
kedvezőbben elviselhető; 

- a híradó összekötetések és ellenőrző rendszerek éberségnövelő ha
tást váltanak ki, mert a jelző rendszerek egyrészt hanggal, másrészt hang
talanul, fénnyel működnek; 

- jó tapasztalatokat nyújt, hasznosnak bizonyult az egység ügyele
tesi szoba korszerűbb, a feladatokat segítő berendezése. Ez biztosítja a 
felelősségteljes szolgálat ellátását, az egész objektum átfogását és ezen 
belül a gyors jelentés adását, vételét, a szolgálat nyugodtabb ellátását. 

A korszerűsítés hatásai a szolgálatot végrehajtó 
és vezető személyi állomány körében 

1. A korszerűsítés élénk érdeklődést váltott ki, ami abban nyilvánult 
meg, hogy: 

- a sorállomány tevékenyen részt vett a híradó rendszerek kivitele
zési terveinek elkészítésében, szerelésében, a tornyok szerelésében; 

- a parancsnoki állományt élénken foglalkoztatta a jobb és gazda
ságos megoldások lehetősége, kivitelezése. 

2. A különböző rendszerek bevezetése a megelégedettséget juttatta 
kifejezésre, ami a közös munkának első eredménye. Pl. az őrtornyok épí
tése, felállítása, a híradó rendszerek szerelése, majd használatba vétele. 

3. Az egységügyeletes szoba korszerűsítésével - kulturáltsága mel
lett -, a szolgálati személyek nyugodtabban és mindenre kiterjedően ké
pesek feladataikat ellátni. 
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4. A korszerűsítések jelentősen javították az állomány szolgálathoz 
való viszonyát: 

- kedvezően alakultak a szolgálatba vezényelhetők arányai (a szol
gálatokból más alegységek is arányos terheket kaptak); 

- jobb a kiképzés színvonala, mert pihentebben vesznek részt a fog-
lalkozásokon; 

- kedvezőbb a htp. munkák elvégzésének lehetősége, 
- bevezethető lett a reggeli órákban történő őrségváltás; 
- kedvezőbbek a szolgálatok felkészűléseinek lehetőségei, és ennek 

hatására ezek tartalmasabbak az előzó rendszernél; 
- javult a fegyelmi helyzet, őrszolgálati vétség még kisebb mérték

ben sem fordult elő; 
- jelentősen javult az egészségügyi helyzet, őrszolgálatból eredően 

megbetegedés nem fordult elő; 
- az őrtoronyban biztosítható kedvezmények jó hatqsúak (cigaretta, 

hűsítő); 

- az összeköttetés biztosítja az ellenőrzés folyamatosságát és több 
rendszeren való fenntartását; 

- gyakorlatilag az őrszolgálattal járó fizikai fáradtság megszűnt (gk. 
szállítás); 

- a 24 órás szolgálat ellátásánál a kiegyensúlyozottság, az erőnlét 
kedvező alakulása vált jellemzővé. 

Összefoglalva: az őrszolgálatnál és vetületeként a többi 24 órás szol
gálatnál megkezdett, használatba vett, illetve folyamatban levő technikai 
korszerűsítések, valanünt az állomány felkészülése ezek használatára, a 
nevelésben mutatkozó kedvező eredmények erősítették a fegyelmi hely
zetet, javították a szolgálati fegyelmet és az eddigi tapasztalatok biztosí
tékot adnak arra. hogy ez a jövőben az MNVKF elvtárs által meghatáro
zott elvárásoknak, valamint a kiadott parancsoknak és utasításoknak 
egyre hatékonyabban megfeleljenek. 

A párt- és KISZ-szervek tevékeny részvétele, agitatív és nevelő mun
kája segítséget ad a parancsnoki vezetésnek a szolgálati feladatok ered
ményesebb végrehajtásában. Az emberi tartalommal megtöltött intézke
dések, azok erkölcsi. és tudati megértése egységes akaratot és végrehajtást 
mutat. 

Az elért eredmények ma még nem 100°;0-osak, számos feladat még 
megoldatlan, azonban kellő türelemmel. jó hozzáállással, az állomány ké:
pességeinek maximális hasznosításával egyes feladatok megoldása előbbre 
hozható. Tovább kell munkálkodni, hogy az elvárások, követelmények 
végrehajtása hatékonyabb legyen, további erőfeszítéseket kell tenni a fe
gyelem, benne a szolgálati fegyelem erősödése érdekében. 

A kiképzések gyakorlatias oktatásán keresztül biztosítani kell a tech
nikai eszközök megismerését (alapkiképzések) kezelésének még jobb el
sajátítását, az anyagok megóvását és az egyes eszközök élettartamának, 
üzemképességének meghosszabbítását. Erősíteni kell a 24 órás „Harci
:Szolgálati" feladatot ellátó állomány biztonságérzetét, helyük, szerepük 
értékét, jelentős tevékenységük elismerését. 

A 24 órás szolgálatot vezető és irányító parancsnoki állománynak fo-
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lyamatosan kell e· tevékenységet elemezni, a tapasztalatokat ismertetni, 
hogy a VKF elvtárs 026. sz. Utasítása szellemében, zömében saját erőre 
támaszkodva - minden központ raktárnál, bázisnál, intézetnél -, alko
tóan és előrelátóan tudjunk munkálkodni a személyi állomány szolgálati 

,., körülményeinek javítása érdekében. 
{A vázlatok a folyóirat végén találhatók.) 

.. 
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