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HARCKESZOLTSID, MOZG0S1TAS 
:88 HADTAPKIKf:PZtS 

A mozgósítási gyakorlatról 

Az MNHF-ség fejle~tési tervének megfelelően befejeződött az MN Köz
pont T dbori Hadtáp tagozatok mozgósítása, a mo;.gósitás irányítása, a tartalékos 
állomány felkésVtése, a mozgósítási anyagi készletek tárolása és széttelepítése, 
korszerű elveinek a kidolgozása, valamint szabályozása. 

A korszerűsített elvek gyakorlatban történő végrehajtása, az „M" rendszer 
további tökéletesítése érdekében 1978 március hónapban az MNHF, HM b. 
elvtárs utasítása alapján az MN HTP TÖF ( MNHF b.) vezetésével mozgósítási 
és alkalmazási módszertani gyakorlat került megtartásra. 

A kétnapos gyakorlatot, illetve az azt megelőző főpróbát megtekintették 
az MNHF-ség szolgálat főnökei, a sereglestparancsnokok badtápbelyettesei, az 
MN fegyvernemi és szolgálati ágak fónökségeinek alárendelt raktárak parancs-

t nokai, az MN Központ Hadtáp középirányító szervek és alárendeltjeik vezető 
állománya, valamint az MN Központ, Tábori és HDS hadtáp „M" törzsek ál
lománya. 
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A gyakorlatot az MNHF, HM h. elvtárs nyitotta meg és a befejezést köve
tően megtartotta az értékelést. A gyakorlat egyes mozzanatait az MN HTP TÖF 
( MNHF h.), az MN USZF helyettes, az MNHF-ség törzs osztályvezetői és azok 
helyettesei, az MN Hadtáp Központi „M" törzs parancsnoka és helyettese, vala· 
mint a~ MN THF-ség és alárendelt „M" törzsei állományából kijelölt főtisztek 
mutatták be, illetve tartották meg az azokat megelőző tájékoztatókat. 

A gyakorlat eredményesen ~olgálta a mozgósítással foglalkozó állomány 
elméleti és gyakorlati ismereteinek a bővítését a mozgósítás előkészítése és vég· 
rehajtása módszereinek helyes értelmezésében, a követelmények és elvárások meg· 
ismerésében. 

A gyakorlaton szerzett tapasztalatok megerősítettek bennünket az MN Köz· 
pont és Tábori Hadtáp hadrendi elemei mozgósításának irányításával, a bevonuló 
tartalékos hadkötelesek fogadásával és beosztásba helyezésével, valamint a had· 
műveleti készletek málbázásával kapcsolatban bevezett rendszabályok helyessé
géról. Beigazolódott, hogy: 

- az MNHF-ség „M" irányítási rendszere megfelel az MNVKF által a 
vezetéssel szemben támasztott követelményeknek és egyben biztosítja a mozgó
sítás feszes vezetését és a.z információk gyors áramlását a végrehajtók.tói a felső 
vezetési pontig; 

- az ideiglenesen igénybe vett polgári munkaerő segítségével képesek va· 
gynk rövid időn belül a működőképesség elérésére, a bevonuló tartalékos állo
mány fogadására, elosztására és a felszerelés kiegészítésére; 
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- a központi raktárakban tárolt hadműveleti készletek gépkocsiszállító esz
közökre és vasúti szerelvények.be történő gyors málházása áz érintett alakulatok 
összehangolt HKSZ és „M" tervei alapján biztosítható. 

A gyakorlat a pozitív megállapítások mellett arra is felhívta a figyelmünket, 
hogy a magas szintű mozgósítási készség csak úgy tartható fenn, ha a mozgósí· 
lással foglalkozó állomány elméleti és gyakorlati ismereteit egyre magasabb 
szintre emeljük. Ehhez kívánunk hozzájárutn; azzal, hogy a mozgósítási és alkal
mazási módszertani gyakorlat elméleti anyagait itt közreadjuk 

az MNHF-ség törzse 
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Mozgósítási és alkalmazási módszertani gyakorlat 
elméleti anyaga 

Dr. Lapos Mihály ezredes, a hadtudományok kandidátusa 
vezetésével összeállították: 

Lex Mihály ezredes. Gombás Kálmán ezredes, Galambos János alezredes, 
Dr. Deák Péter alezredes a hadtudományok kandidátusa, 

Kentner László aletredes, Kiss János alezredes, Pártos György mk. százados 

MEGNYITÓ 

Mint az mindnyájunk elött ismeretes, a Magyar Szocialista Munkáspárt és a 
kormány mindig nagy figyelmet fordított és fordít néphadseregünk fejlesztésére, 
felkészítésére és a nemzetközi katonapolitikai helyzet követelményeinek megfe
lelő készenlétére. 

Ezt igazolja az a tény is, hogy pártunk XL kongresszusa kiemelten foglal
kozott a l<atonapolitikai kérdésekkel, megerősítette honvédelmi politikánk cél
kitűzéseit és lerögzítette, hogy „Tovább kell szilárdítani a Varsói Szerződés tag
országainak védelmét és katonai együttműködését mindaddig, amíg a NATO 
fennállása ezt szükségessé teszi". 

Ennek érdekében továbbra is azt szabta feladatul, hogy a Magyar Néphad
sereget a korszerú háború kitörése és várható lefolyása körülményeinek megfe
lelően, lehetőségeink alapján úgy kell felkészíteni, hogy minden körülmények 
között teljesíteni tudja a szocialista haza védelméből és a Varsói Szerződésből 
reánk háruló kötelezettségeket. 

Hogy e követelményeknek eleget tudjunk tenni, elsősorban - egyéb rend
szabályok mellett - magas szintre kell emelni a néphadsereg harckészültségét, 
ezen belül a mozgósítási készséget. 

A mozgósítás jelentőségét döntö mértékben aláhúzza az a tény, hogy a Ma
gyar Néphadsereg - más alapvető tevékenységekkel együtt - csak mozgósítás 
végrehajtásával válik késszé és képessé arra, hogy megfeleljen a vállalt kötelezett
ségeinknek, a korszerű háború követelményeinek. 

Az elmondott tényekből kiindulva szabta meg a miniszter elvtárs is az ötö
dik ötéves tervünk munkaprogramját meghatározó direktívájában a vezető szer
veknek, parancsnokoknak, törzseknek és pártpolitikai szerveknek, hogy tevékeny
ségük fő tartalmát a Magyar Néphadsereg magas fokú harckészültségének és 
hadrafoghatóságának - ezen belül a mozgósítási készenlétnek - biztosítása ké
pezze. 
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A korszerű háború kitörésének lehetőségeit és lefolytatásának valószínű kö
rülményeit figyelembe véve az lenne a célszerű, ha a háború sikeres megvívásá
hoz szükséges fegyveres erők békében teljes feltöltöttséggel készen állnának. Ezt 
azonban még a legnagyobb államok sem engedhett'k meg maguknak, a kisebb 
országok pedig különösen nem. Ezért nálunk is úgy fejlesztjük a néphadsere
get, hogy 

- meghatározott része mindenkor készen álljon a Varsói Szerződés tagál
lamainak hadseregeivel együttműködésben váratlanul és tömeges csapásokkal 
kezdódö agresszió elhárítására, a kezdeményezés megragadására; 

- a másik részük pedig, amelybe az MN hadtáptagozatai is beletartoznak, 
olyan állapotban legyen; hogy mozgósítás végrehajtásával rövid időn belül alkal
massá váljon a funkcionális feladatok végrehajtására, képes legyen részt venni 
az ellenség teljes megsemmisítésében. 

Az említett „rövid időn_ belül" kifejezés számunkra azt jelenti, hogy reálisan 
számolunk azzal, hogy egy esetleges háború kirobbantását néhány órától több 
napig tartó veszélyeztetettségi időszak előzheti meg. 

Figyelembe kell venni továbbá azt, hogy az ellenség hadászati nézetei sze
rint a háború kezdeti tevékenységének egy;k fő feladatána1k tekinti mozgósítási 
tevékenységünk meghiusítását, illetve szétverését. Ennek következtében tehát 
nincs biztosítékunk arra, hogy a megkezdett mozgósítást nem kell-e az ellenség 
tömeges csapásai által befolyásolt, rendkívül bonyolu1t viszonyok között be
fej~zni. 

A harckészültségi és mozgósítási rendszerünknek tehát az ilyen, az ellenség 
tömeges csapásai következtében kialakult bonyolult vi,szonyok között is képesnek 
kell lenni a háborús hadrend felvételére, az alakulatok, intézetek és szervek ki
egészítésére, illetve a békében nem élők megalakítására. Ennek megfelelően a 
mozgósítási rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmények az alábbiak: 

- biztosítsa a hadrendi elemek részleges és általános, rejtett és nyílt, több 
változatban és differenciáltan végrehajtható mozgósítását; 

- tegye lehetővé, hogy korszerűen képzett tartalékosokkal, valamint a nép
gazdaságból igénybe vett alkalmas technikával a meghatározott időre az ala
kula.tok háborús feladatok végrehajtására készen álljanak; 

- biztosítsa a mozgósítás vezetésének és irányításának szilárdságát és folya
matosságát az ellenség csapásai által teremtett bonyolult viszonyok között is. 

Annak következtében, hogy az MN Központi és Tábori Hadtáp hadrendi 
elemeinek n_agy része mozgósítás útján kerül létrehozásra, természetszerűen az is
mertetett alapvető követelmények fokozott mértékben vonatkoznak ezekre a ta
gozatokra. Továbbá, mint döntő tényezővel, azzal is számolnunk kell, hogy a 
„M" törzzsel rendelkező alakulatok a mozgósítás elrendelésének pillanatában 
gyakorlatilag a hadiállományukhoz viszonyított null pontról kezdik meg tevé
kenységüket. 

Az elmondottakat figyelembe véve az MNHF-ség vezetése mindig nagy és 
kiemelt jelentőséget tulajdonít a mozgósítási tevékenységnek. Az MNHF-ség 
törzs -kollektívája a különböző szintű „M" összekovácsolási gyakorlatokon szerzett 
tapasztalatokkal, a külföldi konzultációk során nyert információk és a szakiro
dalomból levont következtetések alapján komoly tudományos értékű munkát 
végzett az „M" rendszer korszerűsítése elméleti alapjai megteremtése érdekében. 
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Ez irányú tevékenységünk különösen az „M" rendszer korszerüsítése iránti 
fokozott igény következtében vett nagy lendületet. 

Terveioknek megfelelően az elmúlt évben elkészültek a mozgósítási tevé
kenység valamennyi területére vonatkozó segédleteink. Ezekben egyértelműen 
s,abályo,tuk: 

- a mozgósítás vezetésének és irányításának rendszerét; 

- a mozgósítási felkészítés rendjét; 
- az „MZ" anyagok és technikai eszközök tárolása, karbantartása és fris-

sítésének követelményrendszerét; 
. - az „M" ellenőrzések szempontjait és egyéb, a végrehajtók munkáját segítő 

rendszabályokat. 

Ugyancsak az elmúlt évben megkezdtúk az MNHF-ség „M" apparátusa 
tanfolyamrendszerű továbbképzés és bemutató foglalkozások keretében történő 
intenzív felkészítését. 

Amint azt az elmondottakból láthatjuk, az MNHF-ség törzs sokat tett 
annak érdekében, hogy a magas szintű „M" készség előfeltételei biztosítottak 
legyenek. 

A közelmúltban lefolytatott „TRANZIT-78" .,M" összekovácsolási gyakor
lat és az annak keretében elrendelt váratlan mozgósítás, valamint a január hó
napban végrehajtott célellenórzések összegezett és általánosítható tapasztalatai 
azonban arra is felhívják a figyelmünket, hogy a mozgósítási munka területén 
még további erófesz.ítésekre van sz.ükség ahhoz, hogy az egyre fokozódó követel
ményeknek maradéktalanul meg tudjunk felelni, hogy lépést tudjunk tartani az 
egész MNaben folyó fejlődéssel. 

Gyakorlatilag ez a mozgósítási módszertani bemutató is erre hivatott. Ennek 
megfelelően a gyakorlat során: 

1. A mozgósítási tevékenység további javítása és korszerűsítése érdekében 
módsz.eresen bemutatjuk: 

- a mozgósítás előkészítésének, végrehajtása megszervezésének és irányítá
sának célszerú rendjét; 

- a központi üzemanyagraktár tevekenységét a különböző rendeltetésű „M" 
anyagi készletek (M utalványon levő és tábori raktárak készletei, önálló gépkocsi
szállító zászlóaljak üzemanyag tartálykocsit helyettesítő tartályai stb.) egy időben 
történő kiadásával és a vételezökkel való együtműködés megszervezésével kap
csolaban; 

- az MN Tábori Hadtáp tagozatba tartozó ö. üzemanyagszállító zászlóalj 
és tábori üzemanyagraktár összehangolt HKSZ-be helyezését, valamint az MN 
Tábori Hadtáp üzemanyagkészletei kombinált (gépkocsi és vasút) szállítással 
történő előrevonását. 

2. A fentieken túlmenően a mozgósítási rendszer további korszerűsítése ér
dekében tanulmányo«uk: 

- a mozgósítás szervezettségét és ütemét fokozó további rendszabályokat; 
- a mozgósításban érintett szervezetek közötti együttműködés fejlesztésének 

lehetőségeit . 
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3. A. mozgósítási apparátus elméleti felkészültsége, tájékozottsága, ismeretei
nek bővítése, az érvényben levő utasítások és intézkedések előírásainak. helyes 
értelmezése érdekében tájékoztatót adunk: 

- a· mozgósítás vezetésének és irányításának korszerű· körzeti rendszeréről; 
- a mozgósítás alatt folyó politikai munka módszereiről; 
- a személyi állományt és technikai eszközöket biztosító megyei parancs-

nokságok funkcionális feladatairól, az alakulatok tevékenységét elősegítő lehető
ségeiről. 

Végezetül meg kívánom jegyezni, hogy a gyakorlat a célját maradéktalanul 
csak abban az esetben fogja elérni, ha a részt vevók megfigyélik annak vala
mennyi mozzanatát, saját egységeikre vonatkozóan levonják a megfelelő követ· 
keztetéseket és az itt kapott módszereket „M" terveikben realizálják. 
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A mozgósítási készség állandó magas szintű fenntartása 
a parancsnokok (,,M" törzsparancsnokok) 

folyamatos és elsőrendű kötelessége 

Kapcsolódva a megnyitó előadáshoz összefoglalom azokat az elveket, fel
adatokat, amelyek érvényesítése, megvalósítása biztosítja a mozgósítás szervezett 
és gyors végrehajtását, valamint a készenlét elérését. 

A megnyitó előadásban az „M" készség magas szintű biztosításának szük
ségessége sokoldalúan indoklásra került. Ezt nem ismételve, ennek fonoosságát más 
oldalról megvilágítva kihangsúlyozom, hogy kiindulva a NATO katonai 
doktrínájából, a háború kitörésének általuk vallott lehetséges változatából, vala
mint abból, hogy a NATO katonai felső vezetés a háború kitörése esetén - a 
többek között - egyik alapvető rendszabályának tekinti a szemben álló fél 
csapatai mozgósításának meghiusítását, szükséges mindazon rendszabályokat foga
natosítani, amelyek biztosítják, hogy a csapataink mozgósítását mindenkor, még 
az ellenség aktív tevékenységének közepette is rendkívül gyorsan és szervezetten 
tudjuk végrehajtani. 

E követelmény teljesítése szem:pontjából alapvető, hogy minden területre 
kiterjedően jól leszabályozott mozgósítási rendszerrel rendelkezzünk. Ezt vizsgálva 
mi is megállapíthatjuk, hogy a mozgósítási rendszerünk az elmúlt évtizedekben 
jelentósen fejlődött, s ha az párosul a parancsnokok, a mozgósítás végrehajtásá
ban részt vevő személyi állomány aktív cselek.vő közrem.üködésével, úgy az le
hetővé teszi a csapataink „M" készségének magas szintú fenntartását és az „M" 
gyors végrehajtását. 

A mozgósítási rendszerünk messzemenően alkalmazkodik ahhoz a törvény
szerüséghez, amely szerint a mozgósítás előkészítése egyrészt állandóan befeje
zett (amely azt jelenti, hogy mindenkor készen kell lenni az „M" végrehajtására), 
másrészt folyamatosan pontosítandó feladat, abból eredően, hogy konkrétan vál
tozik a hadsereg helyzete, szervezete, létszáma, anyagi-technikai ellátottsága, 
diszlokációja és egyéb, a háborúra való felkészülés objektív és !17.ubjektiv fel
tételei. 

Az MN mozgósítási rendszerére támaszkodva a fegyvernemi sajátosságokat 
figyelembe véve dolgoztuk ki az MN Központ és . Tábori Hadtáp mozgósításá
nak rendjét, mely megítélésünk szerint minden területen megfelel a korszerű kö
vetelményeknek. E feladat megoldása során egy pillanatra sem feledkeztünk meg 
a rendszer folyamatos továbbfejlesztéséről, tökéletesítéséről, a végrehajtók segí-; 
téséröl, a lehetőségek maximális kihasználásáról. 
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Sajnos a gyakorlati tapasztalataink arra hívják fel a figyelmet, hogy a töké
letes rendszer ellenére a megvalósítás nem a legtökéletesebb, a követelmények 
és az elvek a gyakorlatban igen sok hiányossággal valósulnak meg. 

A mozgósítás fontosságából, valamint helyzetünk elemzéséből kiindulva von
tuk Je azt a ·következtetést, hogy az e területen meglevő tartalékaink hatékonyabb 
kihasználása szempontjából komplex rendszabályok kimunkálására és megvalósí
tására van szükség. 

Ennek megfelelően az elmúlt két-három évben: 
1. Kidolgoztuk és pontosítottuk a Központ és Tá-bori Hadtáp szervezetek 

felkészítésének rendszerét, ·követelményeit. Alapvetően azzal a céllal, hogy a 
rendelkezésre álló , kereteket elsősorban azon hadtápszervek, szervezeti elemek 
felkészítésére használják fel, amelyek az egész hadtáp, vagy szervezet működő
képessége szempontjából meghatározóak. Lényegében annak az elvnek a meg
valósításáról van szó, hogy azt készítsük fel, akinek az szükséges és annyiszor, 
ahányszor az ,szükséges. E vonatkozásban másodlagos célnak tekinthettük, hogy 
a rendelkezésre álló keretek hatékony kihasználásaival biztosítsunk lehetőséget a 
nagy mennyiségű anyagi és technikai eszközeink folyamatos karbantartásához, 
azok hadi használhatóságának fenntartásához. 

2. Ellenőrzéseink tapasztalatai arra utaltak, hogy az „M" végrehajtásában 
közremüködő személyi állomány jelentős része a vonatkozó utasításokat hiányosan 
ismeri. Ezért megszerveztuk és lefolytattuk a parancsnoki állomány tanfolyam
rendszerű továbbképzését. 

3. Vezetési rendszerünket felülvizsgálva kidolgoztuk az „M" új irányítási 
rendszerét, amely alapvetően a terűleti irányítási rendszer. Szeretném itt is ki
hagsúlyozni, hogy a kidolgozott irányítási rendszer elsősorban az információ 
gyorsaságát segíti és semmilyen vonatkozásban nem csökkenti, vagy módosítja :t 

szolgálati elöljárók felelősségét és kötelességét az alárendeltjeik magas szintű 
mozgósítási készségének biztosítása vonatkozásában. 

4. A harckészültségi követelményekkel összhangban ,kidolgoztuk az anyagi 
és technikai eszközök tárolásával ka_pcsolatos követelményeket, normatívákat, 
melynek eredményeként a tárolótér kihasználtságát jelentősen növeltük, az új 
tárolók építését jelentősen csökkentettük, s a kidolgozott tárolási rend mind az 
ellenőrzés, mind a karbantartás szempontjából kedvezőbb helyzetet teremtett. 

5. E rendszabályok „koronájaként" kerül sor a mai és holnapi módszertani 
gyakorlásra, melynek célkitűzései önök el(>tt a megnyitó előadás kapcsán ismertek. 

Az előadásom további részében kitérek azon követelményekre, rendszabá
lyokra, amelyek nap mint nap történő folyamatos megvalósítása alapvető bizto
sítékai az „M" magas szintű fenntartásának, 

1. Az egész tevékenység megalapozása szempontjából alapvető jelentőséggel 
bír a rés2tvevő s<,emélyi állomány politi-kai és szakmai felkés<,ítése. 

A politikai felkészítés alatt azt kell hogy értsük, hogy a részt vevők meg
értsék az általuk végrehajtandó feladat politikai jelentőségét, megértsék azt, hogy 
a· Központi és Tábori Hadtáp egységek mozgósítása, annak milyensége, annak 
hatása nem marad a raktár kapuján belül, hanem azok alapvető rendeltetése 
miatt kihat az MN csapatainak hadtápbiztosítására, és ezen keresztül azok tevé
kenységét segíti, vagy károsan befolyásolja. A politikai felkészítés alatt azonban 
nemcsak azt kell érteni, hogy a részt vevők megértsék e feladat politikai jelentő-
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ségét, hanem azt is, hogy a megértésen túl annak szellemében nagyon határozot
tan és tudatosan ténykedjenek. A szavak és a tettek egységére van szükség. 

A szakmai felkészítés vonatkozásában követelménynek tekintheti ük, hogy 
az érintettek al'kalmazási készség szintjén ismerjék a mazgósítással és az adott 
hadtápegység működésével kapcsolatos elveket, utasításokat. Minden parancsnok• 
kal szemben követelmény, hogy ismerje egysége alaprendeltetését, szervezetét, 
működésének rendjét, a működés biztosításának tartalmát és módját, valamint 
azt, hogy annak vezetésére tudatosan készüljön. 

E követelménynek csak akkor lehet eleget tenni, ha hatékonyan és tudato
san felhasználjuk az összes lehetőséget. Nevezetesen: az évi továbbképzést; a 
tanfolyamrendszerű továppkézést; és az önképzést. E vonatkozásban fontos je
lentőséget tulajdonítuk a rendszeres elöljárói követelmény-támasztásnak, ellen
őrzésnek, valamint az önképzésnek. A tiszt ismeretei bővítése, ,,naprakészsége" 
biztosításának szempontjából a legnagyobb tartalék az önképzés. Ezért nagyon 
fontosnak tartjuk az erre irányuló nevelőmunkát, azt, hogy segítsük kialakulni 
minden munk.atársunkban azt a belső igényt, amelynek alapján minden fajta 
külső kényszer nélkül - amely egyébként sem sokat ér - az önképzés rendsze
resen folyjék. 

2. A magas szintű mozgósítási készség biztosítása szempontjából a másik 
fontos rendszabály a tervező munka, a mo~ósítási tervek gondos és körültekintő 
kidolgozása. 

E vonatkozásban abból az alapelvből kell kiindulni, hogy mindenfajta siker, 
így a katonai siker alapja is a jó tervezómunka, a tervek előrelátó és pontm 
kidolgozása. 

Ha ennek alapján vizsgáljuk az ilyen irányú tevékenységünket, sajnos meg 
kell állapítani, hogy továbbra is ezen a területen vannak a legnagyobb gondjaink. 
Az „M" terveink: 

- nem speciális jellegűek, tartalmukban nem differenciálnak kellően az 
adott alakulatra, szervre; 

- nem eléggé áttekinthetőek a megadott tartalom és forma ellenére sem, 
sok az e célra szükségtelen adathalmaz rögzítése; 

- nem tükrözik a végrehajtás sorrendjét, folyamatát, nehezen pontosíthatók; 
- nem mindig naprakészek; 
- nincsenek helyes arányban rögzítve az általános és a konkrét feladatok; 
- a szükséges méttékben nem tükrözik az újszerű feladatokat (pl. a csapat 

szervezete változott); 
- nehéz belőlük összegezett, gyors operatív jelentést összeállítani a felada

tok teljesítésének helyzetéről. 

Az „M" tervezéssel szemben legfontosabb követelmény az, hogy az a fel
adatok végrehajtásának folyamatát túkrözre, szükségtelen információt ne tartal
mazzon, a tev alapján a mozgósítás, ,,M" kiképzés stb. feladatok végrehajtása 
vezethető, ellenőrizhető legyen. Továbbá szükséges, hogy az „M" elrendelésének 
bármelyik pillanatára valós, végrehajtható feladatokat tartalmazzon, az arányait 
tekintve az állandó elemek legyenek túlsúlyban. 

Az „M" tervezésénél - mint egyéb más tervezési feladatnál - alapul kell 
tekinteni a tervezés alapját képező megbízható információk megszerzését: 

- az elöljáró katonai szervektól (követelmények) ; 
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- · együttműködőktől (megyéi Hadkieg. Pság); 
- polgári vállalatoktól; 
- saját, megalakításra kerülő szervezetről. 

Ha aZ említett információ források egyike is hiányzik, már. megbízható ter
vet készíteni nem lehet. A tervezésnél is döntő fontosságú az öntevékenység, az 
adatok beszerzésére való önálló törekvés, a jó, hasznosítható tapasztalatok át
vétele. 

Az elmondottakat figyelembe véve célszerű a tervezés megkezdése előtt egy 
munkagrafikonon (1. sz. vázlat) rögzíteni a tervezés során a szükséges adatokat. 
Ertelemszerűen a tervezés folyamán előfordulhat, hogy egyes feladatok fedik 
egymást (amit a munkagrafikonból azonnal meg lehet állapítani), ez esetben 
- ha annak külső okai vannak - rögtön az együttműködövel közös nevezőre 
jutni, nem szabad az eleve végrehajthatatlan feladatot ~ tervekben véglegesen 
rögzíteni, hanem haladéktalanul kérni kell az elöljáró közreműködését a prob
léma elhárítására. 

Az idő rövidsége miatt valamennyi „M11 tervvel nem tudok foglalkozni, azok 
egy része a bemutató során megtekinthető, a legfontosabbakról azonban néhány 
gondolatot szükségesnek tartok elmondani. 

Az· adott alakulat legfontosabb vezetési Okmánya a hálódiagram (2. sz. 
vázlat), melyet harmonikaszerűen összehajtott formában célszerű elkészíteni, és 
a parancsnok állandóan magánál tarthatja, illetve a mozgósítási körzetbe magával 
viheti. Ez lényegében tartalmazza a mozgósítás elrendelésének pilfanatától a 
késZienlét eléréséig, illetve az azt követő időszakban végrehajtandó feladatokat. 

Ezen okmány alapján a parancsnok képe.s a mozgósítást vezetni és az ellen
őrzési feladatait végrehajt-a.ni. 

Az alegységpar:ancsnoknak fő vezetési okmánya az egyéni munkafüzet, me
lyet célszerű úgy elkészíteni, hogy két részből álljon: 

- a mozgósítási tevékenység rendje; 
- a készenlét elérése utáni feladatok tervezéséhez és végrehajtásához szük-

séges feladatok. 

Annak érdekében, hogy az alegységparancsnokok túlzott mértékben okmány
nyal ne legyenek letérhelve, célszerű a munkafüzet első részébe szöveges és táb
lázatos formában valamennyi adatot bedolgozni. 

A munkafüzeteket a tervezést követő első parancsnoki eligazításon a tar
talékos parancsnokok részére áttanulmányozásra ki kell adni. 

3. A jól és körültekintően kidolgozott terv végrehajtása szempontjából fon
tos körülmény a végrehajtás feltételónek megteremtése. Ezek az alábbiak: meg
felelően képzett, az adott beosztásokra alkalmas személyi állomány biztosítása; 
a katonai követelményeknek megfelelő technikai eszközök megléte; a megala
kulás legkedvezőbb feltételeit biztosító körletek kiválasztása; az anyagok és 
technikai esZközök megalakulási hely közelében történő tárolása. 

A fentiek érdekében legcélravezetőbb módszer a szoros személyes együtt
múködés kialakítása a kereteket átadó alakulatokkal, a megyei parancsnoksá
gokkal, ,,M" bázisokkal és polgári vállalatokkal. 

A mozgósítás személyi szükségleteinek megállapítása a megalakító szervek 
részéről körültekintő, gondos munkát igényel, amelyet alapvetően a megyei pa
rancsnokságokon kell végrehajtani~ törekedve arra, hogy a korábban biztosított 
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állomány szakmai összetételében a biztosítás ·köizeteiben lényeges változás ne 
álljon be. A polgári vállalatokra települő hadrendi elemeknek arra kell töre
kedni, hogy lehetőleg az „M" szükségletük minél nagyobb hányada az adott 
válla1attól legyen biztosítva. Ez vonatkozik az MVCS ideiglenes polgári mun~ 
kaeró biztosítására is. 

A népgazdasági technikai eszközök szűkségletének megállapítása során ki
emelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a katonai technika vontatásához (mko., 
AKV A stb.). illetve különleges berendezések felszereléséhez (PDP-2, hordágy
függesztő, acéltartály) olyan technikai eszköz legyen számításba véve, amelyhez 
csatlakoztatható a katonai utánfutó, illetve amelyre elhelyezhető a különleges 
berendezés. 

A polgári körletben megalakuló hadrendi elemek az objektumokat olyan 
számvetéssel igényeljék, hogy megfelelő körletek, illetve területek álljanak ren
delkezésre az MVCS elemei működtetéséhez és az alegységek elhelyezéséhez. 

A személyi- állomány, népgazdasági technika és polgári objektumok bizto
sításával kapcsolatos tevékenység nem tekinthető befejezettnek. Azt követően 
részt kell venni a megyei parancsnokságoknál a kiírásokon, ahol el kell érni, 
hogy az előző évben részünkre korszerűen kiképzett tartalékos állomány legyen 
biztosítva, az MVCS állománya az alakulatból kerüljön kijelölésre, a technika 
feleljen meg a katonai követelményeknek, a megalakuláshoz szükséges objektu
mok és területek kijelölésre kerüljenek. 

Tudomásul kell venni, hogy a megyei parancsnokságokra kiküldött tisztek 
ilyen irányú munkája szerves része a naprakészség biztosításának és a megyei 
parancsnokságokon végzett munka meghatározó jelleggel bír az „M" feladatok 
teljesítésében, ezért fontos követelmény az igénye~ég, e lehetőségek maximális 
kiaknázása, nem pedig a belenyugvás. 

Ugyancsak lényeges kérdés a kiutalt objektumok és területek előzetes szem
revételezése, az „M" anyagok és technikai es2Jközök megalakulási hely közelé
ben történő tárolásának biztosítása. Az utóbbival kapcsolatban azokra a rend
szabályokra és módszerekre kívánom a figyelmet felhívni, melyeket e téren az 
elmúlt évben bevezettünk és amelyekkel már a rendelkezésre álló tárolóteret 
ésszerűbben kihasználva, további készletek helyszíni tárolását tudjuk megoldani. 

Ennek megfele1ően a raktárakban olyan tárolási rendet kell fenntartani, 
amely biztosítja: 

- az anyagok és technikai eszközök kiadás sorrendjének megfelelő csopor
tosítását; 

- az anyagkarbantartás és ellenőrzés raktáron belüli végrehajtásának felté-
teleit, a hozzáférhetőséget; 

- egy időben több helyen (ajtón, ablakon) történő anyagkladást; 
- emeletes raktáraknál.valamennyi szint egy időben történő kiürítését; 
- a színekből a technikai eszközök több irányban történő kijárását, azok 

közelébe a kikonzerválás és gyülekeztetés lehetőségeit; 
- a rakodóeszközök (osúzdák, targoncák stb.) hatékony felhasználását; 
- tűz esetén a gyors oltás és mentés lehetőségeit. (Az elmondottakat a 3. és 

4. sz. vázlat szemlélteti.) 

A mozgósítás előfeltételeinek megteremtése érdekében azokra a rontosabb 
feladatokra kívánom a figyelmet felhívni. mely feladatok teljesítése egynéhány 
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Ezek a következők: a kidolgozott tervekben és okmányokban a különböző 
változások azonnali átvezetése; a megyei parancsnokságokon a kiírt állomány 
és technikai eszközök negyedévenkénti ellenórzése; az éves rechni'kai szemlén 
való részvétel; a polgári vállalatokra települő alakulatok havi egyeztetése a ka
tonai nyilvántartókkal; a keretátadásban beállt válto2lá.sok folyamatos átvezetése; 
az ,~M" anyagok és technikai eszközök állandó karbantartása és frissítése. 

A fenti feladatok végrehajtása „M" törzseinktől jelentős erőfeszítést követel~ 
ezért nem engedhető meg, hogy szakfeladataik rovására egyéb feladatokat végez
zenek. 

4. A magas szintű mozgósítás végrehajtásának, a múködóképesség biztosítá
sának egyik lényeges feltétele a személyi állomány és az alakulat korszerű felké
szítése, összekovácsolása. Ebben - számos rendszabály mellett - döntő szerepe 
van a tisztek, tisztihelyettestek, legénységi állomány, valamint a törzsek és alegy
ségek szervezetszerű feladataik végrehajtására való felkészítésének. Ennek fő 
célja és tartalma az, hogy tanítsuk a személyi állományt, a parancsnokokat és 
törzseket: 

az „M" szervezett végrehajtására; 
- az együttműködési feladatok tartalmára és módszerére; 
- hadtápegységek kiképzésének végrehajtására; 

a különböző körletek szervezett elfoglalására; 
az anyagi eszközök (sebesült állomány) fogadásának, kiadásának, szállí

tásának megszervezésére és végrehajtására; 
- az alaprendeltetés megvalósítása érdekében a működés rendjére, annak 

minden oldalú biztosítására és vezetésére. 

Az „M" felkészítéssel szemben jelenleg támasztott magas fokú követelmi
nyek csak egy tartós, egyúttal jól szervezett, tartalmilag pontosan körülhatárolt 
kiképzési és továbbképzési rendszerben teljesíthetők. E kiképzé,i rendszer évek 
óta folyamatosan korszerűsödik, ennek fö formáit az 5. sz. vázlat tartalmazza. 

Az „M" kiképzés hatékonyságának növelése érdekében évek óta jelentős 
személyi keretek kerülnek kijelölésre, azonban úgy érezzük, hogy a kiképzésben 
érintett szervek (végrehajtók) ezeket a lehetőségeket még nem képesek kellöen 
kihasználni. 

A rendelkezésre álló keretek ésszerű kihasználásával arra törekszünk, hogy 
egy ötéves időszakon belül a parancsnoki állományt, veilető törzseket legalább 
két esetben, a hadtápalegységeket pedig egy alkalommal gyakoroltassuk. Tapasz
talataink szerint a parancsnokok és tör~ek kiképzésének az a leghatékonyabb 
módja, ha az adott szervezet gyakorlatát megelőző időszakban elvégezzük az 
azonos típusú szervezetiek parancsnokainak, törzseibe beosztott operatív tisztjei
nek az ún. ,,parancsnoki kiképzését". Ezen meg kell ismertetni velük, illetve 
szinten kell tartani náluk a szervezetek munkájának, alkalmazásának szervezésé
hez szükséges legfontooabb elméleti alapokat. A fő figyelmet pedig a ve1Jetett 
szervezetek alkalmazásának, munkájának szervezésére, irányítására, a vezetés 
pralcdkus begyakorlására a vezetési feladatok szinte rutinszcni végrehajtásának 
elsajátítására kell fordítani. A parancsnoki állomány - törzsek - következő gya
korlása a tervidőszakon belül már magasabbrendú, mivel egységeik gyakorlatain 
vesznek részt, már ténylegesen és teljes terjedelemben gyakoralva az alaprendel
tetésükből fakadó feladatiaik végrehajtását. 
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A parancsnokok és törzsek felkészítésében még számos hiányosság tapasz
talható. Elsősorban az elméleti felkészítés nincs kellően összhangban a várható 
gyakorlati tevékenységekkel, a képzés tartalma és módsrere nem segíti meg
felelően a vezetési tevékenység követelmények szerinti végrehajtását. 

Kevés a csapat rendeltetésére, az ágazati (közi., eü. stb.) biztosítás álta
lános rendszerére, az „M" és „M" összekovácsoló kiképres helyi sajátosságainak 
feltárására vonatkozó elméleti ismeret. Hiányos a tisztek és tiszthelyettesek 
szakharcászati felkészültsége, a különleges hadtáp technikai eszközök álkalma
zására való készség. 

A közép-, esetenként még a felső irányító szervek sem tudják még kellően 
átfogni, megtervezni és irányítani az „M" felkészítés tartalmi és módszertani 
területeit. Nagyfokú az egyszerűbb és könnyen elsajátítható feladatok ismétlés~. 

A felkészítés, összekovácsolás másik lényeges, de az előbbiekhez viszonyítva 
már sokkal szűkebb lehetőségekkel rendelkező területe az állomány „M" végrn
hajtását követő kiképzés. 

Ennek tartalmát és módszerét az alkalmazásig rendelkezésre álló idő hatá'.. 
rozza meg. Ezért alapvetően több idő intervallumhoz kell a fdkészítést meg
tervezni. Alapvető célnak kell tekinteni a kiképzés formáinál az .alkalmazási 
(szaktechnika kezelési) feladatok gyakorlását 

Az MN-ben kialakult „M" kiképzési rendszer szerint valamennyi szervezet 
részére 12 napos kiképzést kell előkészíteni olyan számvetéssel, hogy az „M" 
készenlét eléréséig - készenléti idötöl függően 4-12 órás foglalkozásokat kell 
levezetni első ütemben, majd a készenlét elérése után a 12 napból fennmaradó 
időben kell végrehajtani a kiképzés második ütemét. Erre vonatkozó követel
ményekről, a kiképz~ módszereiről a különböző foglalkozási helyeken a bemu
tatók során megfelelő tájékoztatást kapnak. 

Az alkalmazási készség színvonalának növelésére irányuló tervek - az -el
múlt időszakban végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai alapján - legnagyobb 
hiányosságai, hogy nem kellően ré5zletesek és speciálisak, nem veszik alapul, 
hogy a rendelkezésre álló időben milyen fő feladatokat kell gyakoroltatni, ezek 
a tervek nem mindenhol biztosítják az alegységek önálló kiképzését, a kikép
zési feladatok folyamatosságát. Súlyos hiányosságként említhető meg, hogy nem 
mindenhol veszik figyelembe a szervezet, csapat. és hadtáptechnika korszerűsö
dését. Semmiképpen nem elégedhetünk meg a különbözö srolgálatok működésé
vel, azok munkájának megszervezésével kapcsolatos gyakorlattal. Ezekkel szem
ben hiányos mind a központi, mind a helyi követelmény. 

Elég sok helytelen nézettel találkozunk abban a vonatkozásban is, hogy 
mit kell érteni az alegység összekováe-solása alatt és azon belül mi a kiképzés 
szerepe. Nem eléggé tették magukévá a különbözó bebsztású parancsnokok azt 
az alapelvet, hogy a mozgósítás utáni összekovácsolást, a felkészítést abbán a 
pillanatban meg kell kezderii, amikor a ·személyi állomány bevonult, függet
lenül attól, hogy ,kötelékben való foglalkozás még nem lehetséges és e1Jt · az 
alkalmat is fel kell használni annak érdekében, hogy a bevonult tiartalékos ka
tonává válása meggyorsuljon. 

E témát zárva, az elmOndottak figyelembevételével kell a jövőben a kikép-
zéssel kapcsolatos okmányokat ismételten felülvizsgálni és a tartalékosokat, első
sorban a parancsnoki állományt békében felkészíteni. 
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A gyakorlati tapasztalatok arra utalnak, hogy e helyen is szükséges szólni 
a kiképzésről, gyakorlatokon a behívott tartalékos állományról történő gondos
kodásról. E vonatkozásban abból kell kiindulni, hogy pártunk és kormányunk 
gondoskodása alapján minden szükségessel rendelkezünk a bevonuló - a szo
cialista haza védelmével kapcsolatos kötelességeit teljesítő - tartalékos ellátásá
hoz. Ezért ha magas követelményeket támasztunk a tartalékosainkkal szemben, 
úgy az párosuljon a magas szintű gonodoskodással is. Ehhez a feltételek adottak, 
csupán az szükséges, hogy a parancsnoki, politikai állomány és a hadtáp szak
emberek a szokásosnál egy kicsit nagyobb figyelmet tanúsítsanak e kérdés iránt. 

5. A mozgósítás eredményes végrehajtása szempontjából különösen azoknál 
az alakulatoknál, ahol a szó szoros értelmében a „nulláról" kell indulni, a „sem
miből" kell az alakulatokat létrehozni, döntő szerep hárul az „MVCS"-ok köve
telmények szerinti létrehozására, azok felkészítésére, összekovác-solására és az 
,,M" végrehajtásának feszes vezetésére. 

Az „MVCS"-ok rendeltetése az, hogy meghatározott idő alatt biztosítsák 
az alakulatok mozgósítását, azok készenlétének elérését. A bemutató keretében 
ezek állományát, működésük rendjét látni fogják, most csupán arra hívom fel 
a figyelmet, hogy az „MVCS"-ok állományába olyan erőket és eszközöket kell 
beosztani, amelyek minden helyzetben képesek az ,,M" elrendelése után azonnal 
bevonulni és felkészülni a beérkező tartalékok fogadására. Az „MVCS"-ok mun
kájával kapcsolatosan többször felmerült, hogy milyen legyen a vi~zony az 
„MVCS" -ok és a bevonuló állomány között. Ismerve azt a követelményt, hogy 
egy adott egység mozgósítását a teljes parancsnoki állománynak, az alakulat teljes 
személyi állományának kell biztosítani, azt tartjuk helyesnek, ha az alakulat 
parancsnoka az „MVCS" -ok munkájába a beérkező erőket csak akkor kapcsolja 
be, ha ott segítség szükséges. A beérkező - elsősorban parancsnoki - állományt 
arra keH igénybe venni, hogy az az dső pillanattól biztosítsa az alegység szer
vezett megalakítását, aktívan kapcsolódjon be a „tartalékos-katonává" válása 
folyamatának meggyorsításába és végezze az „M" politikai biztosításár. 

Az ,,M" végrehajtása sumpontjából - mint ahogy már utaltam rá - döntő 
szerepe van a feszes vezetésnek. Ennek megvalósítása érdekében a parancsnok 
alárendeltségében operatív-diszpéc.seri csoportot kell létrehozni. Ez a csoport 
kezdettöl fogva átfogja az egész mozgósítást, felügyeletet gyakorol, nyilvántartja 
a helyzetet és azonnal rendszabályokat foganatosít a szervezett ·katonai rend 
fenntartására. Ez a csoport gondoskodik attól, hogy minden beétikezó tartalé
kos tiszt, tiszthelyettes megkapja konkrét feladatát és aktívan megkezdje a 
munkáját. A csoport ellenőrző tevékenységét a már jelzett hálódiagrammon 
kell megtervezni és a felkészülés időszakában az ellenórzések célját, módját 
célszerű tisztázni. 

A mozgósítási tevékenység befejező aktusa az alaki szemle, melynek célja, 
hogy a parancsnok meggyöződjön arról, hogy az alakulat felvette e a szerve
zett katonai rendet, a személyi állomány összetétele és a technikai eszközök 
állapota biztosítja e a hadrafoghatóságot. Az alakulat életének ez egy jelentős 
ós döntő eseménye. A parancsnok.itt találkozik először a szervezett katonai rend
ben felrorakozott állományával. 

Az. elvtársak a mozgósítás e fontos mozzanatát is láthatják a bemutató alatt. 
Az alaki szemlével lényegében az alakulat megalakítási tevékenysége feje

ződik csak be és ezzel egy időben máris kezdetét veszi az alkalmazásra való 
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felkészülés első fázisa, amely lényegében még szorosan a HKSZ-be helyezés 
kategóriájába tartozik. Ilyenek~ 

- az anyagi készletek kiadása, felmálházása, széttelepítése; 
- a HKSZ,i körletek elfoglalása. 

Az anyagi készletek kiadása, felmálházása, széttelepítése a központi rak-. 
táraink vonatkozásában rendkívül jelentős és bonyolult feladat. Lényegében egy 
i~á~n, ;rövid idő alatt ,biztosítani kell a saját mozgósítás végrehajtását, az 
ányagi készletek kiadását a csapatok részére, a hadműveleti hadtáp részére, 
amelynek málházása történhet 'gk.-ra,. v.igy vasútra és végre kell hajtani a hadá
szati készletek ·Széttelepítését. 

E feladat eredményes végrehajtása csak jól szervezett diszpécser szolgálat 
létrehozása és az anyagkiadás feltételének megteremtése útján lehetséges. 

A központi raktárakból vételező alakulatok részére önálló várakozási kör
letet célszerű kijelölni ahonnan azokat jól szervezett diszpécser szolgálat útján 
lehet mozgósítani. Erről az alakulatokat az „M" utalvány ,kiadásával egy idő
ben értesíteni kell. 

A hadműveleti körletek felmálházására érkező gk. száll. zászlóalj (-ak) ré
szére ·szintén önálló várakozási körletet kell kijelölni, ahol a beérkezés után a 
málházás rendjét a raktár képviselőjével pontosítják és a szállító járműveket a 
raktár területére a diszpécser swlgálat utasításának megfelelően engedik. A fel
málházott járműveket a részükre kijelölt várakozási körletbe kell irányítani, 
ahonnan a kiadásra kerülő utasításnak megfelelően vagy elfoglalják a harcké
szültségi körletet, vagy megkezdik az előrevonulást. 

E feladat végrehajtása bonyolult, a raktár és száll. z. pság szoros együtt
működését, együttes t.evékenységét igényli, melynek alapjait a HKSZ-i tervek 
kidolgozása során kell biztosítani, a tervek összehangolása, az együttműködés 
részletes tervének kimunkálása és a szemrevételezések végrehajtása útján. 

A vasúton elszállításra kerülő hadműveleti készletek berakásána.k me~zer
vezése és végrehajtása a kijelölt raktár feladata. E munka végrehajtásának alap
ját az a normatíva képezi, amelyet az elöljáró békében meghatároz az elszál
lítandó anyagokra és egy vasúti szerelvény berakási idejére vonatkozóan. Ebből 
kiindulva !kell elkészíteni - a katonai va-súti szervekkel együttmúködve - az 
anyagok berakásának terveit, azt a HKSZ·i tervek szerves részeként kezelve. A 
terv kidolgozása során elsősorban a meglevő saját erőkre kell támaszkodni. A fel
adat végrehajtását azonban még akkor is biztosítani kell, ha annak érdekében 
ideiglenes jelleggel polgári munkaerőt és szállítójárműveket veszünk igénybe, 
természetesen a területvédelmi és haclkiegészítő parancsnokság képviselőjével 
egyeztetve. 

E feladat sz.erves részét képezi a hadászati készletek széttelepítésének meg
szervezése és végrehajtása, melyre sor kerülhet az „M" ·t megelőzően, az „M" 
végrehajtása alatt, vagy után. A lényeg itt is az, hogy ·az elöljáró által meghatá· 
rozott követelményeknek megfelelően a HKSZ-i tervek részeként meg kell ezeket 
tervezni és biztosítani kell a végrehajtás összes feltételeit. 

E komplex jellegű feladat eredményes végrehajtása szempontjából ismé
telten hangsúlyozni kell az összehangolt munka fontosságát. 

Aa „M' •befejezése, !készletek felmálliázáoa után az elvonuló és ~jelölt 
hadtápalakulatok elfoglalják a HKSZ-i körleteiket. Ez az első alkalom, amikor 
a mozgósítás útján felállított alakulataink megkezdik a tábori körülmények közötti 
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életet. Ezért ez ugyancsak nagy fontosságú feladat és annak elfoglalását a 
HKSZ-i terv részeként meg kell tervezni. A terv kidolgozása során alapvető 
követelménynek kell tekinteni, hogy a körlet elfoglalásának rendje biztosítsa: 
a szervezett rend, fegyelem és feszes vezetés fenntartását; az élethez és a mű
ködéshez szűkséges feltételeket; az őrzés-védelmet, a tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmet, valamint a körlet szervezett és gyors elhagyását. 

Befejezésül még egyszer kihangsúlyozom, hogy meggyőződésünk szerint az 
„M" készség magas szintű fenntartása, az „M" szervezett és gyors végrehajtása 
csak akkor biztosítható, ha a jól kidolgozott renWzer párosul a parancsnoki, de 
a teljes személyi állomány politikai meggyőződésén alapuló tudatos és aktív 
tevékenységével. 
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Az MVCS létrehozása, telepitése és tevékenységének rendje 

A mozgósítás vezetésére hivatott MNHF-ség Mozgósítást Irányító Operatív 
Csoport (a továbbiakban: MNHF-ség MIOCS), a Körzeti Mozgósítást Irányító 
Csoportok (a továbbiakban: KMICS), valamint a Mozgósítást Végrehajtó Cso
portok (a továbbiakban: MVCS) közül az egységek mozgósításának közvetlen 
irányítását az MVCS-k végzik. Tevékenységük jelentős mértékben befolyásolja 
az adott egységek „M" készenlétének határidőre történő elérését. Ezért úgy vé
lem, nem túlzok - nem kisebbítem a középirányító és felső szervek jelentőségét 
- ha kijelentem, hogy a mozgósítás sikere alapvetően az MVCS-k tökéletes funk
cionálásán múlik. 

Azt figyelembe véve, hogy az MVCS-k megszervezésével és tevékenységük 
rendjével kapcsolatban az elmúlt időszakban részben az MNVK „M" és Had
kieg. Csf-ség részéről szakutasítás (00105/1973. sz.), részben pedig a különböző 
folyóiratokban (pl. Hadtápbiztosítás 1/1978. sz.) elméleti cikkek jelentek meg, 
ezért a továbbiakban az ö. gépkocsiszállító zászlóalj terepen végrehajtandó moz
gósítása érdekében létrehozott MVCS kérdéseivel foglalkozom . 

• • • 
Az ö. gk. száll. z. MVCS-je a zászlóaljparancsnok mozgósítás időszakában 

müködö ideiglenes apparátusa. 
Alapvető rendeltetése a megalakításra kijelölt körletben a zászlóalj moz

gósításának végrehajtása, egyes szervezeti elemei és alegységei ezirányú tevé
kenységének irányítása, a személyi állomány és népgazdasági technikai eszkö
zök átvétele; a központi raktárakban tárolt anyagok és technikai eszközök fel
vételezése, a saját raktárakban levők kiszállításának koordinálása; a mozgósí
tás menetét akadályozó tényezők megszüntetése; a tartalék körletek előkészí
tése; az „M" határidős jelentések továbbítása a területileg illetékes KMICS 
felé; a zászlóalj „M" készenléte határidőre történő elérésének biztosítása. 

Az ö. gk. száll. z. MVCS-je s:ierve,eti felépítését a 6. sz. vázlat szemlélteti. 
Itt kívánom megjegyezni, hogy az általam bemutatott szervezeti felépítés 

kizárólag a jelenlegi körülményekre van lekookretizálva. Az adott egység típu
sától, a mozgósítás helyétől és körülményeitől függően - az elvi követelmények 
határain belül - változhat. 

Az ö. gk. száll. z. mozgósításának feszes vezetése érdekében az MVCS-pa-
v rancsnok az „M" törzs parancsnoka kell hogy legyen, aki az esetek többségében 

zpk-nak van „M" esetén kinevezve. 
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Az MVCS beosztott állománya a helyzetektől függően vagy ideiglenes pol
gári munkaerőből, vagy a zászlóalj részére lebiztosított tartalékosokból tevőd
het össze. Azt, hogy a két lehetőség közül melyik változat biztosítja maradék-
talanul a feladatok végrehajtását, a zászlóalj objektív körülményei határozzák 
meg. Azoknál a zászlóaljaknál, amelyek VOLAN vállalatokra települnek, cél
szerűbb a vállalatok állományából biztosított tartalékosokat igénybe venni. Azok 
a zászlóaljak viszont, amelyek nem települnek vállalatra, feltétlenül ideiglenes 
polgári munkaerőt kell, hogy igénybe vegyenek. 

Mindkét esetben alapvető igény, hogy az MVCS állománya a megalakulási 
helyre annyival korábban érkezzen be, hogy az első tartalékosokat már működő
képes állapotban tudja fogadni. Ez a VOLAN vállalatokra települő zászlóal
jaknál úgy érhető el, ha az MVCS-be beosztott tartalékosok riasztását a vállalat 
vezetésével együttműködésben elkészített terv alapján a zászlóaljparancsnok 
szervezi meg. Ez esetben értelemszerűen a bchívóparancsok kézbesítését is ma
gára kell hogy vállalja az „M" törzs parancsnoka. A nem vállalatokra települő 
zászlóaljaknál pedig akkor valósítható meg, ha az MVCS állománya abból a 
helységből van kiírva, ahol a megalakulási hely van. 

A zászlóalj MVCS-je telepítését minden esetben az objektív körülmények 
határozzák meg. Ennek megfelelően az MVCS telepíthető: 

' • 

- a VOLAN telephelyen; , 
- a polgári körletben; 
- terepen, vagy 
- a fentiek kombinációjával. 

Az ö. gk. száll. z-ak vonatkozásában az MVCS-t általában - néhány ki
vétellel - kombinált módszerrel telepítjük. Ez gyakorlatilag a VOLAN válla
latokra települő zászlóaljaknál úgy valósul meg, hogy az MVCS alapvető elemei 
a VOLAN telephelyen funkcionálnak, itt veszik át a személyi állományt és tech
nikai eszközöket, majd innen az átvétel ütemében indítják azokat útba a ki
jelölt megalakulási helyre. Ennek megfelelően az MVCS parancsnokság - amely 
szintén a VOLAN telephelyen működik - operatív csoportot működtet a meg
alakulási helyen, amelynek feladata az alegységek felszerelése kiegészítésének, 
mozgókészletei kiszállításának, a személyi állomány ellátásának, valamint a 
mozgósítás alatt végrehajtandó összekovácsolási feladatoknak az operatív irá
nyítása. 

A nem VOLAN vállalatra települő ö. gk. száll. z-ak a mozgósítást vagy 
polgári körletekben, vagy terepen hajtják végre. Ezeknél a zászlóaljaknál is 
célszerű a kombinált módszer alkalmazása, mely szerint a parancsnokság és a 
személyi átvételi hely az adott helységben található objektumokban települ, a 
gépjármű átvételi hely pedig a helységen belüli, vagy annak közelében talál
ható szabad területen. Emellett - ha a helyzet ezt úgy kívánja meg - telepít
hető kizárólag terepen is. 

Az ismertetett változatok közül a terepen funkcionáló MVCS elhelyezkedé
sét a 7. sz. vázlat szemlélteti. 

Mint az a vázlaton látható, a kiválasztott települési hely biztosítja az 
MVCS valamennyi elemének funkcionálásához szükséges elhelyezkedését; az 
egyes elemek tagoltan vannak elhelyezve, biztosított azok ABV védelme; meg-
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oldott a körleten- belül a körforgalom és akadálymentes mozgás; a beVezetó 
utak lehetővé teszik mind a személyi állomány, mind a technikai eszközök egy
mástól elhatárolt mozgását; megvannak a természetes álcázás kedvező előfel
tételei; lehetséges a gépjárművek mozgásának ellenőrzése és szabályozása; nincs 
akadályozva a közúti közlekedés és a polgári szervek tevékenysége; a körlet 
közforgalmú utakról nem deríthető fel; biztosított az összeköttetés és végezetül 
a körlet közelében van elegendő szabad terület, ahová a csapások elől a sze
mélyi állomány kivonható. 

Az ö. gk. száll. z. MVCS-je terveit a vonatkozó utasítások és intézkedések 
figyelembevételével a mozgósítás előkészítésének időszakában az „M" törzs. pa
rancsnoka dolgozza ki, és tartja naprakész állapotban. 

Motgósítás elrendelése esetén az ö. gk. száll. z. .,M" törzs parancsnokot 
annak az egységnek az ügyeletese rendeli be, amelyhez riasztásra utalva van. 
A tartalékos állományt és gépjárműveket értelemszerűen a megyei parancsnok
ságok vonultatják be. 

A VOLAN vállalatra települő „M" törzs parancsnoka szolgálati helyére 
történő beérkezés után a vállalat diszpécser szolgálata útján azonnal riasztja 
a vállalat vezetö állományát, valamint intézkedik a nála levő behívóparapcsok 
MVCS állománya részére történő haladéktalan kikézbesítésére. Ezt követően je
lentkezik a területileg illetékes KMICS parancsnokánál, majd a biztosító me
gyei parancsnoksággal lép összeköttetésbe. A vállalat vezetői beérkezése után 
azokkal közösen felkészül az MVCS megszervezésére. 

A nem vállalatra települő „M" törzs parancsnok szolgálati helyére történő 
beérkezése után - a vele egyidejűleg, vagy általa riasztott - raktárosát. el
igazítja, becsomagolja „M" okmányait és a részére - a befogadó, vagy a me
gyei parancsnokság által - biztosított gépjárművel útbaindul a megalakulás.i 
helyre. Kiérkezés után felveszi a kapcsolatot az objektumokat biztosító szerv 
vezetőjével és tisztázza az átadás-átvétel rendjét. Ha terepen települ, úgy a 
raktárosával együtt előkészíti a működéshez szükséges anyagokat (sátor, bú
torzat stb.). 

Az „M" törzsparancsnok tevékenységének rendje a fenti feladatok végre
hajtása után mindkét változatnál azonos. Ertelemszerüen természetesen a VO
LAN vállalatra települő ö. gk. száll. z. körleteit a megalakulási helyen az „M" 
törzsparancsnok által kiküldött operatív csoport veszi át. 

Az MVCS részére biztosított tartalékos állományt az ö. gk. száll. z . .,M" 
törzsparancsnok személyesen fogadja, a vezető állománynak kiadja a mozgósí
tási okmányokat és eligazítja őket feladataik végrehajtására. 

A parancsnokság körletének berendezését és a tartalékkörlet előkészíté
sét személyesen irányítja, az MVCS egyéb szervezeti elemei berendeztetését a 
komendáns részleggel és azok saját állományával hajtatja végre. Ennek meg
történte után személyesen ellenőrzi valamennyi szervezeti elemnél a müködőké~ 
pesség elérését és a feladatok végrehajtására való készenlétet. 

A működöképesség elérése után a parancsnok az MVCS tevékenységét a 
mozgósítás előkészítésének időszakában kidolgozott „M" irányítási terv és háló
diagram alapján saját vezetési pontjáról irányítja. 

A beérkező alegységparancsnokok és szolgálati közegek részére kiadja a 
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HKSZ és „M" részletterveket és eligazítja őket feladataikra vonatkozóan, majd 
ezt követően segiti és ellenőrzi azok tevékenységét. 

A funkcionális szervezeti elemek részére követelményeket támaszt, bizto
sítja tevékenységük feltételeit. Intézkedéseket foganatosít a mozgósítás menetét 
akadályozó tényezők elhárítására, az ellenség csapásai felszámolására. 

A kialakult helyzet függvényében dönt a 2. sz. feltöltési rendre történő 
áttérésre. 

A biztonsági hányaddal gazdálkodik, alegységektől függetlenül a fontosság 
sorrendjében intézkedik azok beosztásba helyezésére, a ki nem elégíthető hiá
nyokat a megyei parancsnokság tartalékából igényli. 

A diszpécserek által összeállított „M" határidős jelentéseket ellenőrzi és 
leadja a KMICS mozgósítást irányító részlegnek. 

A tevékenység folyamán szoros kapcsolatot tart fenn a megyei parancsnok
ság iránytiszti csoport parancsnokával. 

A politikai munkás a bevonulási, gépjármüátvételi helyeken és az alegy
ségek elhelyezési körleteiben felvilágosító munkát folytat a hadkötelesek köré
ben, tanulmányozza azok hangulatát. Az alegységek politikai munkásainak se
gítséget nyújt feladataik végrehajtásában. Szoros kapcsolatot tart fenn a helyi 
pártpolitikai és társadalmi szervekkel. Gondoskodik a politikai felvilágosító 
anyagokról és sajtótermékekről. A zászlóaljparancsnok politikai helyettese be
érkezése után, mint annak segítője tevékenykedik. 

A dis?,pécserek váltásos rendszerben folyamatos ügyeleti szolgálatot ad
nak. Egy időben a feladatok méreteinek függvényében 1-2 fő van szolgálatban, 
a többi a parancsnok utasításának megfelelően ellenőrzést folytat. 

Operatívan irányítják a bevonulási és gépjárműátvételi helyek tevékenysé
gét; folyamatosan tájékozódnak az alegységek „M" tevékenységének helyzeté
ről; összegyűjtik az „M" határidős jelentésekhez szükséges adatokat, azokat ér
tékelik; elkészítik a KMICS részére az „M" határidős jelentéseket, jelentik a 
parancsnoknak. 

A hadtáptiszt terveinek megfelelően a gépjármüátvételi helytől átveszi a 
saját raktárból a felszerelés kiegészítéséhez, valamint a központi raktárakból 
„M" utalványon levő anyagok és technikai eszközök kiszállításához szükséges 
gépjárműveket. 

A kiszállítandó anyagok és technikai eszközök vételezőit az adott alegysé
gektől vagy az ideiglenes polgári munkaerőből jelöli ki. 

Személyesen segíti az alegységek parancsnokait a személyi állomány felsze
relésével és az ellátás megszervezésével kapcsolatos feladataik ellátásában. 

Megszervezi az MVCS állománya meleg élelemmel történő ellátását és pi
hentetését. Irányítja a komendáns szolgálat e feladatokat végrehajtó közegeinek 
tevékenységét. 

A ZPK HTPH beérkezése után azt tájékoztatja a hadtápbiztosítás hely
zetéről, és a továbbiakban mint annak segítője tevékenykedik. 

A komendáns szolgálat ellátó részlege végrehajtja a parancsnokság vezetési 
pontjának és pihenőhelyek berendezését, a megalakulási hely őrzés-védelmének 
megszervezését, valamint az MVCS állománya meleg élelemmel történő ellá
tását. 
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Kijelöli a parancsnokság gépjárműveinek parkírozó helyét, biztosítja a szük
séges hajtóanyagot és megszervezi, hogy a parancsnokság igényének megfele
lően a gépkocsik előálljaoak, illetve a hírvivők készenlétben legyenek. 

A forgaloms:,.abályo,ó ré,·,lege felállítja a forgalomszabályozókat és el
helyezi az eligazító táblákat. 

Megszervezi a járőrszolgálatot, örökkel és rendfenntartókkal biztosítja a 
működési helyen és annak közelében a rendet és fegyelmet . 

A hadtáptiszt igényének megfelelően az anyagvételezésre útbainduló oszlo
pokhoz kirendeli a mozgó forgalomszabályozókat. 

Feladatai megszervezése és végrehajtása során együttműködik a helyi rend
őri és munkásőr-szervekkel. 

A tevékenység során a forgalomszabályozók a bevonuló hadköteleseket és 
gépjárműveket folyamatosan a személyi és gépjármúátvételi helyekre irányít
ják, illetve onnan a csoportokat az alegységeikhez. 

Az ö. gk. száll. z. MVCS-je másik két eleme a s,emélyi átvételi hely és 
gépjárműátvételi hely szervezeti felépítését a 8. és 9. sz. vázlat, telepítését a 10. 
és 11. sz. vázlat szemlélteti. 

• • • 
A szerkesztő megjegyzése: A személyi, illetve gépjárműátvételi helyek egyes 

részlegei és csoportjai feladatait az előadók az MNVK „M" és Hadkieg. Csf. 
00105/1973. sz. utasításában foglaltaknak megfelelően ismertették, ezért a cikk 
korlátozott terjedelme miatt ezzel a továbbiakban nem foglalkozunk . 

• • • 
A személyi átvétel rendje a következő: 
A tartalékos hadköteleseket az MVCS körletének határán az MVCS pa

rancsnokság komendáns szolgálata forgalomszabályozói előzetes rendezés céljá
ból gyülekeztetik és csoportosítják. Ezt követően csoportokban, vagy egyenként 
a kötélkordonnal behatárolt személyi átvételi hely bejáratához irányítják, amely 
előtt a sugárellenőrző őrs elvégzi a sugárfertőzött személyek kiszűrését. Innen a 
tartalékosok a kordonon keresztül a megyei parancsnokság nyilvántartó - át
adó részlege sátráig haladnak, ahol átadják személyi igazolványukat és behívó
parancsaikat. A nyilvántartó - átadó részleg beosztottja a személyi igazolvá
nyokat - egyeztetés után - magánál tartja, a behívóparancsokat pedig vissza
adja a tartalékosoknak és tovább irányítja őket az átvételi - elosztó részleghez. 
Ott a behívóparancsokat bevonják és a zászlóalj beosztási könyvében rögzítik a 
bevonulás tényét, kiadják a beosztásuknak megfelelő zsetonokat és bejegyzik a 
katonakönyvbe a bevonulás időpontját. Gyakorlatilag ezzel az aktussal a tar
talékosok katonává válnak. 

A tartalékosok ezután a kordonon keresztül a saját alegységük felszerelés-
kiegészítő helyére távoznak, ahol kiadják részükre 

- a fegyvert; 
- egyéni vv. eszközöket; 
- egészségügyi csomagot, valamint 
- az első étkezéshez a hideg élelmet (valamint hideg időjárás esetén a 

forró teát) . 
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Az RFK aláírása után· a tartalékosok alegységükhöz távoznak, ·ahol meg
kapják beosztásukat és megismerik közvetlen parancsnokaikat és a továbbiakbán 
azok utasítása szerint tevékenykednek. 

A személyi átvétellel kapcsolatban meg kívánom még jegyezni, ·hogy a me
gyei parancsnokság nyilvántartó-átadó részlegétől az ismertetett módon csalt 
azok a tartalékosok kerülnek továbbirányításr;a, akik problémát nem jelentenek. 
Az eü. problémásokat az egészségügyi ellenőrző állomásra, a szociális problé
májúakat pedig a be nem oszthatók gyülekezési helyére irányítják.· Az orvosi 
vizsgálat, illetve a szoc. probléma kivizsgálása után a tartalékosok vagy beosz
tásra, vagy leszerelésre kerülnek. A BH, illetve megyei és egyéb tartalékokat 
értelemszerűen a külön e célra kijelölt sátorba gyülekeztetik. 

A gépjárművek átvétele az alábbi rendszerben történik. 
A beérkező gépjárművek a gépjármüátvételi hely településének bevezető 

útszakaszán találkoznak a saját vezetővel, illetve a polgári vezetővel érkező 

járműveket kettéválasztó forgalomszabályozóval, aki a saját vezetővel érkező 
gépjárműveket a megyei parancsnokság iránytiszti csoport mellett települt át
vételi hely parancsnoksághoz, a polgári vezetővel beérkezőket pedig az erre kü
lön kijelölt gyülekezőhelyre irányítja. 

A saját gépjárművel érkező vezetőket a megyei parancsnokság iránytiszti 
csoportparancsnok és a gépjármüátvételi hely pk. közösen fogadja, ahol az irány
tiszti csoport pk. az egyeztetés után bevonja az előállítási parancsok, valamint 
a vezetők behívóparancsának borítólapjait. A gépjármüátvételi hely pk-a pedig 
az előállítási parancsok és a behívóparancsok nyilvántartó lapjai alapján a be
vonulás tényét rögzíti a gépjármű elosztási táblázaton és a gépjárművezetők 
személyi elosztási táblázatán. Ezt követően meghatározza írnokainak a gépjár
művezetők és gépjárművek pontos beosztását, akik a névjegyzéken ezt bekari
kázzák és a gépjárművezető neve mellé a gépjármű polgári rendszámát ~ejegy~ 
zik. Ha teljes HKSZ-el rendelték el a mozgósítást, kiadják a hadi rendszámo
kat, és ezt is bejegyzik a fenti helyre. Az írnokok ezután kiadják a gépjármfi
vezetőknek a zsetonokat és a századok irányába telepített átvételi csoportok
hoz irányítják őket, ahol megtörténik a műszaki átvétel és menetokmányok ki
adása. 

A műszaki átvétel után az alegység összekötők bevezetik a gépjárműveket 
a részükre kijelölt besorolási helyre. Ezután a gépjárművezetők a zsetonjukkal és 
katonakönyveikkel jelentkeznek az alegységeik felszerelést kiegészítő helyein. 
ahol - hasonló sorrendben, mint ahogy a személyi átvételi helynél - megtörté
nik a felszerelésük. 

Amennyiben a gépjármű átvétele műszaki, vagy egyéb okok miatt nem tör
ténhet meg, átirányítják a javító csoporthoz, melynek tényét mind a megyei pa
rancsnokság iránytiszti csoport, mind a gépjárműátvételi hely parancsnoka és 
írnokok a megfelelő okmányokon rögzítenek. Ha a javítás után a gépjármú át
vételre kerül, a fenti személyek az okmányokon a megjegyzést törlik. A polgári 
vezetőkkel beérkező gépjárművek gyülekezési helyén a gépjármüátvételi hely 
parancsnok utasításának megfelelően a polgári vezetők járműveiket előkészítik 
az előzetes átadáshoz. 

A gépkocsik nélkül érkező tartalékos gépjárművezetők jelentkeznek a gép
járműátvételi hely parancsnoknál, aki a megyei parancsnokság iránytiszti cso-
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porttal közösen, valamint a vállalat képviselőjének bevonásával meghatározzák 
részükre, hogy melyik gépjárműveket vegyék át előzetesen a polgári vezetőktől. 
Ezután a polgári vezetőkkel együtt jelentkeznek a gépjárműátvételi hely és 
iránytiszti csoport parancsnokainál, akik az előállítási okmányokat, valamint a 
gépkocsivezetők okmányait hasonlóan rendezik, mint a saját gépjárművel be
vonultakét. Ezt követően a polgári vezetőkkel együtt elmennek a gépjárműát
vételi csoporthoz, ahol megtörténik a műszaki átvétel és a menetokmányok ki
adása. Ezután a polgári vezetők elhagyják a gépjárműátvételi helyet, katona 
gépkocsivezetők pedig az átvett gépjárművek besorolásával, valamint a személyi 
felszerelés kiegészítésével az alegységeknél történő ál,lományba vételükkel kap
csolatban azonos módon járnak el, mint a saját gépjárművel bevonultak . 
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A mozgósítás időszakában folyó polítikai munka 
tartalma és módszerei 

Mint ismeretes, a magasabb harckészültség pártpolitikai munkájának fel
adatait - összhangban a Magyar Néphadsereg vezérkarfőnök elvtárs vonatkozó 
intézkedéseivel - a politikai főcsoportfőnök 0020. számú utasítása határozza 
meg. 

A politikai munka jelentőségét aláhúzza: 

- hogy a harckészültség - ezen belül a mozgósítási készség - szilárd ala~ 
ja a személyi állomány magas fokú erkölcsi-politikai tudatossága, fegyelme; 

- a parancsnokok, pártpolitikai szervek hatékony nevelő munkája az, 
amelynek eredményeként az állomány elfogadja és megérti a Magyar Szocialista 
Munkáspárt politikáját, tudatosan vállalja a haza fegyveres védelmét. 

Eppen ezért a magas fokú harckészültség biztosítása érdekében végzett po
litikai munka a személyi álJomány eszmei-politikai nevelésének mindenkor ré
szét keH, hogy képezze, és valamennyi szintű parancsnok, pártpolitikai munkás 
alapvető feladata. 

A Központ Hadtáp alárendelt alakulatainál és intézeteinél, a politikai 
munka követelményeinek végrehajtásához a feltételek adottak, megalapozottak: 

- az alakulatok megalakításáért felelős parancsnokok, politikai szervek „M" 
törzsek a politjkai főcsoportfőnök 0020. sz. utasítását 1977. március 31-ig fel
dolgozták; 

- minden parancsnokság, szerv rendelkezik a szükséges politikai biztosí
tási tervekkel, munkajegyekkel. Azok többsége azonos szemlélet és követel
mények alapján készült. Egy célt szolgálnak, a magasabb harckészültség biz
tosítását; 

- a kiválasztott tartalékos politikai munkás állomány döntő többsége be
osztásának ellátására alkalmas, kötelmeiket jórészt ismerik. Az elmúlt két esz
tendő alatt mintegy 100 fö tanfolyamszerű képzését hajtottuk végre a Tábori 
Hadtápnál, és 65 fő rendfokomtban történő előrehaladásáról gondoskodtunk. 

Egyik legfontosabb teendő a jövőre nézve kialakítani a hatékonyabb poli
tikai munka feltételeit, tökéletesíteni módszereit. 

A referátummal ahhoz kívánunk segítséget nyújtani, hogy a mozgósítás el
rendelésétől a készenlét eléréséig - az egyéb tevékenység mellett - milyen poli
tikai feladatokat kell végrehajtani. 
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Először néhány szót a magasabb harckészültség politikai munkájának alap
elveiről és tartalmáról. 

Egyik ilyen alapelv, hogy a személyi állomány politikai fdkészítése a szo
cialista haza védelmére minden szinten állandó, folyamatos, tervszerű tevékeny
séget igényel. 

Másik nagyon fontos alapelv, hogy a politikai felkészítés tennivalói egy
másra épüljenek, céltudatosan szervezetten és a parancsnok által meghatározott 
sorrenben legyenek végrehajtva. 

A politrkai munka tartalmát az a szükségszerűség határozza meg, hogy a 
korszerű viszonyok között gyakran és váratlanul alakulnak ki olyan nagyfokú 
morális próbatételek, amelyek magukban hordják az állomány megingásának 
veszélyét. Más szavakikal az erkölcsi, fizikai és lélektani követelmények rend
kívüli mértékben megnőttek. Olyan erkölcsi, politikai állapotot kell biztosítani, 
hogy az állomány minden nehéz helyzetből acélosodott erkölcsi, politikai tar
tással kerüljön ki. 

Fontos politikai teendőnek kell tekinteni, hogy a személyi állomány tájé
kozottsággal rendelkezzen. Ez vonatkozik mind a politikai, mind a szakmai 
kérdésekre. Erre elsősorban azért van szükség, hogy az állomány értse a poli
dkát, a feladatát, mi miért történik és képes legyen azonosulni azzal. 

Lényeges tartalmi követelménye a politikai munkának, hogy erősödjenek 

és meghatározóak legyenek olyan vonások az állomány körében, mint a kezde
ménye2lés, a bátorság, az áldozatkészség, az önfeláldozás, a harci fegyelem 
biztmiítása . 

A mozgósítás elrendelésétől a készenlét eléréséig a következő politikai fel
adatokat kell végrehajtani. 

1. A megalakításáért felelős parancsnokságok biztosítsák a beértkező állo
mány körültekintő fogadását. Ennek során több nagyon fontos kérdésre célszerű 
- tapasztalataink szerint - a jövőben jobban odafigyelni: 

- a mozgósítást végrehajtó csoportba beosztott személyek - feladataik el-
látása mellett - emberileg kerüljenek közel a tartalékosokhoz, kérdéseiket vála
szolják meg, problémáikat - amennyiben lehetséges - azonnal orvosolják; 

- kísérjék figyelemmel a tartalékos állományú parancsnokok, politikai mun
kások beérkezését, azonnal tájékoztassák őket és mindenkit bízzanak meg a ké
szenlét elérését biztosító feladatokkal; 

- kutassák fel a párt- és KISZ-funkcióba biztosításra került személyeket, 
tájékoztassák őket a konkrét feladatról, a parancsnok elgondolásáról, a tervezett 
politikai munka feladatairól, végrehajtásának várható sorrendjéről. Bízzák ffieg 
őket az állomány hangulatának figyelemmel kísérésével, a feladatok tudatosí
tásával; 

- a beérkezéssel párhuzamosan minősítsék a szociális problémákat, a ha
laszthatatlannak tüµő ügyeket a biztonsági hányadra építve meg kell oldani. 
Ügyelni kell arra, nehogy egy-egy valós probléma humánus elrende:aése jogtalan 
kérelmeknek is helyt adjon, elindítson; . 

- fontos politikai és parancSnoki féladat, hogy az állomány a beérkezés 
pillanatától (kezdve érezze a róla való figyelmes gondoskodást. Ez fejlődjön 
ki a mindenirányú ellátásban. Érezze az állomány továbbá, hogy szükség van 
munkájára és a· kezdet kezdetétől szervezett legyen foglalkoztatása; 
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- -gondoskodni kell az ittas személyek elkülönítéséről, a rendbontásokat meg 
kell előzni. A tervezett együttartás idejének függvényében, a Szolgálati Sza
bályzat vonatkozó pontjának megfelelően, az állomány hajzatát rendbe kell 
hozatni. Az intézkedést előzze meg a követelmény ismertetése, nehogy ennek 
elmulasztása miatt a függelmi viszonyokat megsértsék. 

2. A bevonulás kezdetétől biztosítani kell a párt- és KISZ-tagság nyilván
tartásba vételét. A bevonulási helyeken a névjegyzék megjegyzés rovatában tün
tessék ezt fel minden személy esetében. 

Ezt követően a nyilvántartást el kell helyezni a politikai biztosítási tervek
ben. A nyilvántartá,on a párt- vagy KISZ-tagság kelte, a polgári életben viselt 
funkció szerepelj,en. 

3. A mozgósítás idején további feladat a párt- és KISZ-szervezetek meg
alakítása, működésükhöz a szükséges feltételek biztosítása. 

Ennek érdekében taggyűlést kell összehívni a készenlét eléréséig a legalkal-
masabb időben. Alapelv legyen, hogy akkor történjen, amikor: 

- az állomány már bevonult; 
- biztosított a tervezett politikai cél elérése. 

A taggyűlés a mozgósítás időszakában rövid néhány perccel legyen tervezv-e. 
Két napirendet kell beállítani: 

a) A vezetőség bemutatása: 
- választás nincs, a politikai helyettes bejelenti, hogy az irányító pártszerv 

jóváhagyása alapján ki a titkár és kik a vezetőségi tagok. 

b) A kommunisták és KISZ-tagok feladatainak ismertetése: 
- az a helyes, ha erre a parancsnok vállalkozik. 

4. Már a mozgósítás időszakában meg kell szervezni a politikai agitációt. 
Ezt a parancsnokok úgy adják feladatul politikai helyetteseiknek, hogy azt 

egyrészt az alparancsnokokra, másrészt a párt- és KISZ-aktivistákra építsék. 
Az a célja az agitációnak, hogy eljusson valamennyi állomány réteghez, 

tudatosítsa az. alakulat, szerv előtt álló felad-atO'kat, megnyerje annak végre
hajtására az állományt, közvetítse a hangulatot, a felmerült problémákat, vála
szolja meg azok megoldási lehetőségét. 

5. Fontos politikai feladatnak kell tekinteni az állomány összekovácsolását. 
Ezért az alaki s:remlére való felkészülés idején biztosítani kell, hogy a raj-, 

szakasz-, szd. és a hasonló szervezetű parancsnokok az állományuk elótt bemu
tatkozzanak, néhány szót mondjanak magukról. 

6. A mozgósítás időszakában egy alkalommal rövid politikai tájékoztatót 
kell tartani: 

- témakörét mindig az elöljáró politikai szervek szabályozzák; 
- az a helyes, ha az el16 politikai tájékoztató hangsúlyozza a katonai szol-

gálat szükségességét, az alakulat el6tt álló feladatokat; 
- összefoglalja azokat a legszükségesebb, időszerű katonapolitikai érveket, 

tényeket, amelyek alátámasztják a harckészültség erősítésének sziikségességét; 
- az M-1-es alakulatoknál az alaki szemlét követően, az M-2-ea és M-3-as 
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alakulatoknál pedig amikor az alegységek megalakultak, az állomány bevonuJt, 
akkor kell a politikai tájékoztatót megtartani; 

- a tájékoztatók előadói az alegységparancsnokok, vagy a politikai munká
sok legyenek szd., vagy annak megfelelő nagy,ágú kötelékben, legfeljebb zászlóalj 
kötelékben. 

7. A mozgósítás egész időszakában fontos feladatnak kell tekinteni a te
rületi párt-, tanácsi és társadalmi szervekkel való együttműködést. Azoknál 
a zászlóaljaknál, amelyek VOLAN vállalatokra települtek, lényeges a vállalat 
vezetésével való együttműködés: 

- ennek során ki kell használni azokat a lehetőségeket, amelyek a morális 
állapot, a szilárd erkölcsi, politikai alapok és fegyelmi helyzet erősítését biz
tosíthatják; 

- kérni a területi szerveket, hogy a hátramaradt munkahelyi gondokat a 
katonai szolgálatot teljesítő nélkül oldják meg; 

- törődjenek a családi problémákkal; 
- segítsék, hogy mind az állomány, mind a technika bevonultatása időben 

megtörténjen. 

8. A politikai munka az „M" egész időszakában kísérje figyelemmel az 
állomány teljesítményét, népszerüsfse a helytállásokat, a példamutató munkát 
és magatartást . 

9. A készenlét elérésig fel kell készülni a politikai nevelőmunka anyagi és 
technikai eszköreinek fogadására, rendeltetésszerű felhasználására: 

- az eszközök mennyiségét a 0020. számú politikai fócsoportfónöki utasítás 
szabályozza: 

- békében a feltöltés - tekintettel a nagy értékekre és sérülékeny,égükre -
nem történik meg; 

- az ellátás és beszerzés központi kezdeményezésre történik. 

Összességében: a mozgósítás során végzett politikai munka nagy operati
vitást, előrelátást követel, a parancsoki munkarendnek megfelelően kell szervezni 
Akkor felel meg a követelményeknek, ha a készenlét elérését szolgál ja. 
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A mozgósítás időszakában előírt kiképzési feladatok 
szervezett levezetése 

A magas szintű „M" készség biztosításának a pontos tervezés, a szervezett 
bevonultatás és az állományrendezés csupán egy feltétele. A hadrafoghatóságot 
az „M" készenléti időre a szervezet akkor éri el, ha a kiegészítésre bevonult 
állomány személyileg és kötelékként alkalmassá válik - ,,M" befejezése után -
az alaprendeltetéséből eredő feladatok végrehajtására. Ez a képesség abból áll. 
hogy a minden oldalú biztosítás - ezen belül elsősorban az önvédelem és oltal
mazás - megvalósítása útján meg tudja szervezni tevékenységének feltételeit, 
illetve képes a szaktechnikai eszközök, szállítóeszközök terepen való mozgatá
sára, alkalmazására. 

A cél az, hogy a tartalékosok képesek legyenek beosztásukban :tevékeny
ségük legalapvetőbb feltételeinek megfelelni, meg tudják védeni magukat, jár
tasság szintjén tudjanak bánni fegyverükkel, felszerelésükkel, technikai eszkö
zeikkel. 

E cél elérését szolgálja az ,,M" összekovácsoló kiképzés. Ennek általános 
követelményeit az MN kiképzési főfelügyelő, miniszterhelyettes elvtárs 0018/1974. 
számú utasítása határozza meg. Ez a kiképzés a személyi .állomány szervezete
ken belül elfoglalt helye szerinti koi>krét felkészítését szolgálja, tehát kifeje
zetten arra irányul, hogy a tartalékosok az adott köteléken belül a részükre 
megszabott feladatot, feladatokat magas hatékonysággal tudják végrehajtani. 

Ismerve azokat a körülményeket és feladatokat, amelyek - hadműveleti 

viszonyok között - egy-egy hadtápalakulat tevékenységét jellemzik, nem kétsé
ges, hogy ezeknek a követelményeknek - a viszonyl,ag rövid mozgósítási időt 
figyelembe véve - csak akkor tudnak megfelelni, ha a tartalekos állomány 
már békében megfelelően fel van készítve. Az idő korlátai, valamint a mozgó
sítás alatti szerteágazó, több irányú feladat feltétlenül szükségessé teszi, hogy 
mind a mozgósítás előtt, mind a mozgósítási gyakorlatok során a kiképzésben 
a legcélszerűbb, a leghatékonyabb és konkrétan az adott feladatra legjellemzőbb 
kiképzési módszereket és formákat alkalmazzuk. 

Fontos azonban, hogy értsük, milyen sajátosságok jelentkeznek e téren a 
hadtápalakulatok ,,M" alatti és ,,M" utáni feikészítésében. 

E sajátos tényezők a következők: 
- a tartalékosok jelentős része viszonylag régen teljesített szolgálatot, így 

általános katonai készségeik, ismereteik felfrissítésre szorulnak; 
- a teljes mozgósítást megelőzó kiképzési formáik viszonylag ritkábbak, 
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kevésbé intenzív a behívási gyakoriság, ezért kötelékben nem kellően ·begyakor
lottak; 

- a tartalékos állomány zöme - főleg a gépkocsivezetők - riem hadtáp és 
egyáltalán nem hadműveleti hadtáp szervezeteknél töltötte sorkatonai idejét, 
ezért tájékozatlanok a feladatok egészét, általános körvonalait tekintve. 

A sajátosságokból eredően az „M" összekovácsoló kiképzés feladata -
akár gyakorlaton, akár éles „M" folyamatban kerül végrehajtásra, - kettős: 

- először fel kell frissíteni, korszerűsíteni a bevonultatottak katonai isme
reteit, egyéni és szakeszközeik kezelési jártasságát, viszonylag gyors ütemben. 
Ez minden szakmai tevékenység feltétele, így biztosítja szükségszerűen a köte
lékben való alkalmaz.ás lehetőségeit; 

- másodszor az egész .szervezetet először egyszerű, majd mind bonyolul
tobb körülmények között be kell gyakoroltatni az alaprendeltetéséből eredő fel
adatok végrehajtására. 

A személyi állomány felkészítése időben két nagy szakaszra oszlik (5. sz. 
vázlat), melynek formáit a 12. sz. vázlat tartalmazza. 

A békében való előkészítés, felkészítés legfontosabb feladata, hogy kiala
kítson a szervezetnél egy olyan munkarendet, amely átgondolt, részletes, de 
ugyanakkor rugalmas, és biztosítja, hogy a mozgósítás elrendelése után részben 
a különböző átvevőhelyeken és egyéb elemeken, de ezen túl a megalakult alegy
ségeknél is meghatározott, fegyelmezett, ésszerű, az alakulat felkészülését szolgáló 
munka follyék. Ezt úgy kell értelmezni, hogy a tartalékosdk felkészítése abban 
a pillanatban meg kell, hogy kezdődjön, amikor bevonultak az alegységhez, 
függetlenül attól, hogy a szervezett foglalkozások megkezdésére még nincs le
hetőség. Ezért a parancsnokok haladéktalanul meg kell, hogy kezdjék a személyi 
állomány felszerelésének ellenőrzését, gyakoroltatniuk kell a katona magatartá
sával kapcsolatos készségeket, ideiglenesen összeállított rajkötelékben alaki fog
lalkozást kell tartani, meg kell kezdeni a fegyverzettel, védőeszközökkel való 
megismerkedést, be kell sulykoltatni a szolgálati elöljárók neveit, oktatni kc1l 
konkrét beosztási kötelmeiken kívül a helyettesítésből reájuk háruló feladatokat 
stb. Ez a tevékenység nem fog spontán megindulni, hanem még békében meg 
kell tervezni és a munkajegyeken utalni kell ezekre a feladatokra. 

A céloknak és követelményeknek megfelelően az összekovácsoló kiképzé
sen belül két ·Ütemet különböztetünk meg. Az első ütemet a készenléti időn 
belül kell végrehajtani, biztosítva általa, hogy a szervezet a feladatait szükség 
esetén meg tudja kezdeni. Ebben az ütemben az egyéni kiképzés módszere do
minál és tartalmát illetően az általános katonai kiképzésnek van elsőbbsége (de 
nem kizárólagosan). Az előírt óraszám az alakulatok „M" készenléti idötar
tamától függően, differenciáltan van megállapítva, az egyes foglalkozások sor~ 
rendjét didaiktikai követelmények határozzák meg (tehát sorrendb:!n először 
az egyszerűbb témákat kell beállítani, később azokat, amelyek ismeretanyaga 
az előbbiekből következik). Feltétlenül helyet kell adni az első ütemben poli
tikai táj,ékoztatónak, az egyéni fegyverzet és felszerelés megismertetésének, a 
védőeszközök használata oktatásának és a szaktechnika elemi 'kezelésének. 

Az első ütem kiképzési feladatait az „M" készenlét idejére kell végrehaj
tani, ezért azt abban a pillanatban el kell kezdeni, amikor a bevonultatott lét
szám az egyes alegységeknél a .foglalkozások hatékonyságát biztosítani tudia . 
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Ez .általában a teljes állomány 60-700/o-a. Ezért a beosztásba helyezés, felsze
relés kiegészítés, körletfoglalás után az alegységparancsnokoknak jelenteni kell, 
hogy mikor készek a terV'SZerinti foglalkozás megkezdésére. Azokat a tartalé
kosokat, akik a biztonsági hányadból kerülnek beosztásba, vagy valamely oknál 
fogva később vonulnak be, a későbbiek folyamán rugalmasan kell bevonni a 
kiképzés folyamatába. 

Célszerűnek Játszik, rhogy a Központ és Tábori Hadtáp csapatoknál az 
összekovácsoló kiképzés első ütemében a fő figyelmet a következő témakörökre, 
tárgykörökre fordítsuk: 

1. Altalános politikai helyzet, az abból eredő katonapolitikai követelmények 
megértetése, a legftisebb politikai információk átadása. 

2. Az egyéni lőfegyver, valamint védőeszközök alkalmazásának megismer
tetése, begyakoroltatása, az ezzel kapcsolatos balesetvédelmi rendszabályok tisz
tázása. 

3. A rájuk bízott szaktechnika alkalmazásával kapcsolatos legalapvetőbb 
olyan fogások, eljárások és biztonsági rendszabályok tanítása, melyet polgári 
munkakörükben nem gyakoroltak. (Felesleges olyan kérdések beállítása, melyek 
a mindennapi tevékenység során általában gyakorlásra kerülnek.) 

Az egyes foglalkozások tartalmának megítélésénél, illetve a módszer kivá
lasztásánál a következő tényezőket cébzerű figyelembe venni: 

- kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonsági rendszabályokra, régen nem 
találkoztak fegyverrel, feledésbe mentek a veszélyei; 

- miután az idő kevés és a célt rövid időn belül is el kell érni, az egyes 
foglalkozásokra legjellemzőbb kiképzési ág kérdéseinek ismertetésén és gyako
roltatásán kívül - komplex módon - más, az adott felszereléshez kapcsolódó 
feladatc1kat is el kell végezni. lgy pl.: a TÖPFE foglalkozásokon a védóeszkö
zök alkalmazásának gyakorlásán kívül meg kell ejteni a mérethelyesség ellenőr
zését, az eszközök állapotának ellenőrzését, és minimális mértékben egészség
ügyi kiképzést is kell tartani. A fegyverismereti foglalkozáson a tüzelőállások 
elfoglalását oktatva, egyben felfrissítjük a harcászati ismereteket is; 

- a bevonuló állományt úgy kell megítélni, hogy azok, bár különböző 
időben, de a szükséges kiképzést az általános katonai témakörből megkapták. 
Ezért nem elemi ismereteket kell oktatni, hanem a felfrissítésre kelJ a súlyt 
helyezni. Ennek érdekében az egyes technikai eszközök alkatrészeit, működési 
elvét ne ismertessük, magát az eszközt „fekete doboz" -ként kezeljük, de gya
koroltassuk az összes olyan fogást, mely az üzemeltetéshez szükséges; 

- az „M" összekovácsolás első üteme nem tűri el az előadást mint mód
szert. Az ismertetést, a magyarázatot, a gya-koroltatást, a bemutatást és a szá
monkérést tehát egy időben, egy foyamatként kell alkalmazni, elérve, hogy a 
tartalékosok az egyes mozzanatokat a f9glalkozásvezetóvel együtt hajtsák végre; 

- az előbbiekből ered, hogy elsősorban az élő szemléltetést kell alkalmazni. 
Nem a tablök, falitáblák útján való szemléltetést kell erőltetni, hanem minden 
foglalkozást teljes felszereléssel, hozzáférhető helyen, lehetőleg terepen - sötét 
időszakban tanteremben-, éles eszköiökkel vezessünk Je; 

- a rendelkezésre álló kiképzési időt egyórás egységben használjuk! fel. 
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A képzés második ütemét a készenlét elérése után kell lefolytatni alap-
, vetően kötelék, először szakasz, majd század, végül egység kiképzés módszeré

vel. A második ütem 9-11 napig, sőt tovább is tarthat, és ezalatt az a cél, hogy 
minőségileg mind magasabb szinten kovácsolódjék össze az egység, mind bonyo
lultabb feladatot legyen képes megoldani. Ezért a képzés második ütemében a 
szakkiképzésnek van elsődlegessége, a foglalkozások sorrendjét pedig azok fon
tossáila határozza meg. Mindenképpen helyt kell adni a második ütem elején az 
adott alegység vagy egység helyének, szerepének ismertetését szolgáló előadás
nak, a politikai tájékoztatóknak, az előírt gépjármíivezetési gyakorlatoknak 
és szakharcászati foglalkozásoknak. A második ütemmel egy időben az egység
törzs részére törzsfoglalkozást kell levezetni. 

• 

• 

.. 

A vázolt sajátosságok és követelmények szükségessé teszik az „M" össze
kovácsoló kiképzés békében történő körültekintő előkészítését. Ez részben ok
mányi előkészítés, részben anyagi biztosító jellegű és a foglalkozásvezetők fel
készítését a foglalkozások levezetésére foglalja magába. 

A személyi állomány felkészítésének különböző formái alkalmazásának vi
szonyai között - különösen „M" parancsnoki továbbképzések, ,,M" ellenőrző 
szemlék - az előbevonultatás ideje alatt célszerű pontosítani a kiképzési felada
tokat, frissíteni a foglalkozásvezetők felkészültségét. Az egynapos „M" ellen
őrző szemlére kötelezően beállítandó két órát kifejezetten erre kell fordítani. 

A kiegészítésre kerülő alakulat törzsének, a felállítandó szervezet „M" tör
zsének, vagy a felállító alakulatnak már békében el kell készíteni a meghatá
rozott okmányokat (3. sz. vázlat), melyet az összekovácsoló kiképzés során al
kalmazni is kell. Arra kell törekedni, hogy ezek az okmányok reálisak, szín
vonalasak és megfelelő részletességúek legyenek. Kerülni kell a sablont, a ki
képzési tervektől a foglalkozási jegyekig minden okmányt részben az adott ala
kulat sajáros követelményeihez kell igazítani, és reálisan számításba venni a 
megfelelő lehetőségeket is. Nem szükséges tehát az első ütemben - hogy durva 
példával éljek - gépkocsivezetők részére KRESZ oktatást vagy szerkezettant 
oktatni, de fontos, hogy megismerjék a forgalomirányítás különböző módjait, 
vagy az adott szervezet által szállítandó anyagok sajátos málházási szabályait. 
Ne tervezzük a kiképzést bonyolult szemléltető eszközök használatával, hanem 
azt vegyük számításba, amihez hozzá is tudunk férni. A foglalkozási jegyeket 
olyan részletességgel kell elkészíteni, hogy az alapján esetleg frissen beosztásba 
került parancsnok is képes legyen az adott foglalkozást levezetni. 

A kiképzéssel, felkészítéssel összefüggésben szólni kell a tartalékos állo
mánnyal való hatékony gazdálkodás kérdéséről is. Megengedhetetlen az a felü
letes gyakorlat, hogy a behívott tattalékosok éppen a legképzettebbek, sok eset
ben rövid idővel ezelőtt hasonló feladatra voltak behíva, a karbantartás során 
olyan munkát végeznek, ami a polgári életben a kenyerük, beosztási kötelmei
ket is jól ismerik; ugyanakkor azokat a tartalékosokat, akikkel elöljáróik még 
egyszer sem talá1koztak, a polgári életben teljesen más területen dolgoznak, még 
a megalakulási hely környékét sem ismerik, a felkészítésből rendszeresen ki
hagyják. 

Ismeretes, hogy a különböző tényezők miatt még a viszonylag nagy létszám
mal végrehajtott gyakorlatokon is, csak az állomány és technika egy része kerül 
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bevonultatásra. Ezért nagyon fontos, hogy a huzamosabb ideig benn tartóz
kodó tartalékosok elsősorban azok legyenek, akik a kiképzésre jobban rászorul
nak, alegységeik elsősorban a vezetés és a biztosítás területén tevékenykednek, 
technikai eszközeik gyakrabban változnak. 

A vázolt néhány sajátosság elgondolkoztató, a felvetett kérdések c:élszerű

sége időszerű és arra ösztönöz bennünket, hogy azokat elemezve, figyelmünket 
ráirányítva, megpróbáljuk feltárni a megoldás legcélszerúl,b változatait és, hogy 
ezáltal biztosítani tudjuk a magasszintű „M" készség elérését. 
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Alaki szemle célja, tartalma és végrehajtásának változatai 
a Központ és Tábori Hadtáp bemozgósított alakulatainál 

Ismert, hogy a Központ és Tábori Hadtáp alakulatok (a továbbiakban 
csak hadtápalakulatok) nagy része mozgósítás útján kerül megalakításra. A szer
ve>x:tt megalakulás egyik igen fontos része a hadtápalakulatok és azok alegysé
geinek alaki szemlére való felkészítése, az alaki szemle szervezett céltudatos 
levezetése. 

Az alaki szemle célja 

Meggyőződni arról, hogy az alakulat a mozgósítási feladatok szervezett végre
hajtását alapvetően befejezte-e és miként képes az alkalmazási feladat megkez
désére, illetve a harckészültségi vagy várakozási körlet szervezett elfoglalására, 

,, a parancsnokok képesek-e alegységeiket vezetni. 

f 

• 

... 

Az a?aki szemle tartalma 

A békében nem élő hadtápalakulatok ahhoz, hogy az alaki szemle céljában 
foglaltaknak eleget tudjanak tenni, alapvetően négy nagy feladatcsoport végre
hajtását célszerü ha megtervezik, begyakorolják és végrehajtják, a következők 
szerint: 

1. A hadtápalakulatok személyi állományának alegység, majd egység köte
lékben való alaki felkészítése, amely az alábbi alapvető feladatok végrehaj
tását foglalja magában: 

- rajok, szakaszok, (részlegek) századok szervezett megalakítását, felsze
rel_ések kiegészítését, eI1enőrzését; 

- a beosztottak, elöljárók megismerését, a beosztással járó kötelmek fel
frissítését; 

- a raj, szakasz, század, egység speciális sajátosságainak megismerését; 
- az alapvetö alaki fogások elsajátítását, a parancsnoki állománnyal az 

alapvető vezényszavak megtanítását, az új szabályzatban foglaltak rövid átte
kintését. 

2. A hadtápa.lakulatokhoz, azok alegységeihez rendszeresített technikai 
eszközök ismereteinek felfrissítése, rajokba, szakaszokba, századokba való szer
vezett beosztása, az alaki szemle tervének megfelelő folyamatos besorolása. 

A fenti feladatok sikeres végrehajtása az alábbiakkal biztosítható: 
- a rendszeresített technikai eszközök alegységek között a beérkezési sor

rend szerinti arányos eloSztásával, a gépkocsivezetőknek, raj-, szakasz-, század-
parancsnokoknak való gyors· átadásával; -
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- az átvett technikai eszközök gyors kiszolgálásával, málházáshoz való 
előkészítésének megszervezésével, megfelelő menetokmányokkal való ellátásával; 

- a kötelező rendszámcserék végrehajtásával, az alegységek jelzéseivel 
való ellátásával; 

- a technikai eszközök málházásra való előkészítésével; 
- a gépjármű oszlopok jelek, jelzésekkel való vezetésének begyakorlásával; 
- a technikai eszközök hűtő- és kenőanyagokkal való kiszolgálásával, hosz-

szú menetre való felkészítésével. 

3. A személyi állomány összekovácsoló kiképzésének levezetése, melynek 
az alábbiakra kell irányulnia: 

- biztosítva legyen a rendszeresített fegyverzet és vegyivédelmi anyagok. 
megismerése, kezelése; 

- a személyi állomány sajátítsa el azokat az alaki fogásokat, amelyek 
szükségesek az alaki szemlén való sikeres szerepléshez; 

- a raj-, szakasz-, századparancsnokok tanulják meg az alegységük vezeté
séhez szükséges vezényszavakat, jeleket, jelzéseket és legyenek képesek alegy
ségeik vezetésére; 

- a parancsnokok ismerjék meg beosztottaikat és rendelkezzenek a sze
mélyi állományról és technikáról pontos nyilvántartással, feljegyzéssel; 

- az egység, alegység beosztási könyveivel összhangban az egység törzs 
legyen képes elkészíteni és ism.ertetni az állományparancsot. 

4. Málházások folyamatos végrehajtása, amely az alábbi föfeladatok vég
rehajtását foglalja magába: 

- a parancsnokok útján a személyi állományt megismertetni a málházási • 
terv rájuk vonatkozó részével és megkövetelni, hogy ezeket be is tartsák; 

- a kisebb részlegek megalakulásával párhuzamosan a málházási feladatok 
folyamatos végrehajtását; 

- a részlegek személyi állományának - szükséges mértékig - a saját mái"' 
házási feladatok végrehajtásába való bevonását; 

- a málházások befejezése után a részlegek járműveinek az alaki sremle 
tervének megfelelő besorolását; 

- a besorolt alegységek személyi állományával az oszlopvezetés (éjjel-nap
pal) jelek, jelzéseinek begyakorlasát; 

- rakományok pontos rögzítését; 
- a személyi állománnyal a járművekre való felszállással, leszállással kap-

csolatos mozzanatok begyakorlását. 

Az alaki szemlére való felkészülés lényegében már az állandó harckészült
ségi időszakban kezdetét veszi azzal, hogy a málházási tervvel összhangban el
készítjük az alaki sr_emle tervét, azt mint mozgósítási részokmányt kezeljük és 
a szervezetben beállott változásoknak megfelelően pontosítjuk. A mozgósítási 
parancsnoki vezetési foglalkozásokon a parancsnoki állománnyal azt megis
mertetjük és a mozzanatokat begyakoroltatjuk. 

Az előkészítés egyik igen fontos szakasza a mozgósítással kezdődik és 
amikor a személyi állomány, a technika 30-40%-a bevonult. Ettól kezdve a 
kiképzés céltudatos végrehajtásával, az átvett járművek alaki szemle tervének 
megfelelö besorolásával, az anyagi készletek folyamatos málházásával, a sze
mélyi állomány öltözetének rendbehozásával, a kisebb alegységek önálló ösz-
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szekovácsolásával, a feszes vezetés fokozatos' megteremtésével: jútunk el oda, 
hogy az alaki szemlére való felkészülés lényegében az alakulat összekovácso
lását eredményezte és rövid idő alatt képes az elért eredményt egységszinten 
is szimbolizálni, vagyis az alaki szemlét szervezetten megkezdeni, végrehajtani 
és utána - ha az szükséges - a harckészültségi, várakozási, alkalmazási körlet 
elfoglalását szervezetten megkezdeni. 

Az alaki szemlét lehetőleg nappal kell megtar~ani, még akkor is, ha egyes 
kevésbé fontos feladatok még nein nye.rtek befejezést és annak befejezését az 
alaki szemle után a megalakulási helyen, illetve a ~arckészültségi körlCtben 
kell befejezni. Az alaki szemle után kerülhet sor például a gépj~rművek után
töltésére, a menetparancsnak emberekig való levitelére. A gépjárművek utántöl
tését ebben az esetben a harckészültségi körletben célszerű végrehajtani. 

Az alegység az alaki szemlére az alaki szemle tervének. megfelelően kell 
hogy felsorakozzon. Az alaki szemle tervével a parancsnoki állományt rajpa
rancsnokig bezárólag az összekovácsoló kiképzés megkezdése előtt meg kell 
ismertetni. A gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy ha a parancsnoki 
állomány ismeri az alaki szemle tervét és mégértette az abban foglalt köve
telményeket, 40-50 perc elegendő arra, hogy egység kötelékben a mozzanato
kat begyakorolj:ík. 

Annak érdekében, hogy a tartalékos parancsnoki állományt a gyakorlatokon 
felkészítsük arra, hogy legyen képes a saját alakulatánál önállóan az alaki 
szemlét előkészíteni és levezetni, célszerű szakítanunk azzal a nem célravezető 
módszerrel, hogy az alaki Szemle levezetésére egyes helyeken hivatásos állo
mányt jelölnek ki. Ez igen veszélyes módszer, különösen azoknál a hadtápala
kulatoknál, ahol a parancsnok is tartalékos. 

A gyakorlati tapasztalatok szerint az a helyes módszer, ha a hivatásosok 
a felkészítésben nyújtanak segítséget és nem veszik ki az alakulat vezetését a 
tartalékos parancsnokok kezéből. Annak érdekében, hogy a tartalékos parancs
nokok képesek legyenek az alaki szemle levezetésére, szükség van egy alapos 
terv elkészítésére. 

Az alaki szemle tervének elkészítésénél az alábbiakat kell figyelembe 
venni: 

- az alakulat alegységeinek az „M" állománytábla szerinti szervezetét, a 
lebiztosított személyi állományit és technikai eszközeit; 

- az alaki szemle levezetésére rendelkezésre álló terület sajátosságait; 
- az állomány - elsósorban a parancsnoki - felkészültségének fokát; 
- a rendelkezésre álló időt; 
- az alakulatnak a szemle végrehajtása utáni várható feladatát; 
- az alaki szemle végrehajtásának várható napszakait (nappal vagy éjjel; 

célszerű mindkét változatra felkészülni). 

Az éjjeli változat - a gyakorlati tapasztaltok szerint - a nappali válto
zathoz viszonyítva sokkal bonyolultabb feladatok elé állítja a parancsnokokat. 
Az éjjel végrehajtott alaki szemle eredményességét nagymértékben befolyásolja 
az, hogy milyen gondossággal terveztük meg és hajtottuk végre annak meg
világítását. 

A megvilágítást a hadtápalakulatok nagy részénél - mivel ehhez szük
séges eszközökkel nem rendelkeznek - a rendszeresített gépjármú állományból 
kiválasztott, erre a célra napközben előkészített gépjárművekkel célszerű meg-
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oldani úgy, hogy a felsorakoztatott állomány és technika jól látható legyen. 
A gépjárműveket a szélső sorokból, lehetőleg azok végeiből célszerű kijelölni, 
abból a meggondolásból, hogy a feladat végrehajtása után be tudjanak sorolni 
eredeti helyükre anélkül, hogy a besorolt járművek rendjét megbontanák. 

A fentiekből kiindulva célszerű az alaki szemle tervét az alábbi fejeze
tekre bontva kidolgozni: 

- az első fejezetben célszerű rögzíteni az alaki szemle mozzanatait és a 
mozzanatok végrehajtására tervezett időt; 

- a második fejezetben a mozzanatok végrehajtását elrendelő vezénysza
vakat és az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket; 

· - a harmadik fejezetben a személyi állomány és technika felsorakozásának 
rendjét (vázlatos formában); 

- a negyedik fejezetben az alaki szemle megvilágításának rendjét (vázlatos 
formában). 

Az alaki szemle tervének fejezeteit olyan részletességgel kell kidolgozni, 
hogy annak alapján az alaki szemlét szervezetten elő lehessen készíteni és le
vezetni. Törekednünk kell ugyanakkor a rövidségre annak érdekében, hogy 
gyorsan áttekinthetőek legyenek a soron következő mozzanatok feladatai. 

Az alaki szemle levezetési terv egyik célszerű változata az 1. számú mel
léklet szerinti lehet. 

• 
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Az MNHF-ség „M" irányítási rendszere a KMICS tevékenysége 

Összhangban az MNVK mozgósítás vezetése korszerűsítésével kapcsolatos 
igényével, az elmúlt év őszén a „FERTŐD-!" keretében az MN Központ és 
Tábori Hadtáp tago1.atokra kiterjedően a korSzerú követelményeknek jobban 
megfelelö „M" irányítási rendszert vezettük be. 

Az új rendszer alapvető lényege, hogy a tagozatok és szolgálati ágak sze
rint differenciált rendszer helyett a mozgósítási körzetekre felépülő vezetés és 
irányítás valósul meg. 

Ez természetesen nem jelenti a megalakításért való felelősség átvételét, a 
hadrend szerinti és szolgálati elöljárók vezetésből történő kirekesztését, csupán 
a régi decentralizált, bonyolult, szerteágazó, a kereszt- és párhuzamos tevé
kenységeket fogjuk össze egy logikusan felépített rendszerbe. Ebben egyaránt 
érvényesül mind a központi, mind a tagozati és szolgálati ági akarat. Ezt gya
korlatilag azzal érjük el, hogy az MNHF-ség MIOCS-ban az SZF-ségek és 
MN THF-ség, a területi KMICS-ekben pedig a középirányító szervek képvisel
tetik magukat. Valamennyi elöljáró jogosult a mozgósítást irányító szervezete
ken keresztül a mozgósításra vonatkozó intézkedések kiadására, illetve ha 
azokat közvetlenül a végrehajtóknak adják ki igény, hogy arról a megfelelő 
szintű „M" irányító szervet is értesítsék. 

Mint az mindenki előtt ismeretes, az MN mozgósítási tevékenységét leg
felső szi'nten az MNVK v~zeti, melyhez az MNHF-ség rendszere szervesen 
kapcsolódik. (14. sz. vázlat) 

Amint azt az elmondottakból láthatjuk, az MNHF-ség legfelsőbb „M" irá
nyító apparátnsa az MNHF-ség MJOCS. 

Alapvető rendeltetése az MN Központ és Tábori Hadtáp alakulatok moz
gósításának irányítása; az „M" jelentések vétele, értékelése, összesítése és to
vábbí(ása; az elöljáróktól érkező intézkedések, utasítások továbbítása; a moz
gósítás alatt jelentkező problémák megoldása. Szervezeti felépítését a 15. sz. 
vázlat szemlélteti. 

Altalános nyílt, rejtett, vagy részleges rejtett mozgósítás esetén kerül lét
rehozásra az MNHF-ség törzs szervezési és „M" osztály, az MN Hadtáp Köz
ponti „M" törzse, az MN THF-ség törzs „M", kiegészítési osztály állományá
ból és a szolgálatfönökségektöl kijelölt tisztekből Tevékenységét az MNHF
ség törzs szervezési és „M" osztály körletében az elrendelést követő 3 órán 
belül kezdi meg és M-4 24.00-ig funkcionál. 

Szolgálati elöljárója az MNHF-ség megfelelő vezetési csoportja, szakmai 
elöljárója az MNVK „M" vezetési csoport hadtáp részlege. 
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Közvetlenül vezeti a Körzeti Mozgósítást Irányító Csoportok (a további
akban: KMICS) és a KMICS-ekhez nem tartozó alakulatok Mozgósítást Vezető 
Csoportjai (a továbbiakban: MVCS) tevékenységét. Abban az esetben, ha a 
KMICS-ekkel az összeköttetés megszakad, azok alárendelt MVCS-eit közvet
lenül irányítja. 

Tevékenysége során együttmüködik az MNVK Központi „M" törzsével és 
a területi törzsekkel. 

Feladatai: 

- az MN Központ és Tábori Hadtáp alakulatok mozgOsitásártak irá
nyítása; 

- a mozgósítással kapcsolatos jelentések vétele, értékelése, összesítése; 
- összesített jelentések leadása az MNVK „M" vezetési osOport hadtáp 

részlegének és az MNHF-ség vezetési csoportjának; 
- az MN THF, KSZFI, EK és HEAP parancsnokok tájékoztatása alá

rendeltjeik mozgósítási helyzetéról; 
- az elöljárók intézkedéseinek és utasításainak a továbbítása; 
- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása az ala-

kulatok biztonsági hányadának szükség szerinti átcsoportosítálára; 
- a központi raktárakból az anyagok és technikai eszközök kiadásának 

koordinálása; 
- a hadiruházati ,ellátó részlegek útján a polgári ruhában bevonult állo

mány részére a hadiruházat biztosítása, a szükséges átcsoportosítás és szállí~ 
tások megszervezése; 

- az alárendeltek által jelentett problémák saját hatáskörben történő meg
oldása. intézkedések foganatosítása a mozgósítást akadályozó tényezők elhá
rítására; 

- a mozgósítás helyzetének folyamatos elemzése, ennek alapján a szük:
séges intézkedések foganatosítása; 

- az alárendeltek mozgósítási tevékenységének segítése és ellenőrzése a 
helyszínre kiküldött tisztek útján; 

- az „M" készenlétet elért alakulatok átadás-átvételének koordinálása. 

Az MNHF-ség MIOCS alárendeltségébe a mozgósítás időszakában 12 -
nem függetlenített állományú - KMICS tartozik. 

A KMICS alapvető re"deltetése a kijelölt körzetben megalakuló (hadi
szervezetre áttérő) MN Központ és Tábori Hadtáp alakulatok mozgósítás vég
rehajtásával kapcsolatos tevékenységének irányítása, segítése, a mozgósítás vég
rehajtását akadályozó problémák - megyei parancsnokságokkal együttműködés
ben történő - megszüntetése, az alakulatok „M" készenléte meghatározott ha
táridőre történő elérésének biztosítása. 

Szervezetét a 16. sz. vázlat szemlélteti. 

Gyakorlatilag a szervezete a hozzá utalt alakulatok számának és létszá
mának függvényében az ismertetett három alaptípusnak megfelelően kerül ki
alakításra. 

A mozgósítás alatti tevékenysége előkészítésével és végrehajtásával kap
csolatos feladatai realizálása érdekében, a kijelölt parancsnok az alábbiakra 
jogosult: 
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A mozgósítás előkészítésének (AHKSZ) időszakában: 
- a területén megalakuló (hadiszervezetre áttérő) MN Központ és Tábori 

Hadtáp alakulatoktól a KMICS irányítási terveihez szükséges adatok bekéré
sére a tervezési idószakokban; 

- egyeztetések végrehajtására (évente egyszer); 
- a tartalékos állomány és gépjárművek megyei parancsnokságoktól történő 

igénylésére'; 
- az elöljárók ált.al kijelölt állomány irányítási tervek kidolgozásába tör

ténő bevonására (az MN HTP TÖF „M" intézkedésében megszabott időtar
tamban), a tervek kidolgozása után a ht. állomány (2-3 nap időtartamra) 
berendelésére törzsfoglalkozás levezetése céljából (kétévenként a tervezési idő
szakot követő évben); 

- ,,M" összekovácsolási gyakorlatok esetén a KMICS csökkentett állo
mánnyal való működtetéséhez szükséges bt. állomány berendelésére. 

A mozgósítás végrehajtásának (FHKSZ, THKSZ) idoozakában: 
- a KMICS-be beosztott állomány (részleges mozgósítás esetén annak egy 

része) berendelésére, riasztására; 
- az utalt alakulatok mozgósítást végrehajtó tevékenységének koordiná-

lására, irányítására, segítésére és ellenőrzéset'e; 
- az „M" határidős jelentések és egyéb információk bekérésére; 
- az operatív intézkedések foganatosítására; 
- a mozgósítás alatti veszteségek esetén - az MNHF-ség MIOCS hozzá-

járulásával - a BH MVCS-k és alakulatok közötti átcsoportosításra; 
- a területén levő megyei parancsnokságokkal történő együttműködésre . 

A hozzá utalt alakulatok mozgósítás e/6készítésének idós,akában vég,ett 
„M" tervetó, stervező tevékenységébe beavatkoznia tilos! Azok mozgósításra 
történő felkészítéséért elöljáró szerveik a felelősek. 

A mozgósítás előkészítésének időszakában a kijelölt parancsnokok tervező, 
szervező tevékenységét a közvetlen elöljáró parancsnokságok irányítják, koordi
nálják és ellenőrzik. A parancsnok és ht. állomány felkészítését az „M" szak
kiképzés keretében az MNHF-ség törzs szerv. és „M" ov., MN Htp. Közp. 
,.M" törzs pk. és az MN THF-ség törzs „M", kieg. ov. hajtja végre. 

A KMICS „M" irányítási terveit az elöljárók hagyják jóvá. Jóváhagyás 
előtt a terveket az MNHF-ség törzs szervezési és „M" osztállyal egyeztetik. 

A mozgósítás végrehajtásának időszakában a KMICS az MNHF-ség 
MIOCS közvetlen szolgálati alárendeltségébe, a területén megalakuló MN Köz
pont és Tábori Hadtáp alakulatok MVCS-i a KMICS közvetlen szakmai irá
nyítása alá kerülnek. 

Tevékenységét a mozgósítás elrendelése után azonnal megkezdi és a terü
letén megalakuló alakulatok mozgós[tási feladatai befejezését követő 24 órán 
belül befejezi. 

Mózgósítás elrendelése esetén a KMICS-be kijelölt személyi állomány ri
asztását a békebeosztás szerint állományilletékes ügyeleti szolgálat (illetve „M" 
törzs esetében az azt befogadó alakulat) hajtja végre. Egyes alakulatok ré
szére elrendelt mozgósítás (,,GYÉMANT") és „M" összekovácsolási gyakor
latok esetén a riasztást a parancsnok útján az MNHF-ség MIOCS ügyeletes 
rendeli el. 
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A mozgósítás végrehajtásának idösázakában egyes körzetekben az MNVK 
,,M" és hadkieg. csf. döntése alapján a Hadkieg. és Tv. parancsnokságok irány
tiszti csoportjai működnek. 

A vezető állomány feladatai a mo:zgiJSítás előkészítésének időszakában 

Parancsnok: 

- az „M" irányítási terv, a működéshez szükséges nyilvántartások és ok
mányok kidolgozása, naprakész vezetése, egyeztetések végrehajtása; 

- a tartalékos állomány és gépjárművek megyei parancsnokságoktól tör
ténő biztosítása; 

- a személyi állomány riasztásának megtervezése, megszervezése, begya
koroltatása; 

- a személyi állomány feladatai végrehajtására történő felkészítése; 
- a kijelölt vezetési pont előkészítése, a munka és pihenési feltételek biz-

tosítása, továbbá a személyi állomány ellátásának megszervezése; 
- az utalt és ht. állományt biztosító alakulatokkal (megalakítóikkal, ,,M" 

tör2Sekkel) a folyamatos együttmüködés kialakítása; 
- az alakulatok „M" összekovácsolási gyakorlatain a részleges funkcio

nálás. 

A kijelölt 1/ezetó állomány: 
a parancsnokok vezetésével saját részlettervei kidolgozása, naprakész 

állapotban tartása; 
- a felkészítésben való részvétel; 
- az alakulatok „M" összekovácsolási gyakorlatain a funkcionális tevé-

kenység végrehajtása. 

A parancsnok és funkcionális rész.legek feladatai a mozgósítás végrehaj-
tásának időszakában 

Parancsnok: 

közvetlenül az MNHF-ség MIOCS parancsnoknak van alárendelve. 
A KMICS állományának szolgálati, a területén megalakuló MN Központ 

és Tábori Hadtáp alakulatok MVCS-ainak „M" szakmai elöljárója, 

Feladatai: 

- a ht. á11omány riasztásának végrehajtása, a részleges működőképesség 
3 órán belüli biztosítása; 

- a tartalékos állomány és népgazdasági gépjárművek átvétele, a teljes 
működőképesség 6 órán belüli elérésének biztosítása; 

- a KMICS tevékenységének vezetése,alaprendeltetéséből adódó feladatok 
maradéktalan végrehajtásának megszervezése; 

- a mozgósítást akadályozó tényezők megszüntetésével kapcsolatos dönté
sek meghozatala, a szükséges intézkedések foganatosítása, a saját hatáskörben 
meg nem oldható problémák jelentése az MNHF-ség MIOCS PK-nak; 

- folyamatos kapcsolattartás a területén levő megyei parancsnokságokkal; 
- a működés befejezése után a felszámolás végrehajtása. 

Politikai munkás: 

- az MVCS-ok politikai munká.sai tevékenységének irányítása; 
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- az alakulatok pol. munkás állománya feltöltésének figyelemmd klsé
rése és erről az MNHF-ség MIOCS Pk. pol. h. tájékoztatása; 

- az utalt alakulatok állományával kapcsolatos hangulatjelentések gyűj
tése, értCkelése, a szükséges operatív intézkedések foganatosítása; 

- kapcsolattartás a körzetében levő polgári szervek és megyei parancsnok
ságok politikai apparátusaival. 

Mozgósítást irányító részleg: 

a KMICS parancsnoknak van alárendelve. A részlegvezetö egyben a 
KMICS parancsnok helyettese is, annak távollétében a részére megszabott fel
adatokat is végrehajtja. 

Feladatai: 

- folyamatos kapcsolattartás az alakulatok MVCS-aival, azok tevékenysé
gének operatív irányítása; 

- ,.M" határidős jelentések és információk vétele, feldolgozása és továb
bítása az MNHF-ség MIOCS részére; 

- az illetékes megyei parancsnokságokkal együttműködés a t. személyi ál
lomány és népgazdasági technikai eszközök biztosításával kapcsolatban; 

- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása - az 
MNHF-ség MIOCS előzetes hozzájárulásával - az alakulatok biztonsági hánya
dának a szükséglet szerinti átcsoportosítására; 

- javaslatok kidolgozása a parancsnok részére a mozgósítást akadályozó 
tényezők megszüntetésével kapcsolatos rendszabályok foganatosítására; 

- összeköttetés megszakadása esetén futárok útbaindítása az „M" határ
idős jelentések összegyűjtésére, illetve az elöljáró MNHF-ség MIOCS-nak tör
ténő továbbítására; 

- az MNHF-ség MIOCS irányító csoportja által adott egyéb utasítások 
és intézkedések végrehajtása. 

Segítő-ellenőrző részleg: 

a KMICS parancsnokának van alárendelve, az általa megadott követel
mények alapján tevékenykedik. 

Feladatai: 

- előre elkészített ütemterv alapján helyszínen seg1t1 es ellenőrzi az ala
kulatok MVCS-ok tevékenységét, felfedi a mozgósítást akadályozó tényezőket és 
operatív intézkedéseket foganatosít azok megszüntetésére; 

- felméri az ellenséges csapások körzeteiben a veszteségeket, értékeli a 
kialakult helyzetet, javaslatot tesz a KMICS parancsnokoknak a felszámolással 
kapcsolatos rendszabályokra és aktívan rés~ vesz azok végrehajtásában; 

- együttműködik a Hadkieg. és Tv. parancsnokságok iránytiszti csoport
jaival, a problémák megoldásához igénybe veszi azok segítségét; 

- megállapításait a helyszínről jelenti a KMICS parancsnokának. 
Tevékenysége során az MVCS-októl a vezetést csak a KMICS parancsnok 

előzetes engedélye alapján, az „M" kés~enlétet - az MVCS hibájából - súlyo
san veszélyeztető körülmények között veheti át. 

Futár részleg: 

a KMICS parancsnokának van alárendelve . 
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Feladatai: 
- a mozgósítási jelentések MV CS-októl történő összegyújrese; 
- KMICS mozgósítási jelentéseinek továbbítása az MNHF-ség MIOCS 

részére; 
(a fenti feladatokat összeköttetés megszakadása esetén végzi); 
- egyéb futárküldemények továbbítása körzeten belül és az MNHF-ség 

MIOCS és KMICS között. 

A KMICS működéséhez szükséges feltételek biztosításáért az MNHF-ség 
,,M" intézkedésében kijelölt befogadó alakulat a felelős. 

A KMICS vezetési pontját mozgósítás elrendelése esetén a befogadó saját 
körletében, az általa biztosított anyagokkal és munkaerővel rendezi be. 

A vezetési pont berendezéséhez az alábbiakat biztosítja: 
- berendezett irodahelyiségeket; 
- távbeszélő vonalakat; 
- pihenő helyiséget a teljes személyi állomány részére. 

Továbbá megszervezi a személyi állomány folyamatos ellátását saját rend
szerében és készletei terhére. 

A hivatásos állomány szolgálatát saját felszerelésében (hadiruházat, fegy
ver, lőszer, egyéni vegyivédelmi eszközök) látja el. 

A t3rtalékos állomány részére a hadiruházatot a befogadó saját készletei
ből biztosítja, ha ez nem lehetséges, a területileg illetékes megyei hadiruházati 
ellátó részlegtől a feladat elrendelése után utalványós kölcsönhasználatra veszi 
át a kompletteket. 

* 
A s;.erkes;.tő megjegy;.ése: A bemutató során a fenti elméleti előadást 

követően a résztvevők megszemlélték a Bugyi „M" bázison 32 élő tervek sze
rint is tevékenykedő KMICS-t funkcionálás közben. 
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Az MN Központ és Tábori Hadtáp alakulatok körletei, 
elfoglalása, megtervezése és végrehajtása 

A lefolytatott ellenőrzések tapasztalatai arra hívják fel a figyelmünket, 
hogy a Központ és Tábori Hadtáp alakulatok, intézetek, szervek (továbbiak
ban: Központ és Tábori Hadtáp alakulat) parancsnokai, ,,M" törzs parancs
nokai egy része nem értelmezi helyesen a Központ és Tábori Hadtáp alakula
tok körletrendszerét és azok elfoglalásának gyakorlati végrehajtását. 

A fentiek következtében az ezzel kapcsolatos terveik - amellett, hogy sok 
pontatlan adatot tartalmaznak - nem minden esetben a valóságos helyzetet tük
rözik, mivel nem hajtják végre időben a polgári objektumok leigénylését, a 
kiutalt polgári és katonai objektumok felderítését. Mindezzel veszélyeztetik a 
hadtápalakulatok megalakulását, magasabb harckészültségbe való helyezését. 

A körletek berendezéséhez szükséges erőket és eszközöket az állandó harc
készültség időszakában nem tervezik meg a gyakorlatokon fiktív helyzetek 
beállításával, nem gyakorolják a harckészültségi és háborús működési körletek 
elfoglalását. A mozgósítás végrehajtásának időszakában nem fordítanak kellő 
figyelmet az előkészítő részlegek időbeni megalakítására, felkészítésére és be
gyakoroltatására. 

A fentiek elkerülése érdekében célszerűnek tartjuk néhány ezzel kapcso
latos elvi kérdés tisztázását. 

Ismeretes, hogy az MN Központ és Tábori Hadtáp alakulatok kijelölt 
körletekbe történő elórevonása az állandó harckészültség időszakában kidolgo
zott terveknek megfelelően kerül végrehajtásra. 

A Központ Hadtáp alakulatok a teljes harckészültséget a részükre kije
lölt béke elhelyezési körletekben, vagy megalakulási helyen, a Tábori Hadtáp 
alakulatok a teljes harckészültséget a részükre meghatározott harckészültségi 
körletekben - külön intézkedésre a megalakulási helyen - érhetik el. 

A teljes harckészültség elérésével mind a béke helyőrségben, mind a 
HKSZ-i körletekben, mind pedig a megalakulási helyeken biztosítani kell a 
további feladatok legrövidebb időn belüli megkezdését. Ezek alapvetően a 
következők lehetnek. 

A Központ Hadtáp alakulatok egy része helyben marad és ott folytatja 
munkáját, más része feladatai végrehajtása érdekében háborús működési he
lyére, vagy külön parancsra alkalmazási körletbe kerül előrevonásra. 

A Tábori Hadtáp nagyobb része harckészültségi körletből külön parancsra 
a kijelölt összpontosítási (elórevonási) körletbe mozog előre, míg kisebb része 
- alapvetően a szállító zászlóaljak - a harckészültségi vagy a megalakulási 
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körletből a tervekben előre meghatározott központi raktárak közelében levő 
várakozási körletbe vonul, onnan a raktárakba málházásra és a felmálházott 
anyagokkal együtt vagy visszamegy a harckészültségi körletbe, vagy pedig -
ha arra külön parancsot kap - az összpontosítási (előrevonási) körletbe kerül 
előrevonásra. 

Az MN Tábori Hadtáp alakulatok részére a csapások alóli kivonás, a 
mozgósítási feladatok befejezése, az előrevonáshoz való felkészülés, valamint a 
teljes harckészültség és a háborús feladatok végrehajtása, begyakorlása érde
kében a készenléti idejüknek megfelelően kerülnek a körletek kijelölésre. 

A Tábori Hadtáp alakulatoknál a harckészültségi körletek szervezett el-
foglalása magába foglalja: 

- az állandó harckészültség időszakában elkészített tervek pontosítását; 
- az alakulat személyi és technikai állománya szervezett felkészítését; 
- az előkészítő csoport felkészítését és útbainditását: 
- a vezetékes híradó eszközök aktivizálását; 
- a szállítóesz,közök előkészítésCt, az előírt anyagi készletek málházását; 
- forgalomszabályzók eligazítását és felállítását; 
- menetparancs pontosítását, kiadását; 
- a menet végrehajtásának megszervezését és végrehajtását; 
- a vasúton elszállításra kerülő készletek berakását és útbaindítását; 
- a harckészültségi körletekbe beérkező alegységek fogadásának, bevezeté-

sének, elhelyezkedésének megszervezését, végrehajtását; 
- a funkcionális feladatok végrehajtási feltételeinek megteremtését; 
- a körletekben a mindenoldalú biztosítás megszervezésének végrehajtását. 

A továbbiakban részletezni kívánjuk a harckészültségi körletek elfoglalá
sának rendjét. 

Amennyiben a mozgósítás és a teljes harckészültség elrendelése egybeesik, 
akkor az alakulatok az „M" készenléti időn belül foglalják el a részükre kije
lölt harckészültségi körleteket. 

Az alakulatok a megalakulási hely elhagyását készenlétük sorrendjében, 
technikai eszközeikkel együtt, általában alegység kötelékben hajtják végre. A2 
elhagyás során elsőbbséget kell biztosítani a vezető és vezetést biztosító szerve
zeteknek. Azokon a megalakulási helyeken, ahol egy időben több alakulat ala· 
kul meg, az elvonulás rendjét és a forgalomszabályozást a közös MVCS pk., a 
helyőrségparancsnok kell, hogy koordinálja. 

A megalakulási hely elhagyásának, a harckészültségi körlet elfoglalásának 
rendjét, a foganatosítandó és betartandó rendszabályokat a harckészültségi és 
mozgósítási tervekben teljes részletességgel kell kidolgozni. 

A harckészültségi körlet elfoglalását a mozgósítással megalakított hadtáp· 
alakulatok a részükre megtervezett időn belül, a teljes harckészültség elrende
lése után foglalják el. Azoknál az alakulatoknál, ahol több körlet van kijelölve, 
a teljes harckészültség elrendelésekor meghatározásra kerül, mely körletet kell 
elfoglalni. 

A harckészültségi körlet határán, a bevető úton (utakon) találkozási pon
tot kell kijelölni, ahonnan az alegységek, részlegek bevezetése történik az el
helyezési, települési helyeikre. 
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Az előkészítő felderítő részleg parancsnoka is a találkozási ponton tesz 
jelentést a beérkező Tábori Hadtáp alakulat parancsnokának a harckészültségi 
körlet elfoglalhatóságának körülményeiről, a végrehajtott feladatokról. 

Az alegységek elhelyezkedésénél minden esetben figyelembe kell venni, hogy 
biztosítva legyen a körforgalom. Különös gonddal kell megszervezni az alegy
ségek között és az elöljáróval az összeköttetést. 

A harckészültségi körletben az alegységeket önállóan úgy kell elhelyezni, 
hogy azok legyenek képesek a menetet szervezetten bármikor megkezdeni. Az 
elhelyezésnél irányelvként az alábbiakat célszerű figyelembe venni: 

- a járművek közötti távolság 20-50 -m; 
-- a kórház alegységcn belüli funkcionális részlegek közötti távolság 100·-

150 méter; 
- a szállító, közúti, vasúti, híradó zászlóaljaknál a századok közötti tá

volság 3-5 krr:. 

A harckészültségi körleteket és a hozzájuk vezető utakat minden esetben 
fel kell deríteni és elő kell készíteni, ezt az állandó harckészültség időszakábán 
folyamatosan úgy kell végezni, hogy az elfoglalás, a megbízható összeköttetés, 
a funkcionális feladatok végrehajtása és az előrevonás feltételei állandóan biz
tosítva legyenek. 

A harckészültségi és a háborús mtiködési körletek kiválasztása, felderítése, 
előkészítése, a megengedett mértékig való berendezése és a további berendezé
sekre való felkészülés az állandó harckészültség időszakában történik. A kör
letek felderítését, megengedett mértékig való berendezését, a további berende
zéshez szükséges anyagi és technikai eszközök előkészítését nagy körültekintés
sel kell megszervezni abból a célból, hogy biztosítva legyen az alakulatok hábo
rús követelmények szerinti létfeltétele, őrzés-védelme és tömegpusztító fegy
verek elleni védelme, a körlet elfoglalásának, elhagyásának szerverett feltét& 
lei, az alakulatok további összekovácsolási és funkcionális tevékenysége végre
hajtásának lehetőségei. 

A harckészültségi körleteknek számos követelményt kell kielégíteni. Ezek 
egy részét elöljárói utasítások szabják meg, más részét az alakulatok feladatai, 
sajátosságai figyelembevételével, a helyszín konkrét tanulmányozásával, szemre
vételezésekkel, a belsö csoportosítás célszerű kialakításával az alakulatok pa
rancsnokai határozzák meg. Ezen követelmények átgondolt, a konkrét helyi és 
terepviszonyokat figyelembe vevő teljesítésére kell az érintett parancsnokoknak 
maximális figyelmet fordítani. 

Altalános követelmény, hogy a harckészültségi körletek illeszkedjenek a 
hadtápbiztosítási rendszerbe, legyenek összhangban az elöljáró szándékával, 
kapcsolódjanak a megalakulási helyekhez, az ellátó forrásokhoz. 

Célszerű követelmény, hogy a körletek lehetőleg legyenek közel a köz
utakhoz, vasúthoz, -a körletben legyen megfelelö bel-só úthálózat, mely a körfor
galmat bizosítja, burkolatuk feleljen meg a járművek terepjáró képességének, 
tegye lehetővé az őrzés-védelem, a tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
rendszabályainak betartását. Közelében ne legyen az ellenség ráhatásának ki
tett fontosabb objektum, tegye lehetővé a megfelelő rejtési és megóvási rend
szabályok betartását, a természetes fedezékek kihasználását . 
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A Kö'l.pont Hadtáp alakulatok tevékenysége 

Amint azt az előadás elején jeleztem, a Központ Hadtáp alakulatok jelentös 
része a magasabb harckészültségbe helyezés után háborús feladatait a béke el
helyezési, illetve megalakulási körletében hajtja végre. Funkcionális feladataik 
alapvetően nem változnak, jellemző, hogy feladataik a béke tevékenység több
szörösére nőhetnek, mindez bonyolult viszonyok között, ezért előtérbe kerül a 
szervezetek és anyagi készletek védelmének feszes megszervezése és végrehaj
tása. Ezen alakulatoknak ez a háborús működési helyük is. 

Az alakulatok másik csoportja (elsősorban a veszélyeztetett városokból) 
új háborús működési helyre települ ki. A kitelepítést az állandó harckészült
ség időszakában kell megtervezni és a szükséges szállító, rakodó és egyéb erő
ket-eszközöket ideiglenes jeUeggel az illetékes megyei parancsnokságoktól kell 
igényelni. 

A Központ Hadtáp alakulatok egy része - főleg a mozgékony szervek -
feladatai végrehajtása érdekében - külön parancsra - elhagyhatja a kijelölt 
háborús működési helyét. 

Sajátos feladatot hajtanak végre egyes Központ Hadtáp raktárak, melyek 
tábori raktárak készleteit tárolják. 

A Központ Hadtáp raktáraknak mozgósítási és a magasabb harokészült
ségbe helyezés feladatuk mellett - melyek saját harckészültségbe helyezésü
kön túlmenően egy sor náluk tárolt anyag tömegesen, rövid idő alatt jelent
kező szervezett kiadását is jelentik -, külön parancsra a náluk tárolt tábori 
raktárak készleteit is fel kell gépkocsira, a jelzett tábori szállító zászlóaljakra 
v:agy vasútra málházni. Ez párhuzamosan, tehát hármas tevékenységet jelent, 
vagy jelenthet. 

Mindezek mellett az anyagok megóvása érdekében szükséges igényként je
lentkezik a meglevő és beérkező hadászati készletek decentralizált elhelyezése. 
Ez a veszélyeztetett városokból kitelepülésre tervezett raktáraknál már pa
ranccsal alapvetően rendezett, ugyanakkor minden tárintézetnél fel kell készülni 
az anyagok, eszközök kitelepítésére, decentralizálására. Ez főleg az MNHF-ség 
törzse és szolgálatfőnökségei, a középirányító szervek átgondolt tervező és 
felmérő munkáját igényli, ugyanakkor megfelelő kezdeményezést követel meg 
a:z érintett szervek parancsnokaitól is. 

Az elmondottakból is érzékelhető, hogy összetett és bonyolult feladat a 
Központ és Tábori Hadtáp körletrendszerének megtervezése és a körletek el
foglalásának megszervezése. Bonyolítja a tevékenységet, hogy egyes feladatok 
összetetten, csak a különböző tagozatok szoros együttműködése útján hajthatók 
végre. Mindez azt követeli, hogy már az állandó harckészültség időszakában 
rendelkezzünk pontos és megbízható tervekkel, győződjünk meg azok végre
hajthatóságáról, mindenki hajtsa végre a reá vonatkozó együttműködési felada
tokat, biztosítsa a tervekben foglaltak begyakorlását és a tervek naprakészségét. 

Az ismertetett elveknek megfelelően az önálló gépkocsiszállító zászlóalj 
HKSZ körlete elfoglalásának rendjét a 17. számú vázlat szemlélteti. 
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Az MN Központi Ozemanyag:raktárban tárolt különböző rendeltetésű 
készletek csoportosítása, kiadáshoz és szállításhoz történő 

előkészítettsége 

Az MN Központi Üzemanyagraktár (KÜZAR) alapvető rendeltetése az 
AHKSZ időszakában a hozzá utalt katonai szervezetek üzemanyaggal, üzem
anyagtechnikai-eszközökkel (szakanyagokkal) történő ellátása, a folyószámos 
alakulatok MZ készleteinek tárolása, továbbá az MN kezelésében levő üzem
anyagkutak javításának, karbantartásának, időszakos nyomáspróbájának végre
hajtása, az üzemanyag szaktechnikai eszközök javítása. 

Alapvető feladat az AHKSZ időszakában a harckészültségi és mozgósítási 
tevékenység megtervezése és megszervezése, végrehajtásának begyakorolta
tása, az ehhez szükséges technikai feltételek megteremtése, a különböző rendel
tetésű készletek csoportosítása, kiadáshoz és szállításhoz történő előkészítése. 

Az AHKSZ időszakában végrehajtandó szakmai tevékenysége kétprofilú: 

- raktározási, amelyhez hozzá tartozik a mennyiségi és minőségi átvétel, 
minőség-, illetve állagmegóvás, tárolás és kiadás, szállítások szervezése és bo
nyolítása; 

- javítási-karbantartási, amelyhez hozzá tartozik a kútjavításon és karban
tartáson kívül az üza. technikai eszközök javítása, tartályok tisztítása. 

Mozgósítás esetén az első napokban a KÜZAR által végrehajtandó fel-
adatok megsokszorozódnak és jellegében is eltérőek az AHKSZ idöszakáétól. 

Fő feladatai: 

- a raktár hadiszervezetre történő feltöltése; 
- a „Tábori Üzemanyagraktár" (TüZAR) felállítása, tároló-kiszolgáló 

eszközeinek málházása, az anyagi készletek vasúti berakása; 
- üza. száll. z. felmálházása tartályokkal, majd a TÜZAR anyagának fel

töltése, kenő-karbantartó anyagok felmálházása; 
- egyéb rendeltetésű készletek kiadása az objektumon kívüli területen, 

kikülönített részleggel; 
- az „M" utalványok alapján tárolt üzemanyag és üzemanyag-technikai 

eszközeinek a kiadása; 

- az ipartól érkező anyagok átvétele, tárolása, kiadása; 
- továbbá a háborús utaltsági rendre való átállás, a hátországi alakulatok 

ellátása. 
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E feladatok végrehajtására jellemző, hogy viszonylag 
zamosan, igen rövid idő alatt (2-3 nap) kell megoldani. A 
ennek megfelelően a 18-19. sz. vázlat szemlélteti. 

egy időben 
tevékenység 

párhu
rendjét 

E tevékenység végrehajtása a KÜZAR állományától - már az AHKSZ 
időszakában is - feszes tervezői, jól megszervezett, technikailag előkészített vég
rehajtói munkát követel. Nagyon fontos a raktár katonai és polgári állomá
nyának felkészítése, összehangolt tevékenységének begyakoroltatása, a feladat 
ismeretének állandó, folyamatos ellenőrzése. A raktár jelenlegi területnagysá
gával, technikai el&készítettségével a felsorolt feladatok egyidejű, időbeni végre
hajtását csak szükségszerűen tudja megoldani. 

Az M-4. napjától kezdve a tevékenység jellege - bár megnövekedett for
galommal - hasonlóvá válik az AHKSZ időszak feladataihoz. Az eltérő jelle
get egyrészt a megnövekedett vasúti szállítás adja - hadműveleti tartalékok 
kiszállítása miatt -, másrészt a tömeges hajtóanyag kiadása üza. száll. zászló
aljakra, amelyek kiszolgálása érdekében töltősorok kerültek kiépítésre. A haj
tóanyag-ellátásban különösen kiemelkedő jelentőségű a KÜZAR, mivel a Köz
pont Hadtáp üzemanyagraktárak közül ez az egy raktár van az AFOR telepen 
keresztül bekapcsolva az országos termékvezeték-hálózatba, így az újratöltés, 
a hiányzó anyagok pótlása rövid időn belül - a vasút kikapcsolása esetén is -
megoldható, sőt arra is van lehetőség, hogy betárolás nélkül a vezetéken érkező 
anyagot közvetlen vasúti tartályvagonokba töltsük, és a továbbszállítást vas
Űton biztosítsuk. 

Amint az a fentiekből látható, a KÜZAR-nál különböző rendeltetésű 
anyagokat tárolunk, így például: 

- a TÜZAR-ok anyagának egy részét, amelyet a bemozgósított üza. száll. 
z.-ak szállítanak el, illetve vasúti szállítással kerül előrevonásra; 

- a hadműveleti tartalék anyagok egy részét, úgy mint a központi tartalé
kot. (E készletek hivatottak biztosítani az elvonuló és hátországi rendeltetésű 

katonai szervezetek folyamatos - háborús - ellátását.) 

A fentieken kívül az „M"-kor felálló alakulatok részére tárolunk - utal
ványok alapján - különböző anyagokat és technikai eszközöket. 

A hajtóanyagok tárolása - a párolgási veszteségek, a mechanikai szennyező
dések csökkentése, valamint a tűzbiztonsági szabályok előírásai miatt - nagy
tartályokban történik. A hajtóanyagok kitárolását, hordózását a veszélyeztetett
ségi időszakban, vagy magasabb HKSZ fokozat elrendelése után kezdi meg az 
intézet, a HKSZ tervében - a kiadás sorrendjének megfelelő - ütemezettek sze
rint. 

A TÜZAR-ok anyagának elszállítása a gépkocsiszállításon kívül - a bé
kében lebiztosított - vasúti járműveken is történik. Egy katonavonat málházását 
kell végrehajtani a KÜZAR-nak M-2 nulla órától. E szerelvénnyel aránylag 
kis mennyiségű hajtóanyagot szállítunk, ami a KÜZAR-nál van tárolva, ugyan
is a központ üzemanyagraktáraknál főként a kenő-karbantartó anyagokat tárol
juk. A szűkös központi tárolótér-kapacitás miatt hajtóanyagot csak a mobilizál
ható tárolótérnek megfelelő mennyiségben tudunk elhelyezni. A raktárak hajtó
anyagának nagy részét népgazdasági bázisokon tároljuk. Adott esetben a ki
szállítást (vagy vételezést) e bázisokról fogjuk biztosítani vasúti, vagy közúti 
szállítással. A kenő-karbantartó anyag - a motorolajok kivételével - kiszerelt 
állapotban, külön raktárban (a málházás sorrendjének megfelelően) van tá-
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rolva a különböző TÜZAR-ok részére. A motorolajokat ugyancsak nagytartá
lyokban tároljuk (a szűkös tárolóterület miatt), amelyek kiszerelését a hajtó
anyaggal egy időben kezdik meg. A motorolajoknál azonban minden esetben fi
gyelembe vesszük a béke ellátáshoz előkészített hordózott anyagokat (ame
lyek mintegy egy-másfél havi békeszükséglctet fedeznek), ami a málházandó 
anyag 35-400/0-át képezheti, így biztosítható a málházás gyors megkezdése, 
illetve a határidőn belüli végrehajtása. 

A folyószámos - .,M" -kor megalakuló - alakulatok anyagának tárolása 
hajtóanyag vonatkozásban szintén nagytartályban történik. A kenő-karbantartó 
anyagokat, valamint a technikai eszközöket külön raktárban, folyószámonként, 
a kiadás - vételezés - sorrendjében tároljuk. Az anyagok frissítésének meg
könnyítése, valamint a mechanikai szennyeződés csökkentése érdekében azonban 
az anyagok kiszerelését - az elkészített tervek alapján - a magasabb HKSZ el
rendelésekor kezdik meg. A kiadásra előkészített tároló eszközökön az anyag 
megnevezését és a betárolandó mennyiséget előre feltüntetik, ezzel is rövidít
ve az előkészítés idejét. Ez évben megkezdtük a különböző anyagok műanyag 
flakonos, illetve a kenőzsírok műanyag dobozos kiszerelését, ezzel is elősegítve 
a· minőség megóvását és a gyors kiadást. Megkezdtük a folyószámos alakulatok 
anyagának konténerizálását, mivel biztosítani akarjuk a gyors kiadást, illetve az 
adott alakulatnál a biztonságos tárolást.A hálóskonténer rendszerbe állításával 
az előkészítettség, a tárolótér jobb kihasználása, a gépi rakodás, ezzel az élő 
munkaerő kikapcsolása, átcsoportosítása biztosítható a kritikus munkahelyekre. 

A raktár tevékenységének folyamatossága és a megbízhatóbb végrehajtás 
érdekében a tervezői-szervezői munka javítása mellett a technikai előkészített
séget tervezzük továbbfejleszteni. Nevezetesen: 

- a rakodás további gépesítését, az ehhez szükséges úthálózat és a táro
lási módok fejlesztésével együtt; 

- az ideiglenes munkaerő létszámának növeli:sét, a mindenoldalú anyag
mozgatás végrehajtása érdekében; 

- javaslatot dolgozunk ki az üza. száll. z.-ra málházandó 4 m3-es acél
tartályok intézeten kívüli (a felállítási helyhez közeli) elhelyezésére, málházás
hoz alkalmasabb elrendezésére, illetve a málházás meggyorsítása érdekében; 

- tovább folytatjuk az elmúlt évben megkezdett munka- és üzemszervezési 
tevékenységet. 

A végrehajtott gyakorlat alapvetően bizonyította, hogy a kialakított táro
lási és kiadási rend megfelel a követelményeknek. A KÜZAR az elkészített 
tervek aktivizálásával képes a feladatok gyors, szervezett végrehajtására, a 
TÜZAR felállítására, a folyószámos alakulatok kiszolgálására. Felkészült a 
nagy tömegű anyag tárolására és kiadására, az ellátás zavartalan végrehajtására. 
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Az üzemanyag-szállító zászlóalj, az MN KOZAR 
és a tábori üzemanyagraktár együttműködésének, 

együttes tevékenységének megszervezése 
az összehangolt HKSZ tervek alapján 

A központi üzemanyagraktárak legfontosabb háborús feladatai a mozgos1-
tás első napjaiban a tábod üzemanyagraktárak megalakítása és a részükre, vala
mint az „M" esetén felálló alakulatok részére tárolt nagy tömegű üzemanyag 
és üzemanyag technikai eszköz kiadása. Az MN Központi Üzemanyagraktár tá
rolja - hadműveleti tartalékok egy részén túl - a tábori üzemanyagraktár 
és jelentős mennyiségű folyószámos alakulat teljes anyagát. Ennek a hatalmas 
anyagmennyiségnek a kiadása az üzemanyagszállító zászlóalj és az egyes ala
kulatok szállító gépkócsijai részére már az állandó harckészültség időszakában 
gondos előkészítő, tervező munkát igényel, a végrehajtás periódusában pedig 
nem kevésbé jól szervezett, összehangolt tevékenységet tesz szükségessé, mind a 
Központi Üzemanyagraktár, mind a vételezö alakulatok részéről. 

Fentieken túlmenően a nagy tömegű anyagkiadás technikai és szervezeti 
feltételeinek megteremtését indokolja az elöljárók által támasztott azon köve
telmény is, amely szerint a központi üzemanyagraktáraknál (ugyanígy az Allami 
Termékgazdálkodási Igazgatóság üzemanyagraktárainál is) lehetővé kell tenni 
a külön feladatban meghatározott egyéb rendeltetésű üzemanyagszállító zászló
aljak normaidőre történő feltöltését. Ez több izáz tonna üzemanyag óránkénti 
kiadását jelenti üzemanyag-szállító gépkocsikba, vagy egyéb szállítóeszközökbe. 

A módszertani gyakorlat érintett mozzanatában a valóságban is párhuzamo
san folyó tevékenység egy része lett végrehajtva. A mozzanat fő célja volt a 
nagy tömegű anyagkiadás megszervezési és lebonyolítási módszereinek ismerte
tése. 

A TüZAR készleteit egy önálló üzemanyagszállító zászlóalj málházza. A 
feladat végrehajtásának elökészítése már az állandó harckészültség idöszakában 
megkezdödött. A Központi Üzemanyagraktár és a szállító zászlóalj elkészítették 
egyeztetett málházási terveiket (20. sz. vázlat). A málházási terv tartalmazza 
grafikus és táblázatos formában a töltöfrontok és rakodóállások helyét és jelö
lését, a közlekedési útvonalakat, az egyes rakodóállásokon felmálházandó anya
gok fajtáját és mennyiségét, a rakodá'Sra tervezett gépkocsik és pótkocsik meny.
nyiségét, az alkalmazandó technikai eszközöket, a szükséges munkaerőt, a töltési 
lmpacitást és a málházási időszükségletet. 

A málházási terv és az ahhoz kapcsolódó ütemterv szerves összhangban 
vannak az egyéb harckészültségi tervekkel. 
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Az üzemanyag-szállító zászlóalj vezető állománya - beleértve a rajparancs
nok.ok.at is - szemrevételezést hajtott végre az üzemanyagraktárban. Ennek so
rán tájékoztatást kaptak a közlekedési utakról, megtekintették a rakodóállások 
pontos helyét, felmérték a beállási lehetőségeket, megismerték a forgalmi ren
det és az együttműködő személyi állományt. 

Miután a szállító zászlóalj utasítást kapott a málházási feladat végrehajtá
sára, a zászlóaljparancsnok és a raktárparancsnok pontosították terveiket, meg
szervezték az együttműködést és a híradást. 

A Központi Üzemanyagraktár előkészítő csoportot küldött ki a várakozási 
körletben levő szállító zászlóalj elé. A csoportot a laboratóriumvezető vezette. 
Az előkészítő csoport feladata volt a feltöltendő tartályok tisztaságának, töltés
re való alkalmasságának ellenőrzése. _Miután ez megtörtént, kiosztották minden 
egyes gépkocsivezető részére azt a zsetont, amelyen fel volt tüntetve a feltölten
dő vagy felmálházandó anyag fajtája és a töltőhely, illetve rakodóállás száma. 

Az előkészítő csoport kiérkezésétől kezdve a központ raktár és az attól 
1000-1500 m-re levö várakozási körlet között rádióösszeköttetés volt, egyidejű
leg megkezdódött a telefonvonal kiépítése. 

A raktárban ezalatt aktivizálták az előzetesen megszervezett és begyako
rolt diszpécser-rendszert, felállították az ellenőrző-áteresztő pontot, elhelyez
ték az ideiglenes forgalomszabályozó jelzőtáblákat és készültségbe helyezték a 
tűzoltó rajt. Személyre menően - az előzetes tervek alapján - meghatározták az 
állomány feladatait. A kijelölt helyekre felállították a forgalomszabályozókat. 

Az üzemanyag-szállító zászlóaljak a benzint és a gázolajat a tehergépko
csik és pótkocsik platójára málházott 4 m3-es acéltartályokban szállítják. Ezeket 
a tartályokat jelenleg a központ üze1I1111nyagraktárak tárolják. A tartályok autó
darukkal történő felmálházása és a platón történő rögzítése időigényes feladat. 
A daruk és a gépkocsioszlopok mozgását biztosító elhelyezés a központ üzem
anyagraktárak területéből igen nagy részt köt le, ezenkívül az egyszer már fel
töltött tartályok tűzrendészeti szempontból megfelelő tárolótetének kialakítása 
igen munkaigényes, különösen akkor, ha - amint a konkrét helyszínen is - a 
terület nem sík. Ezen túlmenően ennél a módszernél a zászlóalj málházását csak 
a raktárba történö beérkezése után lehet megkezdeni és így a raktár töltési ka
pacitását nem lehet kihasználni, a tömeges anyagkiadás ideje megnövekszik. 
Ezért a íövöben célszerűnek tartjuk vizsgálni azt a megoldást, hogy a tartályok 
a szállító zászlóalj megalakulási helyén vagy annak közelében legyenek tárolva 
és a platóra történő málházásuk és rögzítésük a megalakulással egyidejűleg tör
ténjen, a holtidők kihasználásával. 

A gyakorlaton mindkét változatot kipróbáltuk. A tartályok nagyobb részét 
előzetesen kiszállítottuk a várakozási körletbe. 

Mivel a szállító zászlóalj állományába csak autómentő daru tartozik, a 
málházást a központ raktár és a tábori raktár darui hajtották végre. Ezek az 
előkészítő csoporttal együtt mentek ki a várakozási körletbe. 

A tartályok egy kisebb részének málházása a raktár területén belül történt. 
lgy mód nyílott a két módszer összehasonlítására, idő- és helysz:ükségletének 
összevetésére. 

Miután a Központi Üzemanyagraktár és az üzemanyag-szállító zászlóalj 
(illetve annak a gyakorlat ezen mozzanatában részt vevő százada) felkészült 
a feladat végrehajtására, megkezdődhetett a málházás. A raktárba beérkező gép
kocsikat az ellenőrző-áteresztő pont léptette be és irányította a rakodóállások-
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hoz. A század egy szakasza málházta fel a Tábori Üzemanyagraktár kenő- és 
karbantartó anyagait, valamint - a párhuzamosan folyó tevékenységek illuszt
rálására - egy folyószámos alakulat valamennyi üzemanyagát és üzemanyag
technikai eszközét. 

A gépkocsik beálltak a rakodási pontokra, ahol a Központi és a Tábori 
Üzemanyagraktár kijelölt állománya felmálházta az előkészített anyagokat. Ahol 
a tárolt anyagok: csomagolása és kiszerelése. lehetővé tette, ott ezt a munkát gé
pesítettük, a zárt raktárakban gyalogvezérlésű elektromos targoncák, a nyitott 
tárolóterületen_ Diesel-üzemű emelővillás targoncák és hordórakodógépek al
kalmazásával. 

A gépesítést a szűkös hely eléggé megnehezíti, ezért a kézi munka még 
nem küszöbölhető ki mindenhol. Ennek megkönnyítésére süllyesztett, vagy ki
emelt rakodóállásokat alakítottunk ki. 

A század másik két szakasza a tehergépkocsik és pótkocsik platójára mál
házott 4 m3-es acéltartályokkal benzint és gázolajat vételezett. A tömeges 
anyagkiadáshoz a Központi Üzemanyagraktár három kiadóteret hozott létre, 
egyet a benzin, és kettőt a gázolaj töltésére, egyenként 8 töltőhellyel. A nyolc 
töltőhelyes töltősorok egyébként a tábori üzemanyagraktárak rendszeresített esz
közei, de célszerűen alkalmazhatók a központi raktárakban is. Üzemeltetésükre 
160-160 m3/óra névleges teljesítményű tábori szivattyúállomásokat alkalmaztunk. 
A tábori szivattyúállomások alkalmazására azért van szükség az állandó rak
tárakban is, mert a gyakorlatban egyidejűleg vasúti tartálykocsitöltés is foly
hat és ez leköti a beépített szivattyúházak kapacitását. 

A tömeges feltöltés irányítására vezetési pontot hoztunk létre. A kiadóte
reken folyó tevékenységeket - a gépkocsik beállítását, a szivattyúállomások mű~ 
ködtetését, a tartályok töltését - a diszpécser irányítja. Bár ez a munka előre 
kidolgozott ütemterv alapján folyik, az előre nem látható nehézségek, esetleg 
bekövetkező műszaki meghibásodások miatt nagyfokú operativitást igényel. A 
tömeges feltöltés menetében a programtól való eltérés ugyanis csökkenti a 
rendszer hatásfokát, rontja a szivattyúállomások kihasználtságát, szélsőséges 
esetben lehetetlenné teszi a málházási tervben meghatározott normaidők betar
tását. A 'vezetési pontot ezért is célszerű olyan helyre telepíteni, ahonnan a 
diszpécser az egész folyamatot át tudja tekinteni. A konkrét esetben a vezetési 
pontot a kiadóterek között levő szivattyúház tetején helyeztük el. A töltés 
ideje alatt a diszpécserrel együtt itt tartózkodott a szállító század parancsnoka 
is, hogy szükség esetén segíthessen a vezetésben. 

Az elgondolás szerint a tömeges feltöltést a diszpécser külön az erre a 
célra telepített K-10-es telefonközpont és az egyes munkahelyeken levő állo
mások felhasználásával irányította volna. A vonalak ki lettek építve a vára
kozási körletbe, az eUenőrző-áteresztő pontra, a három szivattyúállomáshoz 
és a három kiadótérre. 

Bebizonyosodott, hogy ez a megoldás nem megfelelő, elsősorban az össze
köttetések létrehozásának aránylag lassú volta miatt. Elsősorban a szivattyúál
lomások részére kiadandó parancsok vétele és visszaigazolása igényelt más 
megoldást, de a kb. 120 m hosszú töltöfrontok mentén tevékenykedő kiadótér
parancsnokok számára sem volt megfelelő. Ezért menet közben át kellett térni 
az eredetileg másodlagosnak szánt, kishatósugarú, rögzített frekvenciás URH
sávos kisrádiók használatára. Ez a továbbiakban megfelelő eszköznek bizo
nyult a vezetés részére. 
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A kiadótér-parancsnokok a felügyeletük alatt álló területen folyó tevé
kenységeket hangosbeszélő segítségével irányították. Az itt folyó munkáknál, 
elsősorban a gépkocsik töltéséhez való beállításánál nagy szükség volt a kiadó
tér-parancsnokok és a szállító alegységparancsnokok együttmüködésére. A be
állás és a töltésre történő felkészülés gyors és szervezett lebonyolításával a 
holtidők jelentősen csökkenthetők, javítható a rendszer hatékonysága. 

A tömeges feltöltés kiadóterein egyidejűleg 24 tartály töltése volt végre
hajtható. A töltés alatt a következő váltás már előrevonásra került a várakozási 
körletből az ellenőrző-áteresztő pontra, hogy a váltási időveszteség minimális 
legyen. A feltöltött gépkocsik a raktár területét elhagyva a 3-4 km-re levő 
gyülekezési körletbe mentek, · ahol a szállító zászlóalj az Oszlopokat újból meg
alakította és folytathatta feladatának .végrehajtását. 

A rakodási-málházási folyamat egész időtartama alatt nagy gondot kellett 
fordítani a tűzbiztonsági rendszabályok betartására. A nagy gépjárműforgalom 
és a korlátozott mozgás·i lehetőségek egy esetleges tűz esetén fokozott veszélyt 
jelentenek a- raktár egészére nézve. Ezért központi hely lett kijelölve a tűzoltó 
gépkocsi részére és mindenhol rendelkezésre álltak az előírásos tűzoltókészü
lékek és egyéb tűzvédelmi eszközök. 

Összegezve a gyakorlat ezen müzzanatának tapasztalatait, bebizonyosodott, 
hogy a központi és tábori üzemanyagraktárak, valamint az üzemanyag-szállító 
zászlóalj képesek együttesen végrehajtani a részükre meghatározott feladatokat. 
Ez a tevékenység igényli az összehangolt tervek elkészítését és naprakészen tar
tását már az állandó harckészültség időszakában, a személyi állomány kiképzését 
és eligazítását a várható feladatokra, az operatív együttműködést a végrehajtás 
folyamatában, valamint a célnak legmegfelelőbb híradó eszközök begyakorlott 
alkalmazását. 
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A vasúti berakások megszervezése 
és a rakodási munkák mechanizmusa 

A katonai szervezetek üzemanyag-szükségletének kielégítése mind békében, 
mind a hadműveletek folyamán csak a szállítási ágazatok komplex igénybevé
telével történhet. Az egyes szállítási ágazatok különböző arányokban kerülnek 
alkalmazásra a hátország és a harcoló szervezetek ellátására telepített „bázisok" 
anyagi készletei utánszállítására. Míg a mögöttes területek (a hátország} központi 
raktárai feltöltése közel 100"/o-ban vasúti szállítással megoldható, addig a tá
bori bázisok ellátásának, feltöltésének szállítási ágazatai aránya igen jelentős 
szóródást mutat. 

E néhány bevezető gondolat azért is célszerű, hogy jelen helyzetben a tá
bori üzemanyagraktár vasúti szállítását, a kapcsolatos tervek kimunkálását és 
végrehajtását - bizonyos sajátosságok figyelembevételével - a realitások talaján 
kellő áttekintéssel lehessen vizsgálni. 

Az általános elvek alkalmazását befolyásoló konkrét sajátosságok az aláb
biak: 

- az esetben, ha a Központi Üzemanyagraktár az országos termékvezeték 
hálózatba be van kötve, a raktár feltöltése - hajtóanyagok vonatkozásában B.
go. - csővezetékes szállítási móddal történhet, a vasúti szállítás ezért zömmel 
a raktárból való kiszállítás esetén kerül tehát előtérbe; 

- a raktárnak az országos termékvezeték hálózatba történő bekötése ese
tén fel kell készülni ún. anyagmentési feladatok végzésére is. A csővezetékrend
szer végpontjára, vagy közbülső szakaszaira telepített fogadóállomások, illetve 
vonalszakasz rombolása esetén a finomítótól érkező hajtóanyagot a Tábori 
Üzemanyagraktár vasúti berakásával egyidejüleg kell vasúti tartálykocsikba 
tölteni; 

- a Központi Üzemanyagraktár helyéből és szerepéből következően nem 
csupán az elvonuló szárazföldi seregtestek részére irányuló szállítmányok bera
kásával foglalkozik, hanem részben az ipartól fogad vasúti szállítmányokat, 
részben a hátországi seregtestek, csapatok részére szállít ki vasúton készleteket; 

- a be- és kirakásra szolgáló iparvágány szakasz mellett a hajtóanyagok 
fel- és letöltésére kiépített rendszerek vannak, melyek igénybevételével a vasúti 
tartálykocsik viszonylag gyorsan, zökkenőmentesen feltölthetők. Emellett az 
egyéb - szilárd - anyagok be- és kirakásához kiépített rakodóállások nem áll
nak rendelkezésre, ezért az ilyen anyagok be- és kirakása viszonylag bonyolul
tabban végezhető el; 
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- a vasúti rakodással egyidejűleg gépkocsi szállítmányok málházását, kész
letek feltöltését, ,,M" folyószámos alakulatok részére ,anyagok kiadását is 
végezni kell - amely nemcsak a rendelkezésre álló erők és eszközök rakodási 
feladatokra történő igénybevételét korlátozza, hanem a raktári utak egy részét 
is leköti, azok használati lehetőségét is csökkenti. 

E néhány sajátosság mellett még számtalan befolyásoló tényező van, amely 
részben az üzemanyag-szállítmányok tűz- és balasetveszélyess·égéból, részben a 
valós helyzetből következően a több változat szerinti berakásra való felkészülés 
szükségességét teszi indokolttá. 

Az általános elvek és a helyi saiátouágok együttes alkalmazása 

Az „M" után a vasúti szállítási tevékenység a Központi Üzemanyagrak
tárnak egyik legfontosabb feladatát képezi, melynek kapcsán csaknem az egész 
állomány együttes munkája szükséges a gyors és pontos feladatvégrehajtás ér
dekében. Kiszállítandó ugyanis a TOZAR anyagának egy része - vasúti gör
dülőanyagon -, amelyhez egy teljes vasúti szerelvény szükséges. 

A részletszámvetések előzetes kimunkálását követően az anyagnemenként 
egyidejűleg tölthető anyagfajta figyelembevételével, gondos tervező munka szük
séges ahhoz, hogy a lehetöség - az időtényezők figyelembevételével - a legked
vezőbben hasznosítható legyen. 

Alapvetően befolyásoló tényező a fővonalra csatlakozó iparvágány hossza 
és igénybevételi lehetősége. Egy változat szerint közel 300 méteres vágánysza
kasz esetén ez kéttengelyes vasúti tartálykocsiból 24 db, vagy 4 tengelyesből 12 
db egyidejű befogadását (be- és kirakását) teszi lehetővé . 

Ezért a TUZAR elszállítandó anyagának berakásához szükséges gördülő
anyag (25 db kéttengelyes tartálykocsi és 37 db kéttengelyes vasúti kocsi, il
letve ennek megfelelő mennyiségű négytengelyes kocsi) csak három részletben 
állítható be. 

A berakás ütemezésénél figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes lefejtő
aknák csak meghatározott anyagféleséghez használhatók, a minőséget károsan 
befolyásoló anyagkeveredés elkerülése végett. 

Az egyes szerelvényrészeket ezért úgy célszerű összeállítani, hogy tartály
kocsikat és darabáru szállítására alkalmas kocsikat egyaránt tartalmazzanak, 
mert így az eltérő jellegű tevékenységek párhuzamosan végezhetők. 

A vasúti rakodás szűk keresztmetsutét jelen esetben a szilárd an}'lagok be
rakása jelenti. Ezeket az anyagokat tehergépkocsival kell az iparvágányhoz ki
szállítani, melyhez 73 kocsifordulóra van szükség, ezen belül szerelvényrészen
ként 24-25 fordulóra. A 4 rakodóbrigád létrehozása esetén és 1 kocsi/óra bri
gádonkénti teljesítménnyel számolva, 12 db vasúti kocsit 3 óra alatt meg lehet 
rakni. Ez azonban a jelenleg rendelkezésre álló gépkocsiállománynak - 5 db 6 
tonnás és 3 db 4,5 tonnás tehergépkocsi - maximális igénybevételét jelenti, egy 
rendkívüli műszaki meghibásodás fennakadásokat okozhat. 

Mindezeket azért is szükséges részletesen vizsgálni, mert ismeretes, hogy 
más fegyvernemek és szolgálati ágak az üzemanyag szolgálathoz hasonló nehéz
ségekkel küzdenek a berakási id6normák betartása terén, a nagy tömeg(! anyag 
rövid idő alatti felmálházása következtében. A feladat végrehajtásához a köz
pont raktáraknál ideiglenes polgári munkaerőt is igénybe kell venni, saját állo
mányokon túlmenően. 
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Az egyes szer.elvényrészekbe - a szilárd anyagokat szállító kocsikon kívül 
- jutó 7-8 tartálykocsi a rendelkezésre álló mintegy 3 óra alatt zavartalanul fel
tölthető,mivel erre a céJra kb. 300 m3/óra beépített szivattyúteljesítmény vehető 
jgéQybe. 

Ez idő alatt elvégezhetők az előírt vizsgálatok is, mégpedig: 

- ellenőrizni kell a tartálykocsik tisztaságát, a bennük levő maradék anya
got; 

- a tolózárak állapotát, csöpögéSmentességét; 

- a feltöltés biztonsági rendszabályainak betartását. 

Mindezeket alapul véve az előzőekben ismertetett anyagokkal és módszerek
kel a szerelvény 9 óra alatt rakható be. Figyelembe kell azonban venni a sze
relvényrészek beállításához és cseréjéhez szükséges időt is, ezért a szállítmány 
málházási, rendezési ideje 12 órára tehető. 

A vasúti berakás technológiai folyamata 

A nagy mennyiségű, tartálykocsi tételű hajtóanyagok, valamint az ennél 
kisebb_ kiszerelésű és ezért gyakorlatilag darabáruknak felfogható üzemanya
gok és üzemanyag-technikai eszközök vonatkozásában ez eltérő lehet. Ilyen ér
telemben darabáruként k_ezelhetö a 4 m3-es acéltartálytól kezdve a 200 1-es 
hordón át valamennyi olyan anyag, amiből egységrakomány képezhető, vagyis 
rako<lól~p, ketrec, kiskonténer stb. 

A nagy tömegű hajtóanyagok berakásának technológiai folyamata aránylag 
egyszerű, mivel a tartálykocsik és az aknák csőcsatlakozásának bekötése után 
csak a megfelelő tolózárak nyitása és a szivattyúk bekapcsolása szükséges. 

Bonyolultabb azonban a szilárd anyagok berakása, mivel ez több egymás· 
hoz csatlakozó műveleti elemből áll. Hagyományos módszerekkel a raktárban 
először tehergépkocsira rakják az anyagokat, ez történhet géppel vagy kézi erő
vel. Ezután. kiszállítják az iparvágányhoz, majd itt megtörténik a tényleges be
rakás. Anyagmozgató gépek alkalmazásával természetszerüen ezen anyagmoz
gatási többszörös jelentősen csökkenthető. 

A vas,Jti berakás időbeni ütemezése 

A berakás megszervezésének és végrehajtásának folyamata időben két, 
cgymástó,l elkülönülő részre tagozódik: 

- az állandó harckészültség időszakára és. 
- a feladat végrehajtásának időszakára. 

Mindkét részben egyaránt szerepel mind a raktár részéről, mind a vasút 
részéről elvégzendő tevékenység összessége. 

Az állandó harckészültség időszakában a feladattisztázás keretében fel kell 
mérni az elszállítandó anyagok mennyiségét, meg kell határozni és le kell igé· 
nyelni a szállítóeszközöket és az ideiglenes munkaerőt. Ennek biztosítása és visz
szaigazolása után el kell készíteni a berakási tervet (21. sz. vázlat), meg kell 
tervezni a berakáshoz szükséges erőket és eszközöket. 

Ezek az okmányok a HKSZ tervek szerves részét képezik. 

76 

• 

i 

• 



• 

• 
' 

A feladat végrehaitásának időszakában: 

- a vasút a tervekben meghatározott időben beállítja a szerelvényt a vas
Utállomásra, illetve a szerclvényrészeket a Központi Üzemanyagraktár iparvá
gányára. Bontják a szerelvényrészeket, és a tartálykocsikat az aknákhoz állít
ják. A vasút feladata továbbá a feltöltött, megrakott kocsik ellenőrzése, szállí
táshoz való előkészítése, a szerelvényrészek cseréje, majd a szerelvény össze
állítása és indítása. Ez a tevékenység a raktár és az illetékes katonai szállítási 
igazgatóság együttműködését és a tervek folyamatos egyeztetését igényli. A MAV 
és a vasúti katonai szervek képviselői a berakás lebonyolításában személyesen 
is közreműködnek; 

- a raktár feladata a végrehajtáshoz szükséges erők és eszközök előké
szítése, az állomány eligazítása, felkészítése, tűzbiztonsági rendszabályok fogana
tosítása, őrzés-védelem és híradás megszervezése. A rakodást és a feltöltést az 
előre kidolgozott tervek és technológia szerint hajtják végre. 

Összegezve: A vasúti szállítás előkészítése során több olyan sajátosságot 
figyelembe kell venni, amely részben a berakásra kerülő anyag, részben a 
rendelkezésre álló erő és eszköz függvényében meghatározó a feladat időbeni 
teljesítéséhez. .Már az állandó harckészültség időszakában gondos, körültekintő 
és egyeztetett tervező munkára van szükség mind a Központi Üzemanyagraktár, 
mind az illetékes KSZI és a MAV részéről. A végrehajtás időszakában pedig 
elengedhetetlen a feszes együttműködés és gyors reagálóképesség ezen szervek 
között, a berakás időbeni befejezése érdekében. A gyakorlati életben gyakran 
olyan előre nem tervezhető akadállyal, gonddal és problémával számolhatunk, 
amelyeket csak a korábban ütemezettek átprogramozásával, erők, eszközök át
csoportosításával lehet eredményesen megoldani. 
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Az „M" útján felállított alegységek 
összekovácsoltságának minőségi fokozása 

a kiképzés második ütemében 

Az „M" készenlét minőségi fokozásának legfontosabb módszere az összeko
vácsoló kiképzés folyamatos, megszakítás nélküli folytatása. A kiképzés második 
üteme az „M" készenlét elérése után kezdődik és tulajdonképpen meghatározat
lan ideig folyhat. Miután a második ütem alapvető rendeltetése, hogy a tarta
lékos állomány alegység, egység kötelékben az összes várható feladatát együtt
működve, mind bonyolultabb feltételek közepette legyen képes végrehajtani, a 
kiképzés fő formája e szakaszban a kötelékfoglalkozások rendszere. Mindez 
nem zárja ki, hogy ebben az ütemben az egyes harcos kiképzés gyakorlási for
mái, vezetési és lőgyakorlatok egyéni .számai ne kapjania:k helyet. A kiképzési ter
vet sorrendileg úgy kell felépíteni, hogy az első napokban a legfontosabb kérdések 
kerüljenek gyakoroltatásra és az egész folyamat bármikor megszakítva mégis 
egységes szintet biztosítson. 

Az „M" összekovácsoló kiképzés második ütemének bemutatása során az 
üzemanyag-szállító zászlóalj végrehajtotta első mozzanatként az 5/a számú gép
járművezetési gyakorlatot. Bebizonyosodott, hogy ezt a gyakorlatot a kiképzés 
elején még a legtapasztaltabb vezetők részére is le kell folytatni, mert a gya
korlat természetéből eredően abban az oszlopvezetés, terepen történő mozgás, 
akadályok áthidalása kerül gyakorlásra, harci körülmények között. Azt is ta
pasztalhattuk, hogy a járművezetők jelentős része - akik nem saját gépkocsijuk
kal vonultak be - nem ismerik a típusokat, külön bonyodalmat jelentett a spe
ciális rakomány, a vezetőknek meg kellett szokni az acéltartályok szállítását, 
mert kezdetben attól féltek, hogy azok a rakfelületről lezuhanhatnak. 

Még az első kiképzési nap délutánjára, a vezetési gyakorlat folytatásaként 
célszerű szakharcászati foglalkozást beállítani 4 óra időtartamban, melyet a 
zászlóaljparancsnok vezet. Ez a bemutató során végrehajtásra is került. A szak
harcászati foglalkozások a kiképzés második ütemének leghatákonyabb, legcél
ravezetőbb típusai. Alkalmasak arra, hogy az első ütemben begyakorolt fogáso
kat a tartalékosok tovább fejiesszék, egymás között súlykolják, gyakoroljon a 
vezetőállomány, illetve a foglalkozás egyes mozzanataiban átvételre kerülhetnek 
olyan oktatási kérdések is, melyekre az első ütemben az idő hiánya miatt nem 
kerülhetett sor. A levezetés szervezett végrehajtása érdekében már békében ki 
kell dogozni a zászlóalj szintű szakharcászati foglalkozás levezetési tervét tér
képen, a századparancsnokok foglalkozási jegyeit vázlaton és a részfoglalko
zást vezető szakaszparancsnokok, rajparancsnokok foglalkozási jegyeit füzetben. 

78 

' 

, 

.• 



•• 

Az üzemanyag-szállító zászlóalj sz.akharcá.s:;,ati foglalkoz_á.sának leve:;,etésére 
elk.é.s:;,ített te,v tartalmazza: 

- a foglalkozás tárgyát; 
- a foglalkozás módszerét; 
- a foglalkozás célját; 
- mozzanatokat (ezen belül oktatási kérdéseket) ; 

1 :25 000-es méretarányú térképen részletesen a foglalkozás levezetésének 
rendjét, foglalkozási helyeit; 

- menetrendet (oszlopfordítás előtt és után). 

Részleteiben: 
A foglalkozás tárgya: málházás után körletbe történő menet, szétbontako

zás, őrzés-védelmi feladatok megszervezése, felkészülés feladatvégrehajtásra. 
A foglalkozás módszere: teljes állománnyal, technikával terepen végrehaj

tott gyakorlat. 
A foglalkozás célja: fokozni az alegységek összekovácsoltságát, szakfelada

tok végrehajtását. 
A foglalkozás ideje: ,,M" összekovácsoló kiképzés második ütemének első 

napján 14.00-18.00-ig (4 óra). 

Mozzanatok: 

I. Menet a kijelölt körletbe 

Oktatási kérdések: 

a) diverziós csoport támadásának elhárítása menetben 
b) szennyezett terepszakasz leküzdése 
e) légicsapás következményeinek felszámolása 
d) oszlop/ordítás 

II. Szemrevételezés, alegységek bevezetése 

III. Körletelfoglalás, őrzés-védelem megszervezése 

IV. Ellenséges diverziós csoport támadásának elhárítása 

V. Ertékelés, bevonulás 

Az első mozzanatban a körlet megközelítési útján a zászlóalj oszloptechni
kai és oszlopvezetési gyakorlatot hajtott végre, melyek közül - tekintetbe vé
ve a nagyszámú pótkocsit - századonként külön végrehajtott oszlopfordítás volt 
a legbonyolultabb. A menet után a zászlóalj századonként szétbontakozott. Ezt 
követően a jobb hatékonyság érdekében zászlóalj keretben és századonként kü
lön meghatározott körletekben került levezetésre a II-es, IV-es mozzanat. A 
bemutató során megtekintésre került az első üzemanyag-szállító század szét
bontakozása, a század alegységeinek elhelyezése a terepen, az őrzés-védelem 
megszervezése és begyakorlása. Az egyes szakaszok gyakorlási helyein a sza~ 
kaszparancsnokok módszeresen, külön foglalkozási jegy alapján, de már az ál
lomány kiképzettségére építve vezették le a foglalkozásokat. A dinamizmus, a 
mozgási módok gyakorlása érdekében a szakaszok foglalkozási helyeiket meg
határozott rendben váltották. 
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A · zászlóalj gyakorlat keretében a települt zászlóalj törzs részére a törzs
főnök törzsgyakorló foglalkozást vezetett a vezetési pont telepítésének, a mun
ka megszervezésének kérdéseiből. 

E szakharcászati gyakorlat levezetése után az összekovácsolás további nap
jain magasabb módszertani színvonalon mind bonyolultabb gyakorlatok kerül
hetnek végrehajtásra. Ezen belül elsősorban ki kell bővíteni a gyakorlás körét a 
szaktechnikai eszközök tábori jellegű alkalmazására; fokozni kell a zászlóalj 
szintű együttműködő tevékenységet; rövidíteni kell az egyes mozzanatok végre
hajtására fordítandó időt; s végül gyakorlatokat kell végrehajtani éjszaka. rossz 
látási viszonyok között. 
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A tartalékos hadkötelesek leszerelése 

A tartalékos hadkötelesek leszerelése megszervezésével kapcsolatban vég
rehajtott ellenőrzések tapasztalatai arra engednek következtetni, hogy ennek az 
igen fontos feladatnak a szervezett előkészítésére és végrehajtására a Központ és 
Tábori Hadtáp alakulatok parancsnokai, ,,M" törzs parancsnokai nem fordíta
nak kellő gondot, nem mindenütt értették meg ezzel kapcsolatban az alábbiakat. 

A jól szervezett és mindenoldalúan biztosított „M" összekovácsolási gya
korlatok egyik fontos mozzanata az állampolgári kötelezettségeiket becsületesen 
teljesítő tartalékos hadkötelesek ünnepélyes elbocsátása. 

A körültekintően megszervezett leszerelés végrehajtása amellett, hogy biz
tosítja a kiadott katonai anyagok és technikai eszközök hadihasználható álla
potban és hiányok nélküli visszavételét, az anyagi károk megelőzését, fontos 
politikai kérdés is. 

A haza védelmére való felkészülés szempontjából nem közömbös részünkre, 
hogy a hadtápalakulatok hadi létszámának jelentős hányadát kitevő tartalékos 
állományt milyen mértékben tudjuk a hadsereghez kötni, megnyerni célkitűzé
seinknek. A tartalékosoknak végig a gyakorlat során érezni kell a megbecsülést, 
azt, hogy nagyra értékeljük azt az áldozatot, hogy a haza védelmére való fel
készülés érdekében családjuktól, megszokott munkahelyüktől elszakítva napokat, 
esetenként heteket töltenek el - sokszor tábori körülmények között - a had
sereg kötelékében. 

Ezért a tartalékos állomány leszerelését rendkívül szervezetten, előre el
készített terv alapján kell végrehajtani és annak zárómozzanatát ünnepélyessé 
kell tenni. 

E kétirányú feladat csak gondos előkészítéssel hajtható végre maradéktala
nul. Ennek megfelelően a leszerelés előkészítése során végrehajtandó feladatok 
a következők. 

1. Az alakulat parancsnoka a gyakorlat tapasztalataira támaszkodva el kell, 
hogy döntse a ..tiszti állomány „M" beosztásra való alkalmasságát. Ugyanezt sze
mélyekre menően, az alegységparancsnokok bevonásával, a teljes állomány vo
natkozásában is el kell végezni. 

2. Még a leszerelés megkezdése előtt a nyilvántartólap és katonai igazol
vány megfelelő rovataiba be kell jegyezni a katonai szolgálatra vonatkozó 
adatokat és azokat átadáshoz elő kell készíteni. 

3. Ki kell tölteni a tartalékos kereset (jövedelem) kiegészítésének folyó
sításához szükséges pénzügyi igazolásokat. 
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4. Elő kell készítenj a tartalékosoknak kifizetendő pénzilletményeket (il
letmény, mosatási pénz stb.) és azok kifizetését igazoló okmányokat. 

5. Meg kell szervezni a hadkötelesek hazaszállítását olyan igénnyel, hogy 
azok még a leszerelés napján hazaérkezzenek. Ha a szállítás távolsága azt in
dokolja, a hadtápszolgálat készítse elő a hídegélelmet. 

6. Elő kell készíteni egy vázlatot, a leszerelő hadkötelesek tájékoztatására, 
amely tartalmazza azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyeket a hadkötelezett· 
séggel összefüggésben meg kell ismerniük. Azt ki kell adni az alegységparancs
nokoknak és időt kell biztosítani, hogy foglalkozás keretében a tartalékosokkal 
megismertessék. 

7. A politikai szerveknek fel kell készülniük a búcsúztatásra, a hadtápszol
gálatnak pedig a díszebéd előkészítésére és annak megfelelő körülmények kö
zötti kiszolgálására. 

A gondos előkészítés után a leszerelés alapvetően ütemezésben történik. 

1. Az MN készletébe tartozó anyagok és technikai eszközök karbantartása, 
alegységenként a tartalékosoktól történő visszavétele; csomagolása, konzerválása, 
és az alakulat raktáraiba történő beszállítása. 

Továbbá a hiányzó anyagokkal és technikai eszközökkel kapcsolatban a 
káreljárás lefolytatása, a veszendőbe ment anyagok leírása. 

2. A népgazdasági technikai eszközök feltöltése üzemanyaggal és visszaadása, 
okmányolása. 

Az átadás után a technikai eszközök vezetői még visszatérnek alegységeik
hez. 

3. Ünnepélyes állománygyűlés levezetése, amelyre célszerű a területi párt
és állami szervek képviselőit is meghívni. 

Ennek során az alakulat felsorakozik, ahol a parancsnok értékeli a tevé
kenységet, megköszöni a tartalékosok munkáját. Ezt követően kihirdeti a dísz. 
parancsot, felolvassák az előléptetési és jutalmazási parancsokat. 

Jelentősebb gyakorlatok esetén itt szólnak az állományhoz a magasabb 
elöljárók, párt- és állami szervek vezetői is. 

Ha az ünnepélyes állománygyűlést terepen tartják, az az alakulat díszme
netével fejeződhet be. 

4. Díszebéd 

5. A díszebédet követően a tartalékos állomány rendben elvonul az ala-
kulat és a megyei parancsnokság leszerelést végrehajtó csoportjához, ahol: 

- kiadják a személyi és katonai igazolványokat, 
- a kereset (jövedelem) kiegészítésére vonatkozó igazolást, 
- utazási okmányait. 
- illetményét. 

Továbbá a megyei parancsnokság képviselője végrehajtja saját okmányai 
egyeztetését. 

A leszerelést követően értelemszerűen gondoskodni kell a tartalékos állo
mány lakhelyére történő elszállításáról. Abban az esetben, ha ez vonattal tör
ténik, a tartalékosokat ki kell szállítani a legközelebbi vasútállomásra. 

Alapvető követelmény a leszerelések megszervezése terén, hogy a tarta
lékos állomány családjához történő visszaérkezéséig érezze a hadsereg gondos
kodását. 
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A fenti feladatok sikeres végrehajtása csak akkor biztosítható, ha a gya
korlat levezetési tervével egy időben elkészítjük az anyagok és technikai esz
közök karbantartási és a tartalékos hadkötelesek leszerelési tervét. A tervnek 
alapvetően két feladat szervezett végrehajtását kell elősegítenie. Az egyik ilyen 
feladat a gyakorlatra igénybe vett anyagi és technikai eszközökkel való elszá
moltatás és ezek karbantartásának elvégzése, újabb feladat végrehajtásához való 
előkészítése. 

A másik ilyen feladat a tartalékos hadkötelesek ünnepélyes leszerelése, a 
népgazdasági technika szervezett visszaadása. A terv elkészítését alapos felmérő 
munka kell, hogy megelőzze. Tisztázni kell mindazon feladatokat, amelyeket 
végre kell hajtani és biztosítani kell a végrehajtáshoz szükséges személyi, anyagi 
és technikai feltételeket. 

A gyakorlat azt bizonyította, hogy ahol a leszerelést a gyakorlat szerves ré
szeként kezelték, a tartlékos hadkötelesek megelégedéssel köszöntek el ala
kulataiktól és a leszerelés előtt biztosítva volt - kisebb karbantartási munkák 
kivételével - az anyagi és technikai eszközök időbeni karbantartása és újabb 
felhasználáshoz való előkészítése. 

(A „Mozgósítási és alkalmazási módszertani gyakorlat elméleti anyaga" 
1-21. számú vázlatai, valamint az 1. sz. melléklet a folyóirat (kivonat) végén 
találhatók.) 
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Végére érve a mozgósítási módszertani bemutató gyakorlatnak, úgy vélem 
röviden összegeznünk kell a látottakból, elmondottakból levonható tanulságo
kat abból a célból, hogy ehhez hasonló jellegű feladatoknál már az elkövetke
zendő napoktól hasznosíthatók legyenek. 

Elöljáróban az az összegezett megállapításom e gyakorlatról, hogy cél
ját elérte; a mozgósítási feladatok előkészítésében és végrehajtásában érintett 
és jelenlevő állomány részére olyan, az apró részletkérdéseket is feltáró, de e 
munka egészét átfogó módszereket adott, amelyek hasznosítása feltétlenül nagy 
mértékben elősegítheti az ilyen irányú munkánk színvonalának növelését, ami 
egyben a mozgósítási és alkalmazási készség magasabb fokában realizálódik. Az 
ilyen irányú tevékenységünk fontosságáról, jelentőségéről nem kívánok ismé
telten szólni, hiszen elég hangsúlyt kapott a kétnapos tevékenységünk során. 
Azt a reményemet azonban kifejezésre kívánom juttatni, hogy az e tevékenység • 
fontosságával kapcsolatos meggyőződésünk jelentősen szilárdult. 

A mozgósítási módszertani gyakorlat meggyőzően igazolta és bizonyította 
azoknak az elveknek és módszereknek a helyességét, amelyek ezt a munkát 
vezérlik és szabályozzák, de igazolta azt is, hogy ezeket maradéktalanul érvé
nyesíteni kell ahhoz, hogy hadtápalakulataink a meghatározott időre szervezet
ten képesek legyenek feladataik megkezdésére. Úgy vélem, azt is sikerült kellő·· 
képpen érzékeltetnünk, hogy a mozgósítás, az alkalmazásra való előkészítés 
sokoldalú, csak ésszerűen, az alakulatok típusához, a megalakulási hely körül
ményeihez igazodó komplex rendszabályok megvalósításával hajtható végre az 
elvárásoknak megfelelően. 

Érzékeltette a módszertani bemutató gyakorlat az ilyen feladatok előkészí
tésének és végrehajtásának politikai jelentőségét, és azt a közös erőfeszítést, 
amelyet az ilyen jellegű feladatok sikeres végrehajtása követel mind a hivatásos, 
mind a tartalékos állomány részéről, mind pedig a feladatban érintett polgári 
vállalatok, párt-, állami és társadalmi szervek részéről. 

A gyakorlat hangsúlyozottan irányította a figyelmet a mozgósítás előkészí

tésének, a kellő feltételek megteremtésének, az e munkával foglalkozó állomány 
felkészítésének fontosságára, és úgy ítélem meg, hogy ennek helyes végzésére 
nagyon jó módszereket adott, amelyek a további munkában valamennyi szinten 
hasznosíthatók. 

Attekintést kaptak az elvtársak a hadkiegészítő szervekkel való együttmű
ködés területeiről, összevetést ezen szervek és az „M" törzsek igényeiről, a kö~ 
zös feladat végrehajtását illetően. Erzékeltettük az együttműködés gyakorlati 
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végrehajtásának azon gyenge területeit, amelyeken korábbi tapasztalataink sze
rint a nem kellő mélységű, vagy elhanyagolt együttműködési tevékenységek 
nagy mértékben hozzájárultak a mozgósítási felada'tok kevésbé sikeres, vagy 
- volt példa rá - sikertelen végrehajtásához. 

Felhívom a mozgósítással végrehajtási szinten foglalkozók figyelmét, hogy 
a jelenleginél lényegesen aktívabban, következetesebben használják ki mindazon 
lehetőségeket, amelyek a megyei parancsnokságokkal, a részükre állományt és 
technikát biztosító szervekkel való szorosabb kapcsolattartásban rejlenek . 

A gyakorlat rámutatott a mozgósítás végrehajtása során fefolytatandó ki
képzés fontosságára, arra, hogy ez a rövid néhány órás kiképzés mit jelent a 
bevonuló állomány szervezetté formálódása, vezethetősége, tevékenysége, tu
datossága, az állomány katonai magatartásának formálása szempontjából. Nem 
véletlenül adtunk e kérdésnek hangsúlyt, ugyanis tapasztalataink szerint éppen 
ez a kiképzés szenved csorbát a mozgósítások során és ez hosszabb időre káro
san befoylásolja az alakulatok tevékenységét. 

A gyakorlat második napján alapvetően azokkal a tevékenységekkel fog
lalkoztunk, amelyek a hadtápalakulatok alkalmazási, tevékenységi feltételeinek 
megteremtésével kapcsolatosak és azokkal a módszerekkel, amelyeknek alkal
mazásával magasabb szintre emelhető e tevékenységek színvonala. 

Néhány kérdést ismételten hangsúlyozok abból a szempontból, hogy a ta
pasztalatokból a tanulságokat egyértelműen levonjuk. lgy kiemelt jelentőséggel 
bír a Központ Hadtáp raktárai, a hadműveleti készleteket felvételező, illetve 
a folyószámos alakulatok közötti együttműködés és a közös feladat gondos, kö
rültekintő megszervezése. 

Amint látták az elvtársak, a mozgósítást végrehajtó alakulat, a mozgósítás 
útján teljessé váló üzemanyagraktár egyidejűleg kell végezze a saját had
rafoghatóságának biztosításával, a hadműveleti készletek vasútra és gépkocsira 
történő kiadásával, a nagyszámú folyószámos alakulat szükségleteinek kielégíté
sével kapcsolatos feladatait. 

Első alkalommal vizsgáltuk komplexen ezt a bonyolult tevékenységet és 
számos olyan tapasztalatot szereztünk, mely a többi raktáraink és a velük közös 
feladatot végrehajtó alakulatok munkájának szervezésében nem tűr halasztást. 

Igazolta ez a gyakorlat, hogy előre kell lépnünk a harckészültségi és „M", 
a hadászati-hadműveleti készletek gyors kiadása, kitelepítése tervszerűbbé, szer
vezettebbé való tétele érdekében. Ezek egy része úgy tekinthető, mint a harc
készültség szerves része, más részük központilag kell, hogy szabályozásra kerül-
jön. 

Felhívom a figyelmet a harckészültségi körlet elfoglalása és az ott folyó 
tevékenység gondos előkészítésének és szervezett végrehajtásának fontosságára. 
Látnunk kelt, hogy újonnan felállított alakulat, amely éppen hogy elérte a moz
gósítási készenlétet, először került tábori körülmények közé, ahol az élet nem 
áll meg, hanem tovább folyik, bármelyik pillanatban új feladatot kaphat. Amíg 
viszont ezt nem kapja, gondosan előkészített, szigorú rendben folyó kiképzést 
kell végezzen. 

Különös hangsúllyal szólok az emberekről való gondoskodás, a velük való 
törődés kérdéseiről. A felkészítés során az alakulatok jellegétől függően elég 
gyakran találkozunk azzal a tartalékos állománnyal, amellyel feladatainkat adott 
esetben teljesítenünk kell. 
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Nem mindegy, hogy a felkészítés során hogyan bánunk ezekkel az embe
rekkel és hogyan gondoskodunk róluk. Ezzel összefüggésben kiemelem a lesze
relés kellő ünnepélyességének jelentőségét. Az legyen a célunk, hogy a tartalékos 
leszerelésekor érezze a végzett munka örömét, a megbecsülést, olyan gondola
tokkal szereljen le, melyek a hadsereg hivatásos és tartalékos állománya közötti 
kötődést és pártunk honvédelmi politikájának erősítését is szolgálják. 

A módszertani bemutató gyakorlat - bár alapvetően a mozgósítás végrehaj
tásának szervezését, irányítását gyakoroltatták és mutatták be -, meggyőzöen 
igazolta, hogy a mozgósítással összefüggő munkában jelentősen növelni kell az 
elöljáró szervek szerepét, felelősségét. Ezért ezt a munkát a vezetés valamennyi 
szintjén az egyik kiemelt feladatnak kell tekinteni. 
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