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A személyi állomány felszerelése terepen

N. PENZEV ezrudu

(Fadítás: a ,Til Vaoraaenaih SziI" c. t'olyőirat 19S7/8. számából)

A Katonai Enciklopédiai Szótár szerint felszerelés a.latt a katonák megáLllapított

ruházattal és más anyagokkal va.ló ellátását kell érteni. A}rhoz, ho6y a felszerelésre és a

mentesítésre biztosíiott idó elegendó legyen, idóben eIó kell készíteni a szúkséges

berendezést és ruházati anyagot; továbbá helyesen íel kell készíteni és el kell osztani a

szeméIyi állományt. Amíg itacioner viszonyok közótt ezt nem csinálját jól, addrg tábori

viszonyok kózöti nehézsegek merülnek fel, Nem véledenül jelennek meg az ellenórzési

1egyzótönyvekben olyan lejegyzések, hogy: ,,A személyi állomány mentesítésével és

ijszereléséuel kapcsoi"tos munlák r.r"grz.*erését nem gondolták végig, a felszerelés

nincsen kiszállítíira elókészíwe, a számvetések nem mindig felelnek meg a valóságnak",

Vannak azonban alegységek, amelyeknél a ruházati szolgálat szakemberei megta-

nultak mindent jól i. és gyo..án is megcsinálni, mint pI. a VöIös Csillag Erdemrenddel

kitüntetett Belorusz Kaiónai Körzet egyik alakulatáná.l. Az összevonásokra behívott

tartalékos katonák owosi vizsgálaton és mentesítésen esnek keresztül.

A kiszolgáló személyzet jó kiképz ése, a ruhitzaú anyag- és berendezés szükséglettel

kapcsolatosan időben elkészített számvetések lehetóvé teszik valameonyi rendszabály

végrehajtásának precíz megszervezését,

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egyes egységeknél a ruházati any4got oem komp-

lettekbó tárolják, hiányoznak a kályhak a csőkószletekkel, az !üványok, a padok. Eló-

íordul, hogy megfeledkeznek olyan igen fontos tárgyakról, mint a padlórácsok, az ivó-

vizes hordói, a kulacsok, a világítóeszközök stb. Célszerú a szolgálaü okmányok karto-

tékok számára ládákkal is rendelkezni. Olyan helyeken, ahol kevés a víz, pontosan ki

kell számítani abból a szükségletet,

Elenláró egységeknél a szeméIyi állomány felszerelési ideje csöRentésének érdeké-

bett az any$t észközöket idóben elókésátik kiadásra és kiszáütásra, meghonosítják a

gépesítést, a ruházat és lábbeü komplex tárolását, a gépkocsik felépítménye.ire síneken

könnyen betolható konténereket raknak.

Az any4gi eszközók raktárakból való gyors kiszáütását jelentős mértékben befolyá-

solja azok 
'rendeltetésének 

megfeleló táro|ása és kiszállításának sorrendje- A ruházati

anyagot az idényjelteg, a méretek és az összevonásokra behívott tarta.lékos harcosok

testJkat" .^játoi j,ígainak figyelembevételével kell tárolni és a polcokon idóben elhe-

Iyezlt,
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Az antopíometriai méréssel együtt ez lehetóvé teszi azt, hogy idóben kiválogassák
és.slét2száyo litk az anya4ot, megfeJelő tartalékor képezzene-k a kis és n4gyáéretú
ruházatból és lábbe]ikból. Azokat i nlhizaú raktárban 'természetesen 

ko-piéttekb.n
keü elhelyezni, az idevonatkozó okmányoknak megfelelóen. Helytelen az Í gyakoriat,
}_rogy egyes cikkekból kevesebbet, másikakból tOÜbet száütanak ki, VanniÉ esetek,
hogy az egyes katonakoüektívák testalkata sajátosságárrak következtében egyes méretű
ruhizatból es lábbeüból sokka.l n4gyobb mennyiségé van szűkség, mint noimrál esetek-
ben. Ilyen_ esetekben a n4gy és kismeretekból mdeleló készletikkel kell rendelkezni.
Egyes wolgálati személyek ezt sajnos nem uesziJ<-figyelembe, úgy gondolják. hogy a
dolgor meg lelrer oJdani csak normá.I méretekkel is. EzikkeI csak i*ár l.h.in. 

"gyáie.-teni, ha a katonák méreteit korábban megküldték volna a katonai a.lal:ulatoknak.-líkkor
lehetósé3 lenne arra. hogy a megfelelő ;éretú ruházatot és lábbelit idóben elkészítsék,
Minden bizonnyal az ilyen megoldás lenne a legoptimáüsabb. Az életben azonban sok
minden másképpen alakul. Mindenh elOtt regen tudott dolog, hogy az alegységhez
beérkezó wemélyi utánpótlás számából kiinduúa. a leín sátor]frokb-ói és szövetból az
egyéni felszerelési cikkek tárolására zsákokat kell készíteni és azákból tartozékokat kell
képezni,, Vannak mé8 azonban olyan vezetók. akik nem fárasztjá.k magukat felesleges
veszódsegekkel és Ieírt katonazsákokat használnak fel ilyen céloÉ4 nerrigondolua aír._
hogy kisméreteü miart, azok télen nem íelelnek még.

Egyes hadtípszakemberek megfeledkeznek arról, hogy ószi-téü idószakban, tere-
pen a.szemelyi állomány részére melegedési feltételeket kill biztosítani. A f4gyások és
meghüléses megbetegedések megelózésének érdekében, idóben kell tiizelófáróTés szén,
rólgondoskodni. Ez vona*ozi]< nemcrak a ruházati, hanem az egeszségügyi szakembe-
rekre is. Egyes esetekben arra a kérdésre, hogy miért nincsen "tiizif4-vigy 

miért van
b:ló]:,k1e\. a szolgdatj személyek azt uaar;íőlitt , nem rudják. hog| minnyit kellett
abból lebizto§ítani. De hát léteznek. a megíelelo szabáyzatok á_ltal eló'in nn.mák. tgye.
vakemberek kvesen hiszik azt, hogy a tiirifát 

" 
t"..p.á b.l.het szerezni és hogy r#io-

kat is lehet ott kesziteni. Hiszen ehhez a munkához idóre van szükség és ha a hllyszínen
nincsen a szük_séges any4g, a feladatmeg_oldása teljesen lehetetl.nné Íáük. Egyes esetek-
ben hibásan napitiik meg a sátrak felállitásához'es a furdó-fenótlenitó géliocsi szét-
bontakoztarásához szükséges szemeiyi allomjny létszámár i,, '

, ,. , 1.:r..dyi áUomány felwerelesenek megoldásakor nem szabad megíeledkezni a
kollet tómegPuszútó fegyverek elleni védelméről, va.lamint órzéséról és védeknéról, az
éJszakat tevékenységhez va]ó állaodó készenlétról, Az egyik ellenórzés alkalmával az az
a-lakulat, áolJu, Kovalenko tiszt szolgál, a sátrak feH]itasanak p,lSaautaban ,,É,lszakavivonyok' közlést kapta. Csak az abla_kokat és az ajtónyilásokai kellett bezárni és a
roh,iaaú anyagk:adás okmányolásáva.l és v égrehalttsávÁ Úpcsolatos munkát azonnal be
kellett szüntetni. mert ncm voliak lámpri.k. de még gyerr|& és vilJanylámpák sem. A
katonák személyes t lLrgyu lakíhelyre váó elkildéséiá neír szereztek Úe zsákokar kelló
mennyiségben. Az ellenórzés során napfényre keóltek más hiányosságok is.

. A szomoru tapa'zta]at aíía kényszeritette az alakulat szolgalati személyeit, hogy a
mulasztások elemzé se uán fokozzd az oktatás hatekonyságatla gy"toriá"ot rnta.n-
iip*:qá j.** A.tanteremben pI keszítettek egy terep"sitalt láhorrák 

" 
terepfog

lalkozások harcászati helyzetének hárterét. Majd a szeméJyi állomány reszt vett a revé-
kenys€ mód1anak, az anyagj eszközók gépkocsü íelépitményere es a satrakba va]ó
berakása. kirakása es elhelyezése. a ruházaiei uubai etosztisa eJ kiosztasa változatainak
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megvitata§ában. Közósen átgondolták hogyan öntsék formába a múveleteket. A kikép-
zésí anyag elmeleti tanulmányozisa utln gyakorlztd foglalkozásokat tartottak terepen.
Mindezek a rendszabályok sokkai nagyobb eredményeket hoztak volna, ha a terepíog-
lalkozások eló€stéjén tapasztalatcserét tartottak volna, mivel a kollektívába újoncok
kerültek, akiknek a személyi állomány tábori viszonyok közótú felszerelésével még nem
volt dolguk. Osszességében a harcosok jó jártasságokra tettek szeft.

Napjainkban az átöItőzés megszervezésével kapcsolatosan gyakan talá-lkozunk
eüentétes véleményekkel. Egyesek azt valjik, hogy a személyi állomáoynak elóször le
kell adnia felszerelését és majd csak az orvosivizsgálat és mentesíté§ után vegye át ruhá-
zatát. Malok ezon a véleményen vannak, hogy elóször meg kell kapni a katonai ruháza-
tot, át kell öItözni és majd csak ezt követóen kell a személyi felszerelést leadni. Mit lehet
ezzel kapcsolatosan mondani? Azol<ka] az egeszségrigyi szakemberekkel kell egyer
érteni, akik azt mondják, hogy a tewesség lehetséges terjedését megakadáIyozó vélemé,
nyeknek az első valtozatát kell elfogadni.

Az étkező személyi áIlomány számától fiiggóen M átóltőzés történhet egy v4gy
több váltásban. Ez lényegében a rendelkezésre álló sátrak és berendezési tárgyak számá-
tól fiigg. A vetkőzésre és a személyi tárgyak átvételére, a ruhazat és lábbeli szétrakísára,
kjoszttstLra és tesüez igazitásara USZB-r6, a mentesítésre pedrg az USZT,:6 típusú
raktírak szolgálnak. Ezeken kívül egyes egységeknél és a.Iegységeknél sátorszövetből és
ponl.vából házil€ készített sátrakat is haszná]nak. Azokat be kell rendezni vezetékes
híradással, világítá§sa], kátyhá}kal, polcokkal, padokkal és más any4gokkal. Mindegyik
sátorhoz tartozik egy nem szervezetszerú kiszolglíló személyzet. A sátrak beíogadóké-
pessége lehetóvé teszi a ruházat és íehérnemú méretek szerinti szétíak^sát a polcokon
párosítva, a méfetnéllnjli cikkek - sátorlap, derék- és nadrágszíj, evócsésze, kulacs, ivó,
pohár és kanál, nyakszegéIyek, gazdasági csomag - pedig a ruhfozsákokban helyezked-
nek el,

A munkaigényes műveletek egyike - a törülközók és a kapcák kiosztása, Ezzel kap-
csolatosan hilönböző vélemények léteznek. Egyesek azt mondják, bogy azokat elóre fel
kell szabdalni és a tóbbi méret nélkűli cikkekkel együtt kell a katonazsákba berakni,
mások megvannak győződvc arrőI, hogy a törülközóket és a kapcákat közvedenül a
kiosztás helyén keü felszabdalni. Véleményünk szerint a felszerelés operativitásának céI,
jábő) az első víltozatot céIszerú alkalmazni, A gyakorlat azt bízorryitla, hc.lgy nok ezeket
a cikkeket elóre felszabdaljak és párosával berakják a katonazsákba, ott az átóltöztetés
gyorsabban megy vegbe.

Az egyik szakharcászati gyakorlaton mi figyelemmel kísértiik a katonák átöltózésé-
nek minden mozzanatát. A beérkezó személyi állománynak legelóször kiosztották a
ruházatí anyag felvételére jogosító utalványt, ami egyben alapul szolgált arra, hogy az
any€ot átvezessék az egyéni felszerelési lapon.

A személyi táfgyak átvételének helyén, ahol többek kózön me§találhatóak voltak
kellő mennyiségben elóre beszerzett zsákok, vegytinták, plombák, a katonák miután
ielírtá-k címeiket a bárcára, önáIlóan rakták be holrnijaikat a zsákokba, az átvevó jelenlé-
túkben plombálta le a csomagot, vczette át azt a jegyzékben.

Ezt követően a katonák átestek az orvosi vizsgálaton és a mentesítésen és megkap-
tik a ruhlaati any4got. Azok, kezükben az uta.lványokkal haladtak el a polcok mellett,
hogy a kiszolgáló személyzet lássa az abban felűntetett méreteket és m€a§ságot,
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Megkapva a fáérneműt, a tönilközóket és a kapcákat (ha azok nem voltak
berakva a katonazsákba), valamint a köpenyt, a zubbonyt, a lábbelit, a fövegeket, a

katonazsákokat, a személyi állomány hozzákezdett az öltözködéshez,
Nem szabad meg{eledkezni a ruházat te§thez és a lábbell hbhoz tgazításfioz szol-

gáló hely berendezéséróI sem, Ázt fel kell szerelni magusiqmérőve|,lábmgyság métő-
vel és a kiadandó cikkek jegyzékével,

A ruházat testhez és a lábbeli lábhoz igazítását nem szervezetszerű oktatók ellen,
óriztók. Ha egyes cikkek a méret v4gy n€y§€ miatt nem feleltek meg, azoklt azonaaJ,
a helyszínen kicseréIték. Az anyag átvételét kóvetően a katonák egyeztették az áwett
cikkeket az uta.Iványban feltiintetettekkel, aliírták és kimenetkor leadták az utalványt.

Meg kell jegyezni, hogy a tesüez igazított ruba nem akaddyozza a mozgut, nem
medti ki az embert, ugyanakkor meghosszabbítja annak kihordási idejét.

A megfeleló jártasság megszervezésének céljából a kiszolg,á.Ió szemólyzetet rendsze-
resen gyakoroltatni kell a berendezés terepen történó telepítésében. Ez lehetóvé teszi
annak idóben történó megállapitá§át, hogy hol szoít a cipó, Annak céljából, hogy a
szolgálati szeméIyek tervszerúen és minóségileg készítsék fel a felszerelés tábori viszo-
nyok közötti végreh ajtásfua, egyes egységeknél kidolgozták a funkcionáüs kötelmekct,
ami kétségtelenül növeli a kiképzés minőséget.

A gyakorlat azt bizonyítja, hogy a felszerelés és mentesítóhely mentesítésével kap-
csolatos kiképzés intenzívebbé tételének érdekében keresni kell a szakemberek kiképzé-
sének új módjait, korszerűsíteni kell a meglevó formákat. A szo§álati személyek magas-
szintű kiképzése a ruhazai szolgáIat és az egész alak-ulat harckészültségének elengedhe-
tetlen feltétele,
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