
Vízellátó katonák kiképzése

Alagu Ratí alaldu

Az 1987. év során me8töfiént szervezeti változások §ok c8yéb körüImény, íeltétel
megváltoztatása mellctt a múszaki alegységek vonatkozásában egy olyan változást is
jelentettek, bogy az illásépítő és vízellátó alegységek szervezetile8 oda kerültek, ahol
alaprendeltetésüknél íogva háborus körúlmények között is alkalmazásra kenilnek.

Megítélóscm szerint ezzel a megoldfusal egy sor problémát számoltunk fel, de
ugyanakkor újai:b megoldásra váró kérdések kerúltek a felszínrc, A korábbi struktúrá-
ban meg volt oldva a békeidóben folyó báziskiképzés, az alegysrye} folyamatos össze,
kovácsolása, szakharcászati felkészítése és a területi kiegészítés elvéból kiindulva létrejött
a szükséges ,,M" tartalók.

Korábbi tapasztalataim alapján nem volt egészen megnyugtatóan megoldva,
begyakorolva a vízellátó alegység átadása a HTP szolgálat részére, A tervekberr, az elha-
tározásban termószetesen szerepelt a velló. sz, átadása, de m4ga a végrebajtás nem volt
küiönösebben gyakoroltawa, Ehhez persze az a körülmóny is h ozzájárult,hogy a paLor
lu )* 1,íziklái lrladatai a közegészség es j,irványügyi rcndsz;bllyok betartásával meg-
lcvő és jó minőségú vízforrásokra támaszkodva keriiJrek rlegoldasra. igy a lizellátó
alegység a gyakorlatok idején a laktanyában órszolgálati vagy a gyakorlaton komendáns
felaclatokat látott el, A jeienlegi hclyzetben egyrészt csökkent a vizelláró alegységek
békelétszáma, ugyanakkor az,,M" rgóny növckedett,

Az alacsony békelétszámnak pedig olyan vonzata is van, hogy csak a ti:,:lütí uzkt;
;l)É idószakos karbantartását biztosítja, Egy fó gópjármúvezetóv eI és 1-2 fő vizel|átó
katooával kiképzést folytatni nem célsze ri.'r,, i' i]]o^eny ahhoz sem elégsóges, lrogy
pl. az EVK típusú vízellátó berendezést a gépjárműre fel , illetve lem ilházza. Így ezek-
nck a katonáknak a szakkiképzését a lI-1Il, idószakban - más beosztáshoz hasonlóan -
a napi éIetbe beépített gyakorlati kiképzós kcretén belül célszerú szintentartani, Ebból
adódóan a vizellátó katonák részére szeru€zett kikí?zés l. idószakos korukban az MN
KIKFF 0060E7. számú intézkedés 119. pontjának megíelelően orosházán az MN
))81,nél folyik. Ez a kiképzó központ mintMN szintú bluis - folytatja az egyéb gép-
típusoka való íelkészités mellett az EVK, AIJV,62 és 1VFSZ-2,i típusu vlztlszü|ú
bcrcndezésekre való felkészítést.

A kapacitás kilrasználtsága vízellátó katonák vonatkozísában jelcnlcg mintegy
40-r0%-os.

Kövctkezésképpen meg ven á lehetóség arra, hogy az igényeknek megfclclóen a
tarte]ékos állományt ki- vagy átképezzük. A gazdasfuossági oldalát mérve a tartalékos
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állomány kiképzésének a céIla u, hogy minól rövidebb idejú szolgálattal teljesítsük e
kiképzési céIokat. Ehhcz azt kcll megvizsgálnunk, hogy mi az a minimum idó, amely a

kiképzóshez elégséges. Mi az a killlpz|.ri űl. amelyet el akarunk érni? A szükséges idóté-
nyezó elemzése elótt célszerú azt is figyelembe venoi, hogy a vize]Iátő rajparancsnok,
laboráns vagy vizellátó katona egy és lgyanazzal a szakmai számmal fejezódik ki
(0r476). Tehát alkatmas mind a hátom beosztás ellátására. De melyik bercndezésnéi? A
gyakorlati tapaszta.latokból kiindulva a kiképzésben rellő lchetósógek jobb kibz^sználásá

val célszerúnck lát§zotl rugalmasabbá tenni a békeidóben való alkalmazást és az,M"
szük§é8let biztosítását. A cél érdekében a műszaki gépek vonatkozásában kialakítottunk
egy olyan közel optimáüs párosítást, hogy a kezelóker munkzLszervében eltéíő, a]yázát
nózve közei azono§ vagy azonos gépekre képezzük ki. A másik csoportosítás pedig az,

hogy egymástól teljeseo eltéró, de alacsonyabb bonyolultsági fokú gépeket párosítot-
tunk, A tapasztalataink szerint a módszer bevált. Ez a megoldás biztosítja hosszútívon
az alaprendeltetését oézve azonos, de szerkezctilcg eltóró megoldású gépeknéI a típus
váltással járó béke- és 'M" létszámszükséglet rugalmas biztosítísát. Ugyanakkor a kör-
vonalazott módszer békeidószakban rugalmasan biztosítja a békehiányból adódó
f-eszültségek kiküszöbölését, a rermelékenység fokozását.

MOzgóJííá: rzen\Oníjáúíl egytészt megköonyíti a szükséges szakmai számok kválo-
gatását, má§részt rugalmasabbá teszi a mozgósitás konkrét végrehajtását.

Ezt a rövid kitérót azért tettem, hoÉry alátámasszam annak szükségességét, hogy a
vízellátó katonákat is a meglevó és perspektívában rendszeresítésre keóló eszközökre
egyaránt cólszerű kiképezni az ebb6 száfmazó fentiekben körvonalazott elónyök miatt.

A vízszűrő berendezések típusától fúggetlenül elengedheteden a uízléniai alap|o-
gahtuhÉal Laló lwgiwlletlt:, ezen keresztül a laboratóriumi vizsgálatok, vízkezelési eljá,
rLsok elsajátítása, Mindegyik vízszúró bcrcndczéshcz cgylorma PHL-4 típusú hordoz
ható böröndlaboratórium van íendszefesitve.

Az ülepítés, szúrés és vízkezelés vonatkozásában is hatásmechanizmusukban mini-
málisan eltéró vegy§zefeket alkalmazunk, Sajátos és egyedi az egyes vizszűró típusok
tel€pítési, üzemeltetési, karbantartási jellcmzóje,

Ez azonban önmagában tudatos cselekvésre, iható és az ihatóság kritériumainak
m.gícl.1o viz elcjáI]rta,ára nem eleg,

A báziskiképzésre vezényelt vízcllátó kato na a:zailziklPzll soráo ó0 h szerkezettani
ismeret, 112 b rgénybevétel és gépaikalmazás, 74 h technikai kiszolgálás kiképzést kap.
Ez dsztán 6I nap szakkiképzés, ami gyakollatil€ 3 naptári hónapot jelent. Ez a tartalé-
kos állomány vonatkozásában túIzott idóigényt jelent, Ezért a kiképzés hatékonysága és
az ésszerű takarékosság érdekében kialakítottuk azokat az idóarányokat, melyek a sokol
dalú felké§zítettséget m€ítélésűnk szerint biztosítják, Az alábbi titbli-j'at azL idószakos
áIlomány és a tartálékos áJlomány kiképzésére fordított szakkiképzési órák összcvetését
taítalmazza.

SurAct/lati ismtrc/

Tárgykör mcancvczésc
L id, all- Tartalékos a]l,

l ? ).

Műszaki géP j€llemzésc és alkalmazási
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] 3.

Motortani a]apl'oHalmak 1

l,!úgyútemú otto motor 1

kénjtcmú otto,motor

otto motorok tüzelóag, és cllátó r€ndszer€ 1

Molni,k iigcllat(, rcndVere

Motorok lrűtórendszere 2

Motorok kenórendszere 2

Elektr, enclAlá te!m, t5 tJ!olU lr<!cnJ€zes ]

lnditó noto.ok és bcrcndezas 2

Flektromos energiafoglasztók )

Motorok gyú jtóbelend€zései 1

Vi7ri5ztlta§ rechnUIoAin]J 18

viztisztitás és tárolás ?0

Múszaki gépek kisegító lelszerelése é§ ta.tozékai

Gépkezelók továbbképzése 6
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Tárgyköl mcgncvczósc
l, id, áll, Tartatékos áLl,

Gépigénybevételi szabályok

Közleke,Jesren,lé"zetr szrbalyuk

Bizt, t€chn, és környezervéde]mi szrbályok

Szakgylkortatok 16 16

Müszaki gtp sz,rllrrasr

Tanfolyam vógi vizsga

Gépkezelók továbbképzése ]0

ll2 7ó

Terbnikai Li:zalgálá:

Tárgykin mcgnevezése
], ]d, áLl, Tartalékos ill,

l 2. 1.

Műszaki gópck kiszolgálása 4

Ké2i s7.elxl.ilfr és m,is7.1 i\m 6

Mólór és íen{l§7ert,i 6

Elektromos rendszer

Ví,tis7ríló herenr].7é§ek ]0 ]0
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l 2 ],

KéZi mUnkgépek és szcrszámok ()

Álkatmazás előtti cllcnórzés

Alkatmazás ufini ellenófé§ 2

i)zemeltetési kiszolgálás 4

Műszaki gépek iavítási fokozátai

Időszakos technikai kszolgátás 6

Tárolási kszolgálá§ok 4

cépk€zelók továbbkép7ése ]0

l4

sZ,{KKKrPzÉs] óRASZÁM MINl)összBsEN 144

A szakkiképzésre fordított óraszámokat összevetve a taftalékos állomány az elsó
idószakos állomány kiképzéséhez szükséges órák 

'80./0-át 

ha§zná.lja fel, Ez összesen 24
hatórás kiképzési nápot jelent,

A jobb idógazdálkodás ós az általános kiképzési ágakból adódó kótelezettségek tel,
jesítése miatt célszerű esetenként főleg a teIepeo v€y tóori körülmények között folyó
kiképzést az MN KIKFF 00ó0/1987. sz, int. 10, pontja alapjáfi napi 8 órában végre-
hajtani.

Ugyanakkor szükségszerű a megelölt tárgykörökbe komplcx módon beépíteni
azokat a kérdéseket is, melyre külön idó nincs biztosíwa,

Ideális lenne az a kiképzés, ahol csak szerves v€y szervetlen kémiával foglalkozó
tartalékosok kerűlnének kiképzésre,

A gyakorlatban ilyen ideális összetétel tapasztalataim szerint soha nern valósult
meg. Mivel az ideális összetétel nem va8y csak részben jön létre, rgy az elvárható színvo-
nalú kiképzenség érdekében az őía- és tárgykölelo§ztást ehhez kell igazítani.

A tárgykörök pontos taítalma e íyt. sz. 267 /427 . ,,Kiképzési Prognm a Magyar
Néphadsercg szátazíőIdi csapataink múszak katonái és alegységei kiképzéséhez'|ben
megtalálható,

A cikkben említett vizszű,rő berendezésekkel kapcsoiatos technikai adatok többek
közótt megtalálhatók:

- Műl114. Múszaki felszerelések fényképes kódjegyzéke;
Míl243. Műszaki szakutasítás a nem múszaki alegységek számára;

- Nyt, sZ,: 211462. ,KÉZIKÖNW a múszaki alegységek szakkiképzéséhez" című
kadványokban.
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