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FOZESStRY GYÖRGY százados 

Mi a gyüleke~iihely, mi a eépkocsi alakulótér? 

Hadtáp harcászatunk kialakulóban van. Tudiuk azt, 
hogy aránylag könnyű a helyzetünk, rnert problémáinkkal, kér
déseinkk~l van hová fordulnunk tanácsért és tapasztalatért, 
szovjet fegyvertársunkhoz, ki nem rejti véka alá a sok vér
áldozattal megszerzett tapasztalatait, hanem azt átadja szö-

. cialista módra fejlődő Néphadseregunknek. · 
Ennek ellenére mégis vannak olyan kérdések, melyeket 

nekünk kell eldöntenünk. Vannak olyan kifejezések, melyeknek 
egyszerű fordítása nem helyes és nem célszerű, nekünk kell a 
helyes kifejezést, illetve elnevezést megválasztanunk. Ilyen kér
dés az is, melyet dolgozatom címében felvettem. Első pillanat
ban úgy tűnik fel, mintha nem lenné komoly jelentősége, de 
ha mélyebben belenézünk, akkor láthatjuk azt, hogy ezzel a 
kérdéssel is komelvan foglalkoznunk kell. 

A Hadtápiskolán tanítok és a gyakorlat bebizonyította 
e két fogalom tisztázásának szükségességét. Bebizonyosodott, 
hogy milyen zavart eredményez az, hogy a gvülekező hely fo
galma alatt értjük jelenleg a gk. telephely melletti helyet, mely 
a gépkoc::iik felsorakozására, illetve a szállító egység meg
alakulására szolgál, valamint . ugyancsak gyülekező helynek 
nevezzük a raktárak . előtti helvet, illetve teret, mely · helyen a 
felvételező hely előtt a gépkocsik gyülekeznek. 

Innen ha Jlanak azután a gépkocsik b:zonyos rendszer 
szerint, - melyet mindenkor az adódó helyzet szab meg 
(léP-itevékenység, riaktAr rejtett volta stb.) - .a felvételező 
helyre, majd a felvételezés befejeztével .tovább a várakozó 
helyre (lásd vázlat). · 
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A felvételező hely előtti gyülekező helyet mindig a szál
lító egység parancsnoka jelöli meg, nem pedig az illető felvé
telező hely, illetve raktár parancsnoka. Ez egészen természe
tes, mert a szállító század pk. ismeri azokat a követelményeket, 
melyek alapján helyesen tudja megválasztani a gyülekező hely 
helyét. 
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Mindezekből láthatjuk azt, hogy eddig két különböző 
helyet és fogalmat egy névvel jelöltünk meg. 

Mit eredményezett ez a gyakorlatban, - ait az alábbi 
kis helyzetpen próbálom bemutatni . · 

Egy gépkoooizó lövész ezr,ed szállító ,századának két sza
kasza szállítás,t hajtott végre „Á" községből „B" községbe. 
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A vázlaton feltüntetett helyzetben egy szakasz a felvételező 
hely előtti gyülekező helyen tartózkodott, két szakasz pedig 
már megrakodva a várakozó helyen. Egy szakasz .a szálláskör
let melletti gyülekező helyen rejtve várt, miután a szd. pk. nem 

· tudta, hogy mind a négy szakaszra szüksége lesz és így a ne
gyedik szakaszt feleslegesen mozgatn i nem akarta. 

A szállító század pk. a várakozó helyen tartózkodott, 
amikor újabb szállítási feladatot kapott . Jelentő motorosának 
a szállítás sürgősségére való tekintettel az alábbi parancsot 
adta : 

„Azonnal menjen ·a gyülekező helyre és a leggyorsabb 
ütemben hozza előre az ottlévő szakaszt." 

A motorkerékpáros hírvívő visszament és a felvételező 
hely előtti gyülekező helyen lévő szakaszt hozta előre a vára
kozó helyre. 

Eb gyakorlatban· megtörtént. . Tudom azt, hogy a szd. 
pk. is hibát követett el, mert tökéletes parancsadás esetén, ha 
pontosan megjelöli, hogy a tef ephely mellett lévő gyülekező 
helyen lévő negyedik szakaszt hozza előre, abban az esetben 
ez a tévedés nem állt volna elő. 

De . ebből . a példából is világosan láthatjuk, hogy nem 
célszerű két különböző rendeltetési helyet egy névvel meg
jelölnünk. 

Szerintem helyes az, ha a gk. szálláskörletnél eddig 
használt gyülekező helyet „gk. alakuló térnek" nevezzük. Itt sora
'koznak azután fel a menetparancs kiadása előtt a szállító szá
zad járművei és itt történik a részletes parancs kiadása a 
szállHást illetően. Ezáltal eleve elkerülhetjük azt, hogy piaran~ 
csunk félreértésre, illetve helytelen végrehajtásra nyujtson 
lehetőséget. 

A parancs mindig legyen világos és félreérthetetlen . 
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