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TAPASZTALATAI

Xis Mihób, Illich Fercnc|

Az MH Parancsnok követelményeinek megfelelően a Szíradöldi Csapatok
Parancmoksóga 1992. évi munkaterve alapjín novenber 02 - 16. között a honvé-
delmidand,írlbvdüésahonvédelmihíradózíszlónlllhvhir.zJrészéreaMH.3.Ka-
tonaiKerüet/ 3J(I(lParancsnokaharoászatigyakorlatotvezetettle.Aryakorlat
harcószatielgondolását,levezetésénekmozzanatait,azoktartatmátamindenolda-
lú - ezen belíil az anyagi-technikai biaosítís - követelményeit a szárazföldi csa-
patok paíancsn oka sznruezásiintéd<edésben határozta meg.

A keriilet anyagi-tecbnikai főnökség kídolgozta a gyakorlat levezetésének
anyagi-technikai bizto§íúísi tervét, aminek jelent& része volt a tényleges hadtáp-
biztosítás mozzanatonkénti, feladatonkénti részletes terve.

Agyakorlat előkészítése és végrehajtása során az elöljáró folyamatosan fel-
iigrette és segítette a végrehajtók munkíját. .

A glnkorlrt tírgyr volt: a Honvédelmi dandír harctevékenységének - moz-
gósít"ást és összekovácsolástkövetően -megtervezése, meggzervezéseésvégrehaj-
tísa a védelem biaosíüísi övében.

A gyakorlat iissdegrvernemi éljának szerves részeként az anyagi-technikai
bizto§ítí§ teren a köryetlen élok az alábbiakban iisszegeáetőc

- npaaalalokat szerezni: atartalékosállománybevonultatása,valamínt
a nemzetgazdasági esz-közök elűllítása anyagitechnikai biztosítása új
követelményeknek megfelelő végrehajtása terén;

- íelnérü; az "M'utáni összekovácsolási kiképzés hatékonyságát, a
lebizto§ított tartalékos állomány felkészíiltsé8ét beo§ztása ellátására;

- Ianuni: azújonnan létrehozott honvédelmi dandárharoászati feladatai
anyagi -technikai biztosíuísának lehettíségeit.

t Ki§MhálYalezredesMH 3XatorraiKer{ttetParancsrro}ságAnyagi-TechnikaiFórrökhelyettese,
Illich Ferenc atezredes MH 3Katmai Kerltlet Parancmdrság Hadtápfórrölre
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Agyakorlatanyagi-technikaibiztooítá§icélkitűzé§eimegvalósításínakésts-
pasztalatai kifejtése előttindokoitnaktartjutnébány sajdtos kiiülmény mesyi,
lógítósót, amelyek jelentd§ kihaúá§sa! volt*k a vágrehajtásra.

Akétkatonai szervezetanyagi-technikaibiztosításónakfeltételeialapvetően
1992. év október 01-el teremttittekmeg és a megahkítísra kötelezett alakulatok
is beke elláuísra utaltak

Az új katonai szervezetek anyagi-tecbnikai szolgálathoz tartoző tartalékos
vezető és vegrehajtó szakíllománya mQ nem vettrészt a bemztásnak megfelelő
tartalékos tovíbbképzésen.Abehívott tartatekosállom,íny ezértmq nem ismer-
hetteabonvédelrnidandáréshonvédelmihí,radózísdóaljanyagi-technikaibizto-
sítísának sajítosságait, megold,ísait.

A vezető beosztásokban - a koúbbi gratorlattól eltéröen - nagyobb.aúnyú
volt a keretként átadásra keriilő hivatísos állomíny.

Sajátos köriilmenyvolt az is, hogy a két Latonai szervezet híborús alkalmaá-
sának anyagi-techníkai biztmítási kérdéseimPg nem,tdesen kiforrottak, eziÉ-
nyú ryakorlati tapasztalataínk hiányosak

Az új mozgósitási rendszer bevezetése óta a honvédelmi dandír és a
hv-hír.z-mozgósítása volt az első ahol nasi léBzímú tartalékos állonány és nem-
zetgazdasági eszköz anyagi-technikai biztosítási feladatait srakoroltuL

I. Agyakorlatelóké§zíté§eanyagi-technikai
biztosításának tapasztalatai

A hv.dd. és a hv.hir-z. tényleges megatakítísa anyagi-technikai bíztosítísi fel-
adataivégrehajtísíval párhuzamosan tezdtiik meg a gyakorlatra való felkésziilést,
előkeszítést. Az'M" technikai eszközök helyszínre szíllításíval azonos- időinter-
vallunbancsoportosítottukátagrakorlatvfofehajtísíhozszíikségesanyagikész-
leteket és tecbnikai eszközöket Ezt kíilönválasztva kellett vforehajtani, mivel tz
elöljórói szervezési intézkedés szerint a honvédelnni szervezetek "I!í' késdetei nem
kerütek felhasználásra a gyakorlaton.

Mír az előkészítés idő§z&kíbEn létre lett horua az anyagi-technikai bíaosí-
tást vezető, irányító és végíehajtó átlomány, valamint a tartalékosok felkészítését
végzőer&sdöntnökikiképzőszakátlomáiy.Ebbolidódott,hogyazanyagi-techni-
kai biztosítís megvalósítása a hivatísos és sorállományból lé.trehozott nforellátí-
si körzetben funkcionáló szervezetekre hánrlt. Ezen,szervezeteket felkészítettiik
feladataikellátísíra, mrrnkíjukatahelyszíncnlemodelleztiikAzérintettbe.foga-
dó ellátó katonai szervezetek Anyagi-Technikai Sirrtezsteiréxzére a közös fel-
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tdatok vonatkoásÁban egóttműködést szerveztünk később a ryakorlat minden
mozzanata igazolta, hogy az ezirányú szervezési feladatok elvegzése oélkiitöáe-
tetlen az Anyagi-Technikai Bizto§ítí§ /ATB feladatai követelrnényszintű végre-
hajtáaíhoz

Már azel(k&zítés idő§zakában aktiviáltuka tényteges anyagi-tecbnikai biz-
tosítást végrehajtó ideiglenes szeryezeteke t, nuly*, eJv ég atétc

- a mozgósítás és ryakorlaüoz szükséges anyagi készletek helyszínre
szíllítása egészen a felszerelést kiegésátő helyekig történt, ahol azokat
tárolták, majd lépcsőzték é§ méret szerint kicsoportosítottál(

- mivel az újonnan feláűtott hv.dd. és hv. bír. L mqnem rendelkezett
alegségszintű oknányokkal, kidolgoztík azokaq sűyoaa a felszerelést
kiegészítő helyek és Technikai Átvevőhelye,k fiÁIQ okmányaira;

- kialakítottákazélelmezésietlátás, azegészségüryibiztosítrás,aferyverek
tárolása és kiadása, a beérkező technikai eszközök átvétele, ethelyezése,
a tartalékos szemé$ állomány beöltöztetése és felszerelése feltételeit.

§zen előkészitő feladatok gyakorlatilag a korábban kiiirített Damjanich lak-
tanya "újjáélesztését' is jelentették

Az előkészítés szerves részét képáe anemzetgazdasági technikai eszközök
tebífiosítísa is. A bebivósra engedélyezett l 86 tecbnikai esz-köz kiírása és felkészí-
tése megtÖrtént. Ebben az idózakban 50 db gk-hoz kellett iiléspadot készíttetni a
sztilaégesrtigzítőelemekkelésanyagokkal,í8yalkatma§§ítéveóketmintegy 1.0o0
fő sz{llítás;ár,a.

Elöljárói intézkedésre megtervezttik és megszerveztíik a nemzetgazdasági
gépjárművek kiváltágát honvédégi terepjáró gk-kal (kívéve 15 db 0,5 t tJ. gk-t.)

osszességében vezényeltiink 168 db küönböző gépjármű technikai esz-közt.
Jelentősmennyiségűanyagikészletkerütátcsoportosíüásraahelyszínreagyakor-
lat kezdete előttkét héttet.

Avtilaéges ruházati anyagi késdetekkel nem rendetkeztiinkkerüet szinten.
,d hiányzó készletek potlása elsfuorban felsőruházatból jelentett problémát, amit
az ellátó kÖzpont biztosított. A beöltöztetéshez, píhentetésbez, tisztacser éhezmát
azelőkészjtő ídőszakban a hetyszínre biztmítottunk 300 db s.ítort, 1500 db háló-
zsÍkot,21S0hadikomplettet,sziikségszerinti tisztacseréhezfehérneműt, törölkö-
zőt, 1600 db §átorlap esőgallért.
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A rubázati készletek a létszámhoz viszonf tva a következőkvoltak felsőruhá-
zxt2,S-gzerq,bakancs2,2-szeres,fehérnemű5,6-szeres.Ezzelszemben'Iví"utal-
ványon 1 dt/fő van biaosíwa minden ruházati anyagbol. Megítélésiink szerint a
mérewílaszték míatt csak ilyen mé,rvii tűbiacítással le,het megahpozni E s/or§
b€iiltözteté§t, nmi később a vforehajtís során beigazolódott.

Bebizonymodott, hory a téli időjírási viszonyok mellett a ryakorlatlóízeté-
ben lévő katonai szervezeteknél mobilizált anyagi tartalékok növelik az ellítís biz-
tonsígát.

A fegyverzet-technikai esz.köztik fetkészítését és kicsoportosításít a Latonai
keriilet szakemberei vfoezték, a szti}séges l&zsrt azáláttó katonai szervezet bizto-
sította. A katonai keriilet alárendeltsQében nem lévő, de a bv, dd. íllomínytíblá-
j ában szereplő f egyv et zettechnikri eszközöket az elöl járó tárintézettől
biztosította-

Összessógében megállapítható, hogy a g;rakorlat sikere és az eredményes
anyagi-technikaibiztosításszempontjából ttvghuórozó az előkéútés időszak&
Jómegoldásvolt,hogyazanyagikésdeteket,szaktechnikaieszközöket agyakorlat
kezdete előtt két héttel a helyszínre átcsoportosítottuk Bebizonymodott, hory a
valóságos anyagi-technikai biztosítás feladatait él§zerű m,ír előre lemodellemi,
összehangolni a konlaétvégrehajtó személyi ítlománnyal. Már az előkészíté§ idő-
szakában számvetni §zíil§éges a nagr létszímú mozgmítrísi tartalék ellátási felté-
teleinek megterentÁével is.

n. A g5rakorlat tényleges anyagi-technikai biaosításának
rendje, a végehajtás tapasztalataÍ

A gyakorlat anyagitechníkai és egészségügyi biztosítísát a 3. KI( erőinek,
esz*özeinek bevonásával végeztiik Elgondolásunk szerint az ellátási, biztosítísi
feladatokvégzésébe a tartalékos állományt csak a legszíiksógesebbmértékben kí-
vántuk bevonni, résziikre a felkészítést tartottuk elxklleges tevékenységnek

Ebből kiindutva a meglóvő béke állományból alakítottuk meg ellátísi körze-
tenként az anyagi-technikai és egészségüs/i biztosító csoportokat, melyek YjzáLíő-

lagos feladata a gyakorló állomány alapellátásának és 8 technüai eszközök
kiszolgálásánakvégzésevolt. Ezenfeladatbabevontunk tissze§en 42főht. és 89fő
sorállonányt, valamint 64 db technikai esz}özt.

A tényleges ellátás tervezésé t, gzBwezísétés vegrehajtósát így függetlenítet-
ttik a harcászati gyakorlat vezeléxétől,ami az elkövetkezendő - hasonló jellegu -
gyakorlatokon is követendő flda lebet.
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Az anyagi-technikai biztmítís nQgy ellátísi-biaosítási körzetre alapoana ke-
riitt végrehajtásra, melyekműködése térben és időben §zoro§an igazodótt a8ya-
korlratmozzanataihoz

Ategibszetettetűfeladatnakazaelmezé§iellításmegszervezéseésvegrehaj-
üísabizonyult.AzTví'ibszekovác§olókiképzésidő§ztldbannegyeuátóhetyetkei-
lett műktirltetni (aktanya, harcálláspont, lőtér, ryakorlótér). Tábori köriilmények
kÖÓtt Hajdúhadházon hírom főzőpontot hat ételkiosaó hellyel üzemeltetett a
BocskaÍIstvángl.dd.Akiképző bázison felújítotttonyh,át afőzésre isalkalmatlan
vízmiatt nemlebetett üzemeltetni.Az étkeztetést kölpontilagkiadott'irányétlap"
alapján végeaék a yI. szímú norma pénzértékének mlgfeletoen roctrczese*et cs
pótlékfut.Aműszakimunkítvégzőtartalékosállománykezdetbenkevesellteaki-
osztott ételt. Ennek egyik oka volt, hogy a póüekot éjszakíra kapták, amikor már
munkavégzésnemvolt.Agyakorlatfolyamán intézkedtiiolqhograpótlékotdéle-
lőtttízfirúrabiztosítsík, valxpilt 6 prrnkrhelyekre még ezen felü kiadtunk tar-
taték élelmiszert is a szíikséges mennységben. Az ís bebizonyosodott, hogr olyan
helyzetben anikor a szeméiyi áttomány igén}bevétele az áilagosnál oag}ouL, a
konzervek - hír értékben és kalóriában megfelelnek a követetményeknek - nem
elégítík ki az igényeket.

kiemelt feladat v,olt a ruházati ellátás megszervezése és végrehajtása, ezen
belü a tartalékos állomíny beöltözíetése és feiszeretése. Eliljdóí s{ítségget a
szíit<séges ruházati anfagokat, tartalék- és cserekészleteket o, Önare. uityrfrcr"
időben átcsoportosítottuk. Bebizonyosodott, hogJr a ruházati anyago[méretvá-
lasztékot'éles"helyzetbennembiztosítanak,mivelmindenanyagbólcsak 1dbvan
r Tvífutalvíayon lebiztosítva az alapbiztosítás alapján. Felkészíilve az esetleges
hideg időjátásra is, fejvédőt és 1 db hálózsákot is biztosítottunk a bevonuló taria-
lékosállománynakAvegrehajtássorán tapasztattuk" bogya kiadott sítorlap-eső-
gallér 2-3 őramúlva áuízik és rendeltetésszení hasmálatra alkalmatlan.

mególlapíüató, hogy a tényleges anyagi-technikai biztosítás
me,g§zervezettrendjeésvégrebajtásánakirányíLísaakezdetikisebbgondok,prob-
lémák után eredményes volt.

III. A bevonulás anyagi-technikai biztosításának rendje,
tapasaalataí

Agyakorlat első mozzanatát a mozgósítási feladatok végrehajtrása képzte,
melyet a két honvédelmí szervezetnél, két helyőrségben (hlyíréglrbátza,cegléd) é§
két ütemben, november 02-án és 05+n hajtottunkvé8re.

November 02-án a hv.dd. és hv, hír. z parancsnoksóga, valamennyi aex, pk. és
aMozgósítástVezető C.soport/Mvcsi/-ba beosztott állomány, Os-énifdéi&vo-
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nultak be. Cegléden az MH 10. Dózsa'Györry tü. dd. és az MH 66. Puskís Tivadar
vez. bizt. z. }víVCS munkahelyei kerütek aktivi7álásra, itt a viszonylag kis létszám
nem okozott gondot.

Sajótos volt a helyzet N. yíreryhízín. Telepüt a Vay laktanya Laltanya Moz-
gósítástVezetőC.soportlLMVC§ és a 65.gl. dd. MVCS, a tartalékos szemay6ú-
lomány így került áWételre és beosztásba helyezésre. ADamjanich laktanyába
történt átszíllítís után öltöztettiik be és szereltiik fel az állomínyt.

A honvédelmi dandár nemzetgezda§ígi techníkai esztözeit a Damjanich lak-
tanyóban berendezett TÁH-en vettük ít. ' .

A személyí állomán} íwételét a HI§Z tervekben riigzítettek szsrtntvé2ez-
tiik, aNG-i technikai eszközöket azonban "éles- hel}rzetben egrnyíreryhőaszín-
lító vállalat telephelyén /THén/ berendezett TÁH-eken kellett ítvenni.

A honvédelmi daridár személyi állománya beöltöztetése és felszerelése éljá-
ból 5 felszerelést kiegészítő helyet, a NG.i technikai eszközök átvételére 4 munka-
helyet rendeztünk be. (A 8l.hv.hir. z. tapasztalatai nem mérvadók, a lényeges
tapasztalatok a hv. dd-nál vbltakmérhetők.)

November 02-án, az előkésátő részleg bevonulásakor (3 1 4 fő, 1 l db NG-i esz-
köz) ery felszerelést kiegészítő hely állománya 1 fő ht. tts. pk-ból (eryben anyagfe-
lelős) és 5 fő sorállománybol állt.

A beöltöztetést a tatai módszertani foglalkbzáson bemutatottak szerint vé-
geztiik, kedvező tapasztalatokka|.Afolyamatban szűk keresztmetszetként jelent-
kezc.tt a civil ruházat leszedése, csoma§olása. Eg munkahelyen egy időbén 5 fő
kerüt beöltöztetésre, átlagosan 17 -N prc időtartabban, iry 5 óra alatt befejez-
tiik a bevonult állomán} betiltöztetését és felszerelését.

Azonban mór ekkor látszott, hogy a főerők november 05-i bevonulásakor ez
az ütem lassú lesz, ezért vag;/ a felszerelést kiegésátő helyek szdmát kell növelni,
vagy azokon belü egyszerre legalább 8-10 fő beiiltöztetésének lehetőségét kell
megteremteni. Ez utóbbi mellett döntöttiink, minden felsz kieg. helyen növeltiik a
|étszímot2-2fő tts-el és 5 fő tartalékos állománnyal, melyet beryakoroltattunk

A beiiltöztető helyek és a TÁH munkahelyek áteresaő képessége a mozgosítás
november 02-i ütemétren optimálisnak bizonyult.

Kedvező döntés volt továbhí, hogy ekkor kerüt bevonultatásra a honvédelmi
dandár jav. szd .50 %-a, a dd. SH 95 %-aé:s azelloszd. szakács állományának
5OVo-a.
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Aszakíllomán)rt -felszereléseutín - azonnalbeo§ztottuk§zaldeladatokvég-
rehajtísára a TAH-re, a legénységi konyhába, a csapat segáybelyre és a felszere-
lésibelyekre.

A bevonrrlás násodik ütemében november 05én bevonult összesen 1.32t fő
é§ 126dbNGtechnika,ebbőlbeosztásbakeriilt6l8főé§4dbNGteebnikaieszköz.

Bór abehívók_hírog kiilönböző időponra§áltak (08.0o, 10.00, 12.0} abeér-
keútétszinl1.00-13.00 óra köátt érti el a 'csúcsot'.Ekkor a folyemato§ beöt-
töztetés és felszerelés gyorsítósa érdekében a tartalékos íllományból ismét
megerősítetttik a felszerelést kiegésátő helyek állomónyát, melyek a következő
struktúfítvettékfel:

- l főfelszereléstkiegészítőhelyptr(til,vasrt§);

- l fő polgári ruhózat leszed&és csomagolórleszlegnrancsnok beosztva
3 fő írnok és 3 fő csomagoló katona;

- 5főfelszereléstkiadólotona;

- 2főadatqezíetőírnolq

- 2főRFKkezelőírnok

A mindiitsszesen 17 fdfelsz.kieg. hely m,fu bizto§ította a ké§zenl ét el&ésébez
sziikéges beöltöztetési ütemet.

A honvédelmi dand,árnál a 6 1 8 fő tartaléko§ katonát így 1 0 óra alatt szereltük
fel.

szűk keresztme§zetnek továbbra is a polg,íri ruha levétele ós csomagolása bi-
zonyult.

A felszerelést kiegészítő hetyen 1 fő tartalékos katona áüagosan l7 -20 prcet
tartozkodott.

A bdkiegészítő parancsnoksíg november 02-án és 05én is a tervezett tech-
nikai esz.közmennyiségeket állította elő.

A technikai eszköók átvétele mindkét napon ókkenőmentesen, a hadkiegé-
szítőparancsnoksíg8al jóte8yüttműktilvevalósultmeg.O5énatechnikaiáwéiet-
re a tartaléko§ szakembergárda is bevonásra kerüt.

A technikai ítvételi c§oportok óüagosan és óránként 5 db eszközt vettek ót.
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Azel&llított gépjárművek és bevunrrltatott gépkocsivezetők eg;óttes bizto-
sításínak arónya 100 % volt.

Jórmű nákü 1 2gépkocsivezetóvonult be, ezeka dand,ír békében meglévőkii-
lönleges gépkocsijait @íradó, illetve miihely) vették Ít

A gépkocsik 80 %-a gázolaj üzemű, ?-0 %-a terepjáró volt. l 23 db IFA (ffi %},

2a dbvLz (1 1 %), 15 db STAR (8 %), a fennmaradó 13 % 12 tovíbbi típus között
oszlik meg. Az eszközök kizírótag vállalattól, termelősóvetkezettől leüek bizto-
sítva, magróntulajrlonú gk nemvonult be.

Anemzetgazdasígi gépkocsik !}6 %-a a vonófej miatt nem nllralmas alövegek
vontatására,ezértcászerüneklítsziklegyártatniésalövegekhezkésletezliiolyan
vonószemeket" amelyek illeszkednek az lFAvonófejhez

A gépkocsik l/3-avott külöífae minósfoíifagyáüó hűtcíf olyadél*al feltölwe,
ennek fele nem érte el a -10 "C-os értéket.

A tartályokból hiányzó iizemanyag megfelelt a bevonulósi tívo|ságnak

Az útikészletek megléte és mintbége nag;ron változó, iisszességében azonban
rendezetlennek és újraszabályozíst igénylőnek találtulq nem megoldott.7 db gk.

cB rádióval volt felszerelve.

A gázolajtizemű gépkocsik kb 1/3-a tüzelőolajjal feltötve vonult be.

Kevés a személyszállításra átalakítás, liegészítés nélkü atkalmas tgk ( 1 6 db).

A bevonultatott 1 86 db gépjármű eszkÖz 1 04 Üzembentartótól kerÜt lebizto-
sításra.

Egyértelműen bebizonyosodott a bevonulás kiilönbiiző időpontolÜoz kÖtÖtt

ütemezésének helyessége, ami lehetővé tette a beötöztetés, felszerelés folyama-
to§§ágát, a torlódásmentességet. Mególlapítóst nyert, hory a mozgó§ítí§ taítalék
állományát nem cászerű első ütemre tervezni, mivel foglalkoztatásuk, de elsősor-
baneltításuk,elhelyezésíik-ahelyisajátossígokésködilményekfigyelembevéte-
lével - nehezen oldható neg. A bevonult és átvizsgáIt nemzetgazdasági eszközök
technikai áltapota osszességében megfelelt a követelményeknek azonban terepjá-
róképességtik a személyszíllítás követelményei,vonatmányok felkapcsolhatósá-
ga, fenntartási uyagkészletek bizto§ítottsága vonatkozásában katonai célra
kevésbe atkalmasak A tartalékos állomány beiiltöztetésébez - az "lví'utalványon
szereplő 1 dUfő biztosítíshoz képest - többszörib tűbizti§ÍtÍ§ a méretvílaszték
miatt indokolt és sziilaéges volt.
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Ósszességéb€namozgÓ§ítá§aflyasi-techniknibiamít,ísínakfeltételeimind-
kétkatonaiszervetetnélmegteremtődtekAvégíehajtísezena teríiletenisszenrc-
zett é§ vezetett volt.

IV. Az anyagi-tecnikai úartalékos szakáIlomány
fetkésziiltsége, az M" összekovácsoló kiképzés
végrehajtásának tapasaalatai

A grakorlat tr mozzanatának tartalmát az tisszekovácsolási kiképzés - ezen
belül általínos és szalkiképzÉs-képzte.Amozzanat indításaként a 8l. hv. hír. z
íllomínyavasútiszállítíssalbeérkezettNyí,regyházírólHajduhadbázkiképzőbá-
zisra-

A kíképzés, tjsszekovícsolás alapvetően két irányban vatósutt meg: egpészt
az Anyagi-Technikai /AT-il törzsek felkészítését, iisszekovícsolísát, másrészt az
AT-i szakalerységek kiképzését végeztiik eryidőben.

lvÍ&lszerét tekintve a törzs részére előbb részleges, majd köztis törzspakorlás
kerütlevezetésre.

Ez sarkalatm pontja volt az eredményességnek, elsősorban a tartalékos tiszt-,
tiszthelyettes állomány alulképzettsége, pa,rancsnoklási gyakorlatlansága és a
szakmai ismeretek híányo*ságai miatt.

Atartalékos tísut, tiszthelyettesi állomány-a keretkéntátadottés adöntnöki
hivatásos íllomány segítégével - megismerte beosztását, a beosztássat járó hábo-
rús feladatít. A megismerésen tű, a vezető állomány begyakorolta a honvédelmi
dandír harctevékenysége anyagi-technikai biztosításának tervezését.

A dd. AT-i törzse a saját felkészüése, valanint az áttelepíilésekvégrehajtása
niatt az alárendelt szalcalegységek kiképzési foglalkoásának irányításában és el-
lenőrzésében csak korlátozottan vett részt.

Az a megglőződés alakutt ki, hogy a jövőben a vezető állomány szakmai fel-
készítésóre az tisszidőhöz viszonyítva lényegesen többet kell fordítani, s ezt nem
élszerű az alárendelt szakalegységekkel egridőben végezni.

A törzsfoglalkozások végrehajtására megfelelő időt és körülményeket kell
bifiosítani, mert a szerzett tapasztalatok szerint a kiképzés vezetése, ellenőrzése,
a törzs felkésátés végrehajtósa egridőben nem biztosítja a kiképzás elvárt haté-
konysígát.
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Az anyagi-technikai szatalegrSeklét napban általános, négrnapban szak-
kiképzéskeretébenkeriiltekfelk&zítésre.Agrakorlaton l00 %-osfeltöltöttséggel
vett ré§zt e dd. segélyhely" 1 dd. javitó szí"rd és az l . hv. zászlóalj kiszolgátó §zaka-
sza, illetve mintery40 %-osfeltöltöttsfogel a dd. ell,ító szízad. Jómódszernekbi
zonyult a 'szaksopnrto,í kiképz&, iry a rendelkezésre álló, viszonylag rövid idő
alatt is megfelelő eredményeket értiinl el.

A szakalegrségek a szakkiképzést szalharoászati ryakorlat végrehajtásíval
árüík Menetből telepüt szalf,eladatok ellátására a dd. segáyhely és a dd. javító
szízad, mint dd.§eriilt Technikri Gyüjtőhely/STGYIV. Az 1. hv. e kiszolgóló sza-
lrsza a zászloalj barcrendjében végezte szattevékenffiét

A fcglalkozísokt - előre kidolgozott foglalkozí§i jegrek és kiképzési tervek
atapján - ahivatísos íllonínybólkijelölt döntnökö&és akeretként ítadottakve-
zették, es/írttal felkészítettekfeliütdlfia a szalalegrs€ek tartalékos parancsno-
kait i§.

A tartalékos parancsnoki álbmány g;rakorolta feladatEit, a legénységi ál1o-
míny végrehajtotta a szakellátíshoz sziikséges tíbori eszközök telepítését, azok
níikfitetéét.

AtaÉnos követteáeté§ként megállapítbató, bory a kíképzésre biztoaított rö-
vididőésazanyagi-technikaibiztosításszakmairésdeteitmagóbanemfoglalófet-
késátésnenteszilehet&éasznkí$onínyöqáiló,§e$t§€nákíilifeladatvqráajtásít

A tartalékos állomány jó h ozzÁíűás,valamiat a döntnökök segít§ég,Byújú§s
ercdményeként a kiképzési feladatok megfelelő szinten vforehajtísra kediltek,
azonban igazolódott azon döntés helyességa hory a legfontosabb bemztások fel-
töltését keretként átadott hivatásos áüományból kell megoldani.

Össze§ségében megáltapíüató, hory a mozzanat feladatai - a felsorolt tapasz-
talatokkal és megállapítísokkal egliiü - megfelelően végrehajtásra keriiltek meg-
teremtették a harcászati gyakorlat anyagi-technikai bíztosítísínak elméleti
feltételeit.

V. A Harcászati gyakorlaton az Anysgí-Technilrai
Fönökségek és §zakaterységek tevékenysége

Aharcászati gyakorlaton a honvédelmi dandár és honvédelmi híradó zószlí
alj anyagi-technikai főnökségéneh szakalery#geinek tevékenysége ö§szes§égé-
ben eredményesnek ítélhető meg. A hadmüveleti helyzet szerint a honvédelmi
dand,ír a biztosítási övben rendezkedett be védelemre. Az előzetes elgondolás sze-
rint megerchítés nélkiil a feladat nagyságához képest elégtelen tűzerővel rendelke-
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xíharc*szközö!*elkeüettvolnavédelmiharcítmegvívnia.Agyakorlatfolyamán
a dandír - fiktíven - megerősítésre kerüt harckocsi szízadokkal és tűzérséggel.
Mindez az anyagi-technikEi biztocításra is jelentős ráhaúíssal volt, amire a dandár
anyagi-technikai főnöke elhatírozísíban megfeleltíen reagólt

A dand,ír anyagi-tecbnikai főnöksfoe a harcíllásponton t€rvezte meg a dan-
dár harctevékenységéne,t anyagi-tecbnikni biztosítísát. A biáosítási tervet teljes
részletességgel kídolgoztík és intéz.kedésben batározták meg a szaldeladatokat. A
keretkéntátadottEnya8i-technikaifőnöhhadtípfőnökéshaditechnikaifőnökru-
tinosanvégezte a tervezőmunkátúgr, hograbban a tartalé,kos szolgálati ágfőnö-
kök is aktívan résa tudtakvenni.

képesekvottak a szaktediletiikre vonatkoáan íesztetesen jelenteni a szak-
anyag ellátásra, iüewe a száüításra vonatkoó tervüket. Ebben az id&zakban gon-
dotokozott,hogyadandáranyagi-technikdszolgátatvezetőállományakevésidót
fordított a szakalerységek telepítésének, míliködésének ellenőrzésére, igr "elsza -
l<adt' a. tartalékos ezirányu felkészítésétő, tanítás.ítól.

Agrakorlat során a mozgósitott állománnyal feltöltött első honvédelmi zísz-
lóalj védelmi felépítése a terepen többzör módosíüísra keriilt. A terep nem tette
lehetővé, hqgy az előirt normatíváknak megfelelően telepitsiik az anyagi-technikai
szakalerységeket. A kiszolgáló szakasz az elvektől eltércíen a peremvonal kőzelé-
ben telepÜlt, Íry az imitált sérütek kiürítése, a meghib.ásodott s7aktechnikai esz-
kÖzÖk hátraszállítása a harctevékenység időszákíban csak korlátozott mértékben
kerütvégrehajtísra.

A szakalegységek telepítés€ - a hivatásos parancsnokok és döntnökök segít-
ségével - alapvetően az elveknek megfelelően ryorsan és szervezetten keriilt vég-
rehajtásra.

Adand,írészíszloalj segélyhelytelepítése, műkiidtetésefeleltmegtegiobban
a szabályzatok előírásai szerinti követelményeknek. A harctevékenység k ezdetére
a zÁszlóalj kiszolgátó szakasz is szabályosan telepítette funkcionális részeiL Mű-
szakigépeknélkíilesóidőben2,5-3 napalattazá§ztőaljsz^kalegységeinekszemé-
lyi állománya jó hozzíállással beásta a segélyhelyet,azélelmezési,lőszerellátó,
javító -vontatórajt.Adandár §érüt technikai 8yüjtőhelytelepítése ismegfelelt a
kÖvetelményeknek, de a rendkiviil vízes talaj lehetetlenné tette funkcionális mű-
kÖ|dteté§ét.Azelőkésátésidőszakíban (sziraziőőbntörtént)a terepkiválasztása
során nem szímoltak azzal, hogy esetleges estís időben a tedilet alkalmatlan gép-
járműmoagásra.

összességűena haroászati gyakorlaton az anyagi-technikai főnökség és a
vakale§rségek elé állított célkitüzés€k teljesítésre kerültek Mindez igazoltx az
ibszekovácsoló kiképzés eredményességét, azonban mindvégig éreáet&kvoltak
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a§zalkiképzéskisebbhiányossígai.Bebizonyosodott,hogyönállóimitációstervet
szükséges kidolgozni, mert igy a harctevékenységtől és a bemutató jellegű f€lal-
kozísoktól fíiggetlenü lehet gyakoroltatni a szakíllományt.

VI. A demobilízáció anyagi-t€chnikai bizto§ítá§i
feladat végrehajtáMnak tapasztalatd

A grakorlat negyedik mozzana!ít a demobilizíció vfurehajtísa képzte.

Az anyagi-technikEi biztosítísi feladatoktt mindkét tatonai szervezstlél
részletesen megtervezté.Lés megszerveztácAparancsooki 6 szakíllomány a le-
szereléstfolyamatosaniránftotta.Ahonvédelmidand;írnílproblémakéntjelent-
kezett, hogya tartalékosáltom,ínyegyrésze arövid eltávozísról italosan értezett
vissza, ami hátráltatta a további tevékenységet.

Azanyagi-technikai biztosítási feladatok előkésátéét ésvégrehajtísít abt.
és sorállom,ányból létrehozott előkészítő részlegek vegezték

(Ijólag berendezték a felszerelés kiegészítő helyeket, a TÁH-ket, előkésátet-
ték kiosztíshoza potgáriruhákat, megteremtettéka fegrverek és anyagokvissza-
vételének f eltételeit.

A grakorlat folyamán az az elv érvényesíilt, hogy a katona felszereléskor utol-
jára kapja meg a fegnrerét, leszereléskor pedig azt adja le elsotént. Igy valamennyi
feg;rver visszakedilt a raktárba, krbantartísuk azonban csat szükségszerűen volt
megfelelő.

A nemzetgazdasági tecbnikai eszközök hajtóanyag feltötés, karbantartás
utánvisszaadásrakerütek,amiakisdarabszítmkővetkeaébengördüékeny,3yors
volt.

Összességében: a hv. dd. és a hv. hír. z. demobiliációs tevékenysége, nnnat1

anyagi-technikai biztmítísa szervezett volt, az iinnelÉlyes leszerelési állomíny-
gyíilések megfelelő színvonalon kerü tek leve lptésr e.

VII.A gyakorlat anyagí-t€chnikai biztosításával kapcsolatos
következteté§ck, általáno§ tapasztalatok és javaslat ok az
alábbiakban összegezhetök

A honvédelmi dandÁr, honvédelmi híradó záLszlőal!ryakorlatán az anyagi-
technikai biztosítás eredményesnek ítélhető meg. A kedvezőtlen köríilmények el-
lenére is a élját elérte. A behívott tartalékos állomány - keretként átadott és a

ll7



döntnöki hivatásos állomány segítségével - megismerte beosztá§át, a beosztással
járó háboós feladatát. A megismerésen tű, a vezető állomány a készség szintjén
begyakorolta a honvédelmi dandár harctevékenysége anyagi -technikai biztosi
tásának tervezését. Avégrehajtó íllomány@rakorolta a feladataikvégrehajtí-
sához szükséges tábori es*özök telepítését, a,telepítéssel kapcsotatos műszaki
munkíkat. Objektív és szubjektív okok miatt elmaradt vezető állom ány űszéről a
végrehajtó alegységekközvetlen irányíüásónak, a szakalegységek tíbori ködilmé-
nyekközötti műkiidtetésénekgrakorlása, ami a felkésátéshatékonyaígát, az is-
meretek rögzítésének, megértésének lehet&égét csökkentette.

A gyakorlat eredményességéhez jelent& mértékben hozzíjárrrlt, köareüenü
els&egítette az etöljáró anyagi-t€chnikai főnök*:gte*ező,szsleaő,bínyítőte-
vékenysége, a tényleges eilátíst v*ző anyagi-tecbnikai főnökségek a keretként
átadott és a döntnöki hivatísosszakíüománylelkiismeretes, fáradtsígot nem is-
merőmunlcája.

Agyakorlat adott egy sor olyan tapasztalatot is, aminek figyelembevételót,
alkalmazísát a hasonló g;rakorlatok tervezésénél, gzeruezé*nél, végrehajtásánál
feltétlentil sziiksegesnek tartunk f iryelembe venni.

1.) Azegész gyakortat§orán tapasztalhatóvoltaz anyagi-technikaibiztosí-
üís meghatíroző szere.p, a ryakorlat eredményes végrehajtásában. A
biztoaíüás lehet&égeí alapvetően befolyásoltík a mozgósítás gyors vég-
rehajüísát, a személyi állomány elhelyezését, az összekovácsoló kikép-
zésen a harcászati gyakorlaton végrehajtható feladatokat. A srakorlat
élkítűzéseinek megyalosítása csak úgy volt elérhető, hogya 3. Katonai
Kedilet Parancsnoksí,g a g;rakorlat színhelyére koncentrálta - a sztilrsé-
ges nagyságrendben - az anyagi-technikai főnökség erőit, eszközeit,
anyagi késdeteít. A tényleges ellátás tervezését, szervezését, vegrehaj-
tás.ít függetlenítettiik a harqíszati gyakorlat vezetésétől, amí az elkö-
vetkezendő gyakorlatokon is követendő Slda lehet.

2.) A gyakorlat bizonyította, hogyha a végrehajtók részére megfelelő időt
bizto§ítsnak, akkor a gátló köriilmények ellenére is képesek a követel-
ményeknek megfelelően megtervemí és megteremteni az anyagi-tech-
nikai biztosítás feltételeit.

3.} A tartalékos állomány részére a fegruerek kiadására, tárolásíra vonat-
kozó rendszabályok biztonságosak, de azok betartá§ít szigorúan meg
kell követelni, azt folyamatosan ellenőrizni szükséges.

4.) Annak ellenére, hogy véleményünk szerint az élelmezési ellátás kielégí-
tő volt, sziikségesnek tartjuk a jövőben az étlapot kiirütekintőbben, az
igénybevételhez jobban igazodva megtervezni. Tudomásul kell venní,
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hogy gyakorlatokon, abol az igénybevétel az áüagosnál nag5robb, a kon-

zerv námkielégitő, még potléknak sem.Fontos, horyha anorma értékén

belü, a három f(ÉtkezÉ*lkíviil potlékot is adunk, akkor azt a legna_

grobb igénybevétel idő§zEkíbaukapja meg a szenélyi állomány. I_akta_

tóbb, kalóriadúsabb ételeket kell 8z étlapba beállítáni,

5.) Adöntnöki,keretként ítadásrakerüőhivatásosállományhatékonyabb
fetkészítése érdekében, több időt kell bizto§ítani az önálló szakmai feF
készítésre.

6.) Iényeges tapasztalat, hog;i az összekovícsoló kiképzés nem bizto§ítj8 s' 
tartalélos óltomány olyan szintű felkésátését, ami lehetővé tenné azt,

hogy §€gít§ég nákiil, önállóan, a követelményeknek megfelelően meg_

veÁiú azúyagitectnit<ai biztosítís lervezgt, szemez6út, v@e_
najÉsót. A felkészítés ideje lehetősége az utóbbi években,csökkent,

er&en korlátozott. Ennek megoldására szüksfoesnek tsrtjuk _ amit a

grakorlat is igazolt _ ho8y a fontosabb, meghatározó jelltgű }osztások
teretítadássat legyenek feltöltve, felkészíilt hivatásm állománnyal. Ezt
általáno§ célsr".ű 

"tto|Jmuzni 
minden mozgósíüás útján megalakrrló ka_

tonai szervezetnél.

7.) A g}akorlat lehetőséget adott arra, hory az újonnan.alakult dandár' 
an/agi_technikaivezető íllományánakbáborúsvezetési okmányait a

tartaléko§ állomány bevonásával, a felkésátés részeként elkászítúkEz
csak részben történt meg, a háborús adat tírakegy ftszének kidolgozása

elmaradt.A jövólben a mozgósításútján megalakuló katonai szervezetek

gyakorlatainrÁl a báborús vezetési okmányok kidolgoásít tervesíteni

kell, kiilön célkitűzésként kell meghatráromi.

8,) A gyakorlat során is tapasztalható volt, hogy az alegységparancsnokok- 
-E mindig nem érztk abeosztottak euátá§íért a felelősségiiket. cJak
kevesen töiődnek azzal, hogy a katona megkapta_e járandóságát, bizto,
sítva van-e a megfelelő elhelyezés, eső elleni vedőruházat stb,

Akeriiletanyagi-technikaifőnök*8erendszereseniryekszikezenaszemléleten
változtatni, de eooOÓeoy csat hatékonyparancsíroki követelménytámaszüássallenne

elérhető.EhhezazonbanaparancmokoknálalapvetőszenrléletváltoztatásravanszÍik-
ség,miveleteriiletenakövetelménytánasztásukcsakazanyagi-technikaiftÍnÖkségek
irányába tapasztalható.

9.) A harcászati grakorlaton a már említett okok miatt a tíbori köriilmé-
nyekközötti btto§ítási feladatok grakorlása az élelmezési ellátás és az

eü. biztosítós kivételével elmaradt. Akövetkező grakorlatokon az anya-

gi_technikai biztosítíst végző alegségek tevékenységét _ a haícá§zati
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fetadattal iissáangban - öDíIloan él§zerűmegtervezni.Ehhezaz anya-
gi-technikai főnökségnek is kí kell dolgozni az imitíciós terve t, akőzíié-
sek és tevékenpégek iwnékét.

10.) A gépjárművek, ruh,ázati anyagok biztmítísa teren tapasztalt problé-
mík miatt is fontosna& taítjutq hory a jövőben a grakorlatok mérete,
kiivetelménye élkitűzése a lehet&foel&el ö§§áügban leryen megál-
lapítva. Az ilyen na3y jelentrfuégű feradat vfurehajtása során az egyes
vezetési szinteken kiadásra kedilő intézledéseket meg kell hory előzzs,
az alsóbb vezetési szintekket történő ryeaeté+ a végráajtó tagozatnál
a lehet&égek résdetes felnéré§e.

Apakorlat aá isbebizonyította, ho8§rms/onsok olyan lérdés és teríiletvan,
ami mfo tovóbbi tanulmányozást é§ kutetá§t igényel. Mindez képeáeti ezirányú
munkiink tart4l m át a jövóten.

A teljesség igénye nélkíil néhányra szeretnénk ráiránltani a figyelmet.

Ezekakijvaka,ők

- nélkiilöáeteüen fettételkent plentkezik áfogó jogi törvényi szatÁlyozás
kialakítísa a behívott tartdékm állmány juttatísaira a nemzetgazdasági
eszközök igénybevételére.

üzsgílni kell a tovíbbíakban a megatakitandóhv. dd-ok anyagi-technikai
€s*öüök fetÉt€lei! dbelyezés tehet@eit, megalakítandó csapatkészleteit
és azok tírolási körüIményeit;

- élszerűnek lát§zik kialakítaní egy olyan szakmai felkésátési-kiképzési
rendszert, anely6-8 éwe biztosítja a folyamatosságot;

- bebizonymodott, hogy viiksége§ áttervezni és szervemi a raktátozÁs,
felszerelés, püentetés és az anyagok személyhez kötésének kérdéseit i§.

cilkíinleel élunk azvolt, ho8§/ a közeljövőben tervezett hasonló jellegű gya-
korlatokelőkészítésétéslevezetésételősegitsiikésmintery'tómpontlént sloEa-
hasson az anyagi-technikai biztosítósi feladatok eredményes végrehajtásához,
ezen a teriileten megkezdett mnnlra §5 folyamat továbbfejlesztéséhez.
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