
(oBJEKTUMoK), TECHNIKAI FSZKÖZÖKF§
ANYACIoK vIssZAHAGYÁsÁvAL, AZOK IGÉi.{YBEVÉTE-
LÉVE, VAIÁMINT FHJIASZNÁLASAVAL KAPCSOLA-TOS

FBIÁDATOK MEGsmRvEzÉsn És vÉcnffierrÁs,q.

Vógner Béla|

A Magyar Honvédség katonai szervezeteit már a békeállapot idő-
szakában fel kell készíteni arra, hogy az adott harckészültségi és mozgó-
sítási feladataikat a kitűzött időre vegrehajtsák, a készenlétet elérjék. A
harckészültségi és mozgósítási feladatok végrehajtása után a megalakí-
tási körletet (helyet) elhagyó katonai szervezetek esetében a laktanyák-
ban és a különböző objektumokban visszaharyott technikai eszközök,
anyagok fontos helyet foglalnak el így az elvonuló, mint a betelepüló
katonai szervezetek elhelyezésében, illetve ellátásában. Ezen eszközök,
anyagok igénybevételi, felhasználási lehetóségének a megteremtése kö-
rültekintő, jól koordinált feladattervezést, szervezést igényel. Ebből kö_

vetkezik, hogy az érintett katonai szervezet adott személyi állományának
ismernie kell az ezzel kapcsolatos intézkedéseket és utasításokat, az eb-
ból fakadó feladataikat, alapvető kérdéseket, valamint az elkészítendő
okmányokat,

A békeállapot idószakában érvényesülő anyagi fegyelem és felelős-
ségérzet mellett a magasabb harckészültségi fokozatok időszakában ez

még fokozottább mértékben hárul a katonai szervez€tekre. Ennek tu-
datában célszerű azezzelkapcso|atos kérdéseket, tényezóket mérlegelni
és az eredményt biztosító megoldás feltételeit megteremteni. Egrészt
ezek a tények indokolják, hogy a témával foglalkozom, másrészt pedig az
a szúkségszerúség, hogy az érintettek nem vagy csak felúletesen ismerik
ezen feladatokat meghatározó intézkedéseket, utasításokat vagy a meg-
lévő ismeretekből helytelen következtetéseket vonnak le, az előírásokat
nem helyesen értelmezik. Visszatéró problémaként tapasztalható, hogy
a katonai szervezetek a harckészültségi-mozgósítási feladataik begyakor-
lásakor, a laktanyrák (objektumok), technikai eszközök és anyagok vissza-
hagyását nem minden esetben végzik a kelló részletességgel, az elkészí-
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tett tervekben foglalt feladatok túlságosan általánosak, nem eléggé konk-
rétak. Ebből következik, hogy maga a feladat sem elég konkét, nem
foglal magába minden fontos mozzanatot.

Elóször is tisztr{ni sziikséges, hory mit i§ értünk yisszahag/ás fo_
galna alatt ahhoz, hq az ezzel lrapcsolatos tevékenységeket össze tud-
juk fogni egr komplex feladatrendszerbe. Mindenesetre abból a tényból
kell kiindulnunk, hory a laktanyák (objektumok), technikai eszközök és
anyagokvisszahagyása a katonai szervezetekmagasabb harckészüttségbe
helyezésének lényeges ré§ze, annak rendszerébe tartoó tevékenység.
Ha pedig ez így van, akkor nem lehet és nem szabad ezt a feladatot úgy
tekinteni, hogy a üsszamaradó katonai szervezet (részleg) parancsnoka
(általában az elhelyezési szolgálatfőnök) felelős csak a terület feladatai-
nak a kimunkálrásáért, tervezésért é§ végrehajtásáérr Ahoglan a MHKSZ-
M bármely tevékenpégéért, uryan úgy ebben az esetben is a katonai
szerrc7Ét parancsoka a felelős, aki követelményeit a TÓF-cin, ATF_ön
keresztül érvényesíti.

Megítélésem szerint, az érintett anyagnemfelelós feg5nzernemi és szol-
gálatiág-főnökne§ alegységparancsnoknak a tervezés, a feladatok berya-
korlása, illewe vegrehajtása időszakában behatóbban, igényesebben sziik_
séges foglalkozni e területtel, ugyanúgy, mint a HKSZ-M más rendsza-
bályaival.

Ezek uíán vizsgáljuk meg hogt mit értiink visszahagyás fogalma
alatt?

Visszaharyás fogalma alatt, az cisszes elhelyeási, szgk, ü5viteli, pénz-
űgyi valamint személyi tulajdont képezó anyagokat, eszközöket továbbá
a hadi renózeresített létszímon felű visszamaradó, hadibeosztrásba nem
kerüIt személyeket értjük.

Nézzük meg részleteib€n, mlt i§ takar ez a fogalom?

Elhelyezési anyagok a béke elhelyezési körletek, laktanyák, objektu-
mok, azok berendezési tárryaival eryütt (ezen anyagokkal külön nem
foglalkozom, mivel eredetileg is az elhelyezési szolgálatfónök anyagát
képezi, aki a laktanyában visszamarad).
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Szakanyagol9 eszköük az elszállításra kerüló technikai eszközökön,
anyagokon felül, a katonai szervezetek készletében meglévő egyéb tech-
nikai eszközök, anyagok, az üzemképtelen eszközök, amelyeket a raktá-
rak, múhelyek, alegységek hag5mak vissza.

Ügviteli anyagok az összes üsszamaradó titkos, nyílt űgyiratok, sza-
bállzatok, utasítások, térképe§ vázlato\ bélyegzó( pecsétnyomók, eryedi
kiképzési eszközök (diafilrn, videókazetta, stb.).

SzeméIyi nlajdont kÉpező anyagok elsősorban a ht. állomány irodák-
ban, körletekben, §zolgálati helyiségekben visszamaradt ruhánata, sze-
mélyi értéktárryai, továbbá a polgári ruhában bevonult tartalékos had-
kötelesek ruházata, a ht. és taítalékos állomány járművei (kerékpár, mo-
torkerékpár, gépkocsi).

Vnszamaradó állomány alatt mindazon személyeket értjük, akik a
hadiállományra való feltöltés és a megalakítási körlet(hely) elharyiása után
üsszamaradnak. Ezek a következók lehetnek pl. elhelyezési szolgálatok,
híradóközpontok, tiszti étkezdék, helyőrségi múvelődái otthonolq böl-
csődék, nőtlenszállók, stb. állománya, be nem osztott mozgósítá§i tarta-

lék, az alapkiképzés idején hadra nem fogható újonc állomány, szabad-
ságon, szolgálati úton és egyéb helyen távollevő állomány, mely a katonai
szervezet megalakítási körletének az elharyása után érkezik vissza.

E rövid felsorolásból is kitűnik, hogy a üsszahagyás fogalma sokkal
összetettebb, mint ahosr az a köztudatban él. A leírtak a|apján jogosan
felvetődhet az a probléma, hogy ha ilyen sz.ertaágaó feladatról van szó,

akkor abban milyen szerep hárul a visszamaradó-részleg parancsnokra,
az anyagnemfelelős fegrvememi és szolgálatfőnököke valamint az alery-
ségparancsnokoka. A MH PK ooó/1994.sz intÉd<edése ülSih pontja elő-

irjaz"Az elvonuló, illewe áttelepüIó katonai szeruezetekvisszamaradó szemé-

tyi állomónyát, technikai eszk)zeit, anyagaií, iratait, valamint lalaanyót

@bjetaumot), a híradó központot, a lezórt, lepecsételt ralaórak (helyisé-

gek) h,llcsaival egtütt a visszamaradó,részleg parancmokónalg illene a

lalaanya (objelaum) új parancsnokának adják át."

A békeállapot id6szakában jelentkező fóbb tervezési feladatok

Ha azt akarjuk, hogy a visszahagyással kapcsolatos munka gördülé-
kenyen nyerjen végíehajtást a MHKSZ időszakában, akkor alapos, kö-
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rültekintő, minden reszletre kiterjedó feladat tewezésre, a tervekben fog_
laltak beryakorlására és azok ellenórzésére van szükség. A harckészült_
ségi feladatok tervezésének, a tervek kidolgozásának idószakában a ka-
íonai szewezet törzsfőnöke és az anyagi-technikai fónök az anyagnemfe-
lelós feryvernemi és szolgálatiág-fónökök, alegységparancsnokok részé-
re munkaértekezletettaít. (Lá§d 1.e. meUékkt). Itt meghaározzák a üssza-
ha5,ással kapcsolatos feladatokat, hogy kinek, milyen tervet, illetve mun-
kajegyet kell készíteni és milyen tartalommal, s terjedelemben, valamint
az eg5nittműködés rendjét az alakulaton belúl, illetve más szervek irányá-
ban. Kjjelölik a fe|adatvégrehajtásra szükéges erőket, eszköóket, s meg_
határozzák tevékenységi körüket. Ezen információk megadá§a é§ megha-
tározása azértlényeges, mert míg a katonai szervezet harckészűltségi ter-
vében e feladatokat csak fóbb vonalakban, az anyagnemfelelós és szol-
gálatiág-főnökök, alegységparancsnokok munkaterveiben már konkré-
tabban szükséges rözíteli azí, hory ki, mit, mikor végez.

Továbbá a visszaha§/ással közvetlenül érintett szemé\ek terveiben,
munkajegyeiben már rögzíteni kell a kijelölt személyek, technikai eszkö-
zök és anyagok, kulcsok" anyagnflvántartási okmányok, anyag|egyzékek,
utalványok, körlete\ valamint az átadandó raktáralg műhelyek visszaha-
gyását, a lezárás, pecsételés, átadás íendjét, pontos idejét, helyét és a
végrehaj tásért felelős személy megnevezését. A visszamaradó eszköxik,
anyagok, helyiségek és kulcsok átvételének szervezett és g5rors végrehaj-
tására a üsszamaradó-részleg parancsnoka a megkapott eligazítás alap-
ján, az anyagnemfelelős feg5nrernemi és szolgálatiág-főnökökkel eg5nitr
működve a békeállapot időszakában tervet kázít. E tervben, valamint az
e feladatra kijelölt állomány munkajegyeiben, teljes részletességgel meg
kell tervezni a végrehajtandó feladatokat, szorosan koordinálva más te-
rületek vezetői terveive|, részterveivel a visszaharyás rninden mozzana-
tára.

A továbbiakban aa vizsgáljuk meg hogt az éintett szeméIyeknek mi-
Iyen feladatokkal kll számolni a tervezés i.dószakában-

- A leadásra kerülő anyagnllvántartási okmányokon á kulcsokon,
a raktára\ műhelyek és alegységenkénti jelzések, illetve a hellség szá-
mok legyenek feltüntetve a későbbi azonosítás éljából, Ezek leadásához
legyenek előre elkészítve erységes tárolóeszközök pl. láda, doboz, borí-
ték, stb.
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- A katonai szervezet készletében lévő anyagokról, technikai eszkö-
zökról a békeállapot időszakában naprakész nflvántartás vezetése, a le-
adásra történő elókészítés céljából. El kell készíteni az elszáütásra ke-
rúlő eszközök, anyagok jegyzékét, utalványát szakanyagonként. Tervet
kell készíteni a üsszamaradó technikai eszközök-anyagok ral*árhelyisé-
gei (épületei) kulcsainak és nllvántartrásainak átvételére. Fel kell sorolni
a különböző raktári anyagok összegyűjtéséhez szükséges állománl név
szerint.

- A laktanyákban (objektumokban) a katonai szewezetek elvonulá-
sa után visszaharyott technikai eszközök, anyagok (készletek) nyilván-
tartását - a számítógépes feldolgozásra vonatkozó elóírások szerint - to-
vábbra is a pénzügyi és számviteli s zewvégzi.Feladatait a nflvántartások
naprakészségének biztosítása, a laktanyában üsszahagyott készletek lel-
tározási okmányainak előkészítése, a leltárértékelés vegrehajtása és az
elóírt készletjelentések képezik. Azaz a megalakítLási körletben (béke-
objektumban) maradó szervezetek, a meglévó békenllvántartási olaná-
nyaikat vezetik tovább.

- Elő kell készíteni a más katonai szervezethez áíadásra kerüló tisz-
tek ós tiszthelyettesek szükséges pénzügyi, úti okmrányait, a megalaKtási
körletet (helyet) elharyó katonai s zewezetekné|.

- Ki kell tölteni a üsszahagyási nyilatkozatok illetmény é§ ellátottsági
adatait.

- Be kell vonni az elszámolási utalványokat, azt követően a fizetési
kötelezettségek teljesítése csak készpénzzel vagy átutalással történhet.

- Tervezni szülséges az üzemképtelen á csak ryári vary bázisjaví-
tással helyreállítható technikai eszkózök üsszahagyását, annak nyilván-
taítálsáí, az eíőljáró részére soronkírnili jelentését.

- Az elvonuló hivatásos és kcjzalkalmazotti állomrány személyi tulaj-
donát képező üsszamaradó anyagokat egy helyre kell ósszeg5nijteni. A
csomagoló eszközöket (papírzsák, doboz, stb,) megcímezve már a béke-
állapot idószakában célszerű elókészíteni.
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- Elő kell készíteni a folyamatban lévő anyagi, szolgáltatási és pénz-
ügyi feladatok (mosatás, javításban lévó anyagok, eszközcik, élelmezési
kőltség) és az ene,l kapcsolatos okmányok átadását.

- A megalakítási körlet (hely) elhagyásáig a katonai szeívezet pa-
rancsnoka használhatja a béke elhelyezési körletében üsszaharyásra ter-
vezett technikai eszközöket, anyagokat, A felhasználásra tervezett kész-
leteket a "B" ellátási rendnek megfelelően mindenkor igényelni kell és
fel kell vételezni.

Az ellátó katonai szervezet átal kidolgozott ellátás, anyagkiadás és
vételezés rendjét valamennl ellátásra utalt alakulatnál áe kell dolgozni
a harclészültsé§ olonányokba es a vbuamaradó-révleg parancmok mun-
katervébe:

- Az igénybevételre nem kerülő állomány (hadra nem fogható újonc
állomány, egészségüryi iníézetel<hez útbaindítandó, stb.) okmányokkal
történő átadását is eló kell készíteni. A glors végrehajtás biztosítása ér-
dekében ezeket az okmányokat naprakészen javasolt tárolni. Szükséges,
hogy az alegységparancsnokok a üsszaharyásra kerüló újoncállomány
felszerelési anyagainak gyors levét e|él megtewezzék

- Fontos feladatként jelentkezik az előkészítés idós zakában az i.irgy-

üteli anyagok leadásának elóre tervezése a kászenléti fokozatok felada-
tainak firyelembevételével úgy, hog5l íögzitett konkrét idópontja össz-
hangban legyen a leadás folyamatosságával.

Végrehajtás időszaMban

A tervezési időszakban kimunkált feladatok végrehajtásának az irá-
nyítása, vezetése a üsszamaradó-részleg parancsnokára hárul és ez igen
szerteágazó, ami felelősségteljes tevékenységet igényel. Ezért kívánatos,
hogy a kűlönböző tervek, munkajegyek tartalma szoros összhangban le-
gyenek 

^z 
anyagnemfelelős és szolgálatiág-főnökök, valamint az a|egy-

ségparancsnokok ilyen irányú feladataival. Mindenek előtt meg kell vizs-
gálni, fel kell mérni, hogy a feladatok végrehajtásához milyen erő, eszkciz
áll rendelkezésre a helyszínen, illetve az igénylés alapján. Ez azért is fon-
tos, mertismert, hogy avégrehajtás nem kizárólag a visszamaradó-részleg
parancsnokának a feladata, ezért téves az a nézet, hogy a megalakítási
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körletét elhagyó katonai szervezet nem felel a visszamaradó anyagokért,
eszközökért.

A rendelkzéve ólló erőka és eszközöl<ct két csoportra oszthatjuk:

- állandó rendszeresített állomán}Ta;

- ideiglenesen igénybe vehető állományra.

Az állandó rendszeresített állomárryt: Az elhelyezési szolgálat, a híra-
dóközpont, a tiszti étkezde, a bölcsóde, a pénzügi-sámüteü szerv, a
nőtlenszálló, az esetleges kiképzóbázis, valamint a helyőrségi kommen-
dáns hivatal katona és közalkalmazott állománya képezi.

Áz ideigkne sen igénybevehetó óllományhoz tartozhatnak

- Az alakulat által eryes szaldeladatok vé$ehajtására ideiglenesen
ü§szahagyott személyek Ezek lehetnek pl. ügyviteli tts., raktáwezetők,
kezelők, javító állomány.

- A békeállapot időszakában rendszere,sített, de "M" esetén megszú-
nő közalkalrnazotti beosáások állom ány a (gépírők t ajzo|ó§ könyvtárosok,
stb.).

- Hadibeosztrásba nem került taítalékos állomány.

- Ideiglenes igénybevételre lekért hadkötelesek.

E rövid áttekintésből kitűnik, hory üszonylag szrámottevő erő marad
vissza a parancsnok részére, mégis na5lon alapos, körültekintő, kimun-
kált tervezésnek, erőelosztásnak kell megelőznie a végrehajtást. A ter-
vezett feladatok vegrehajtrására részlegeket, személyeket élszerű kije-
lölni, akiknek a munkáját a visszamaradó-részleg parancsnoka irányítja, ko-
ordinálja.

Ezek után analizáIjul<, melyek azok a feladatolg amit a terv alapjón
meg l<ell oldan"f,

a./ A leárt, lepecsételt raktárak, múhelyek, irodák és eryéb helyise-
gekkulcsainak, kulcsdobozainak,béke anyagnflvántartásainakvalamint
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az el§zállított eszköók, anyagok leadását, illetve levételét végre kell haj -
tani a tervekben előírt időben. Irvételnél üryelni kell arra, hory az alegy-
ségkörletek, raktárak, irodák, múhelyek, stb. kulcsdobozain, nflvántar_
tási okmányokon fel leryen tiintetve a helyiség megnevezése épület, emelet,
ajtó számozás szerint. A]talában erre a leadási folyamatra a "MHKSZ" kü-
lönbözó fokozataiban kerül sor.

b./ Kiemelt feladatként szükséges kezelni az űgyviteli okmányok és
anyagok visszaharyásával, megsemmisítésével valamint továbbításával kap-
csolatos tevékenységet. Az ügyviteli irodán tárolt és a háborús működés-
hez nem szükséges iratkezelési okmányokat, iratokat, kulestartó dobo-
zokat tételes ellenőrzés után kell át adni a visszamaradó részleg iratfelszá-
moló bizonságának Tájékoztatnikell a bizottság vezetőjét az iratok ügy-
intézőktől történő levételének, rendezésének állásáról, Amikor a kato-
nai szervezet a laktanyát (objektumot) elhagyja, a visszamaradó részleg
iratfelszámoló bizottsága az egyéni munkajegy útmutatása alapján ösz_
szegyűjti áz ngintézők iratait. I,e kell ellenórizni az összes irodahelyi_
ségben lévő vasiratszekényeket, faszekrényeket, íróasztalokat és össze
kell g5níjteni az esetlegasen, illetve idó hiányában visszamaradt okmányo-
kat, szabályzatokat, vázlatokat, térképeket az üglviteli szerv helyiségei
be.

A levéltári iratokat belső leltárral és leadási jegzékkel eló kell ké-
szíteni a Központi Irattárba történő leadásra. A nem levéltári iratok - a
szolgálati könyvek kivételével - megsemmisítésre kerülnek, melyről jegy-
zőkönyvet készítenek Az ügyviteli helyiségekbe összeryűjtött iratok biz-
tonságos tárolásáért, őrzés-védelméért a üsszamaradó-részleg parancs-
noka a felelős egá zert azokfe|számo|ásáig. Azőrzes-védelmet a laktanya
őrség állományánák az igénybevételével kell_ megszervezni. A fent leírt
feladatokat az iratfelszámoló bizot tság az AUSZ 16ó-167. pontjai figye-
lembevételével hajtja végre, az elvonulást követő 15 napon belül.

c./ keretállományú vagy békében nem éló katonai szervezeteknek a
feltöltés, a megalakulás után - a mozgósítási munkahelyek felszámolása,
illetve a személyi állományjó minóségi ruhába történó átóltöztetését kö-
.vetóen - a fel nem használt anyagokat, eszközöket be kell szállítaniuk a
laktanyába és át kell, hogy adják a üsszamaradó-részleg parancsnokának.

d./ A laktanyában visszahagjiott csapatorvosi rendelót a üsszamara-
dó-részleg parancsnoka, csak az újonnan betelepüló katonai szervezet
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egészségügyi szolgálatfőnökével nyithatja fel és az előírt leltározást vele
közösen hajthatja végre. Ha a laktanyába nem települ más katonai szer-
vezet, akkor a feladat vé$ehajtására az MH Egészségüryi Csoportfő-
nökség külön intézkedik.

e.i Végre kell hajtani a polgári ruhába bevonult tartalékos állomány
becsomagolt ruházatának a helyi postahivatalba történő kiszállítását és
a hozzátartozók részére való feladását.

f./ A laktanya (objektum) részére bizíosított őrséggel kapcsolatos
feladatok végrehajtása is zömmel a részlegparancsnokra hárul. Először
is fogadnia kell a tartalékos objektum órségét, Firyelemmel kíséri beöl-
töztetésüket, felszerelésüket. A feladatok átvételét a tervezá időszaká-
ban elkészített órutasítás és őrbelyláblázat alapján kell végezni. Rövid
eligazítással egybekötve, majd M-I 24.00-ig le kell váltani a laktanya (ob-
jektum) órségét. Ennek végrehajtását jelenteni szülséges a terúletileg
illetékes megyei Hadkiegészítő Parancsnokágra.

g./ Meg kell oldani a hadibeosztásba nem került sorkatonák okmá-
nyokkal történő átvételét, foglalkoztatását, illetve felkeszítését, majd ezt
követően tartalékképző szewezethez történő útbaindítását. Ennél a fel-
adatnál gondolni kell arra, hogy előre elkészített névjeryzéken fel legyen
tüntetve a katonák igazolvány és i gazoló jegy száma, a nyilvántartó kar-
ton. Ez azérí is lényeges, meít aZ érintett tarta|ékképző szervezethez
történő átadás ezen névjegyzék alapján történik. Atadás előtt a vissza-
maradó-részleg parancsnok igényb e vebeti ezt az á|lományt az anyagok,
eszközök összegyűjtésére, csoportosítására és karbantartására, ugyanak-
kor gondoskodni kéil étkeztetésiikól, elhelyezáiiüaőL Útbaindíuásuk elótt,
a részlegparancsnok telefonon pontosítja az érintett tartalékképzó szer-
vezet parancsnokággal, hogy hova, mikorra, milyen közlekedési eszköz-
zel kerül útbaindításra a személyi állomány. Az átadásra kerüló állományt
el kell látni a szabályzatokban és szakuiasításokban előírt okmányokkal
és biztosítani szükséges az előírt járandóságaikat (utazási okmány, pénz-
ügyi jegy, egy napi hideg élelem, stb.). Szükséges, ho5l az akadálytalan
végrehajtás érdekében a részlegparancsnok rendelkezzen érvényes uta-
zási, pénzügyi és más okmányokkal a várható anyagi, pénzügyi feladatok
teljesítése érdekében.

h.i Feladatként jelentkezik a tiszti étkezdék, híradóközpontok, kise-
gítőgazdaságok, nőtlenszállók, stb. átvétele, illetve az ide rendszeresített
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állomány eligazítása, további feladat§zabás részükle. Gondolni kell ezen
személyek anyagg5nijtójének áwételére még a katonai szervezet elvonu_
lása elótt.

i./ Névjeryzéket kell készíteni a katonai s7Éívezot elvonulásáig be
nem érkezett (szabadságon, kórházbanlanő, vezÉnyelt, stb.) állományról
és meg kell szewezni e személyek foglalkoztatását illewe, szállítását (úr
baindítását) az adott katonai szeryezetltez.

j./ Amennlben az alakulat parancsnoka helyőrségparancsnoki fel-
adatokat is ellátott a békeállapot időszakában, úgy gondolni kell a hely-
őrségparancsnok okmányainak átvételére és továbbítá§áía az illetékes
hadkiegészító parancsnokág felé,

k./ Az elvonult katonai szervezettel való híradás, összeköttetés meg-
teremté§e a megalakítási körlet (hely) elhagyásáig kiemelt szerepet kell,
hog5l kapjon , valamint az eryűttműködó katonai, polgári szervekkel tör-
ténő kapcsolattartiás megszervezése is.

A üsszahaglással kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtásá-
nak feltételei:

l.) A tervelg munkajeglek olcrnónyok naprakészsé4ének biztosttása

Avisszahagyással kapc§olatos terveket, munkajegyeket és okmányo-
kat a katonai szervezetre előírt általános elvek alapján a harckészültségi
alapterwel össáangban kell eg)reaetni é§ ponto§ítani. Eryeztetések alap-
ján, ha szükéges intézkedés történik a személyek, technika, anyagok és
idónormák módosíltásiára. Ezt koveti a harckészültség ATB-i tervével, mun-
katervekkel, aleg5nég harckészütségi tervekkel, munkajegyekkel történő
pontosítása.

A tervokmányok pontossága és napraké§zsége a hasnálhatóság egyik
alapfeltétele, melyet azzalbbtosíthatunk, ho§, a változtatrás okainak ke-
letkezésekor azonnal helyesbítjük az adaíokat. Az előbbiekben ismerte_
tett pontosítá§okat heti (havi) rendszerességgel és kellő operatiütással
kell végrehaj tani.
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2.) Begakorlós és szintentartós

A visszahagyással kapcsolatos feladatok megterveásét követően na$l
jelentóséget kap azok begyakorlása és a végrehajtási késxég magasszin-
ten tartása. Amikor a harckésáltségi feladatok begyakorlásáról és a vég-
rehajtási készség magasszinten való tartásáról beszálünlq akkor ez alatt
a visszaharyással kapcsolatos feladatokat is értünk, mert az a magasabb
harckészültségbe helyezés szerves része.

Ezért a fó feladatoknak megfelelóen kell a üsszahagyásra vonatkoá
tevéken}§égeket is be5takoroltatni és az elért szintet fenntartani, ame-
lyet tervezni és szervezni szükséges.

A begakorlós és szintentartás íeladatait célszerú ket alapvető csoport,
ba osztani:

- Az egyik csoportba tartoznak azok a feladatok amelyeket az anyag-
nemfelelős fegyvememi és szolgálatiág-fónökök, illetve alerységparan,
csokok hajtanak végre;

- A másik csoportba tartoznak azok a feladatok amelyek a visszama-
radó részleg feladatainak begyakor|ásával és az ismeretek szintentartá-
sával kapcsolatosak.

A visszaharyással kapcsolatos twékenységek beryakorlását az elöl-
járók által meghatározott általános elveknek megfelelóen lépcsózetesen
célszerű végrehajtani, a feladat ismerettől a kompler( beryakorlrásig össze-
kovácsolásig.

A begal<orlás ütemei:

- Az első ütemben az egyéli feladatok beryakorlása, a személyes
tevékenl,ségek megismerése, elsajátítása a visszamaradó-részleg parancs-
nok vezetésével;

- A mrásodik ütemben a üsszamaradó részleg megalakul és a kijelölt
munkahelyeken ryakorolják feladataikat a katonai szerrczet más mun-
kacsoportjaival, részlegeive|.
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Ezt a feladatot a katonai szervezet parancsnoka (tönsfőnök) szemé-
Iyesen irányítja és a részfehdatokat az óItali kijelölt személyek etlenőrzik

A begyakorlást először a katonai szervezeten belül, majd - ott, ahol
a laktanyában több alakulat van elhelyezve - a későbbiek során laktanyai
és végül helyőrségi komplex harckészültségi gyakorlások keretében kell
végrehajtani,

A tiszt, ti§zthelyettesi állomány felkészítése a üsszahagyással kap-
csolatos feladatok végrehajtására a parancsnokok és törzsek felkészíté-
sének rendszerében, a köZálka]ínazottak fe|készítáe továbbképzések ke-
retében valósul meg. A sorállomány ez irányú feladatainak begyakorlá-
sához szükséges időt a kiképzési tervben kell biztosítani.

Ezeket a glakorlásokat lehetőkg a kiilönböző szintű plarancsnoki és
törzsvezetési, harcászati, egüttműk)dési és "M' összekovácsolási pakor-
latolrkal, illetve a kiilönbözó smlrkil<zpnsifoglalkozósokka| ellenőrzésekkel,
glakorlásokkal, harcászati kikípzéssel összekapcsolva kell végrehajtani.

A begyakorlások ellenőrzésénél el§ősorban a koordinált feladatok
összhangjának meglétét szúlaéges üxgálni, kí.ilönösen több katonai szer-
vezet eg5rüttműködésére vonatkozóan.

A saját, illetve az elöüárók által történő ellenórzések tapasztalatainak
azonnali feldolgozása, a felrnerült hiányosságok ryon megsziintetése, nagy-
mértékben elősegíti az adott katonai szervezet harckészültségbe helye-
zése színvonalának javítását.

A felvetett gondolatok és problémák - a teljesség igénye nélkül - úgy
gondolom, alkalmasak arra, hogy ráirányítsák a figyetmet e területen még
meglévő, különbözó módon jelentkezó hiányosságokra. Ezek megoldá-
sára mindehol egyformán alkalmazható "receptef' nem tudok és nem is
kívánok adni. A leírtakat gondolatébresztőnek szántam, ehhez minden_
kinek hozzá kell tennie az adott katonai szervezet saj átosságaiból fakadó
feladatait és a saját gazdag szakmailag kiforott, eredményesen bevált ta-
pasztalatait.

Befejezésként az a véleményem, hog a fenti témkönel való vbsgáló-
dásomnak akkor lesz kézzel fogható eredménye, ha sil<zrül az éintett veze-
tők érdeHődését e terület problémáira, feldolgozatlan kérdéseire ráirónyí-
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tani és ha ennek alapján tovább nő az éintett katonai szervezetek harckÉ-
szült s é g! e he ly e zé s i s zínv on a Ia.
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