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Úgy gondoljuk, hogy minden tanszékünkön végzett tiszt számára a

tábori körülmények közötti kidolgozó munka elsó igazi - a fóiskolai kép-
zési folyamat korábbi kisebb, terepen végrehajtott foglalkozásaitól elte-
kintve - komoly erőpróbája a negedik évben lezajló zárógyakorlat volt.

Az évek során ezeket hol tanszéki szinten, hol főiskola szinten szer-
vezték. Az átmeneti időszak zavartságát jellemzi, hory rosszul értelme-
zett takaíékossági megfontolásokból kiindulva néhány évig a felkészítés
ezen rendkívül hatékony formáját nem alkalmazták. Azt hisszük nem
szükséges különösebben vázolni, mit jelentett a csapatoknál azon tisztek
felkészítése, akik első tiszti beosztásukban tevkenykedtek először tábori
körülmények között.

Ezt a problémát felismerve döntött a tanszék vezetése úgy, hogy a

gyakorlati felkészítés érdekében visszatér a árógnkorlatok hagyomá-
nyához, 1993-ban az utolsó hárornéves képzési rendszerben tanuló vég-
zős állomány ismét zárógyakorlaton adott számot felkészültségéről.

Az akkori és az azt követó gyakorlatokközöttkét alapvető kiilónbsé{

figelhetó meg egyészt a négyéves képzésben részesült hallgatók lénye-
gesen megalapozottabb ismeretekkel rendelkeztek, másrészt az éwől.,
évre mostohább anyagi-technikai feltételek mellett kellett tevékenyked-
niük.

A külső feltételrendszer mellett saját, belsó lehetóségeink is lénye-
gesen gyengriltek a korábbiakhoz képest.

l DíPohl Áípád óma8y fói§kolai docen§, taDszékvezetó-helyeties, venekei Józ§ef íítk.ómaBy
f óiskolai adjunktü§, szakcsoportyezetó
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Itt talán legyen elegendő kiemelni azt a tényt, hogy betegség és fel-
töltetlenség miatt az Ellátrási és harcászati szakcsoport négy harcrász ok-
tatója közül évekig csak ery fő teljesített folyamatosan szolgálatot,

A külön nem részletezett nehézséaek ellenére kijelenthetjük, hogy
a tanszéken egy pillanatig sem merült fel a zárógyakorlat elmaradásának
gondolata. A személyi hiáryok okozta akadályokat a tanszékvezetés konk_
rét kidolgozó munkábavaló bekapcsolódásával és az egyéb szakterületek
oktatóinak szervezési feladatokkal való megbízásával sikerült elhárítani.

A zárógyakorlatra való céltudatos elméleti felkészúlés hónapokkal
elóbb megkezdődött. Ennek keretében szaktanáraink rázt vettek a szak-
mai elöljárók továbbképzésein.

Az 1995. éü hadtápcsoportfőnöki továbbképzésen kistá\osodott
ki bennünk az az aktuá|is problémakör, amelyet mindenképpen szeret_
tűnk volna feldolgozni. A Magyar Honvédség feladatrendszerében űj és
meghatórozó elemként jelent meg a válságkezelés.

A téma üszonylag szegényes szakirodalma és a publikus konkét ta-
pasztalatok hiánya ellenére, hallgatóink minél naprakészebb, színvona-
lasabb felkészítése érdekében vállaltuk fóiskolánkon azt az úttöíő szeíe-
pet, hogy a gyakorlatban feldolgozzuk ezen kérdéskört.

Nem kis büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a ZMKA is először
195-ben építette be a zárógyakorlat mozzanatai közé a válságkezelést.

A felkázülés megkezdésében sokat segít ett a Katonai Logisztikn íenti
témójú cikl<sorozata.

A továbbiakban feldolgoztuk a Kunság'93, a Hanság'94 gakorla_
tok tapasztalatait. Konzultációkat folytattunk az Anyagi-Technikai Fő-
csoportfőnöl§égen és értékes információkhoz jutottunk az 1. Katonai
Kerületparancsnokság szaktiszteitől.

Nagy segítséget jelentett, hogy lehetőségünkvolt a rétsági gépesített
lövész magasabb€s/ség tapasztalatai helpzíni tanulmányozására.

Éirtékes segítséget jelentett a 4, gépe§ített hadtest hadtáp vezetői
által biztosított szakirodalom és a személyes konzultációs lehetóség.
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A téma elméleti elsajátítása után következó lépésként azt üzsgáltuk,
hogyan lehet a válságkezelá problemetikáját - a hallgatók által is feldol-
gozható módon - beépíteni a"hagomónyos" hatcászati feladatokba.

Tekintettel ana, hory a fóiskolán nem áll rendelkezósre az akadé-
miához hasonló kidolgozó és kutatási kapacitás, a haryományosan jó
együttműködés keretében a ZMKA Hadtáp és Közlekedési Tanszékéhez
és a Sárazílildi Osszfegvernemi Hadmúveleti-harcászati Tanszékhez
fordultunk, ahol a feladat kidolgozásához jelentős módszertani segítsé-
get kaptunk.

Itt szülséges megjegyezni, hogy több kollégánk óvott benniinket a
témától, merész vállalkozásnak tartva annak fóiskolán történő feldolgo-
zísát.Ezek az aggodalmak azonban még inkább arra inspiráltak bennün-
ket, hogy elképzelésünket maradéktalanul megvalósítsuk.

A tanszék vezetése kiemelt firyelmet fordított a ryakorlat anyagi-
technikai biztosít ásáta, az állomány kulturált, tisztjelölthöz méltó elhe-
lyezési kőrülményeinek megteremtésére.

A zárógyakorlat kezdete elótt több héttel szemrevételezést hajtor
tunk végre. A precízen megtewezett táborrend alapján sikerült jó pihe-
nési és munkafeltételeket teremteni, ami a biztosítási feladatok végre-
hajtásáért felelős hivatásos á hallgatói állomány önzetlen munkáját iga-
zo|ja.

A feladat kidolgo zása avégrebajtó állomány jelentős túlmunkája kö-
vetkeztében ütemesen haladt és a meghatározott határidóre, a megszo-
kott igényességgel és magas színvonalon elkésziiLlt.

A kidolgoaás kiindulási alapját a szakmai el<i§ráró által jóváhagyott
"Elgondolás" kép ezte. A glalarlatot nég) mouanatra osztottuk íel:

1.) A MH válságkezelési feladatai végrehajtásával össáangban, a
gépesített lövészdandár állományából határmegerósítésre kijelölt harcá-
szati ügyeletes alegység anyagi-technikai biztosításának megszervezése,

2.) A teljes készenlét és a "M" elrendelését követóen a feladat vég-
rehajtá§a a megalaHtá§i körletben.
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3.) A gépesített lövészdandár védelmi harca élelmezési ellátásának
megszervezése.

4.) Az élelmezési ellátás vezetése a gépesített lóvészdandár védelmi
harcában, dinamikai helyzetközlések alapján.

A grakorlat tár$a ós Dozzanatai természetesen nem elöljárói uta-
sításra alakultakki. Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy e téren is éles szak_
mai viták folytak a tan§zék oktatói között, míg a vegleges változat kiala-
kult.

A kidolgozás jó színvonalát bizonyítja, hogy a fóiskolán valamennf
szolgálati elöljárónkelsó körben jóváhagyta a ryakorlat levezetái tervét.

Nagyörömünkre szolgált, hogy az előkészítés során hagyományaink-
hoz híven aktív konzultációs segítséget kaptunk az Altglános katonai
tanszóktóI és a Haárór tanszéktől.

Tekintettel a belállított témák újszerűségére saját magunk részére
hltatási célként állítotruk be a vdlságkezelési feladatok hagományos har-
cószati feladatokba történő beépíthetőségének vbsgáIatát.

Igen nagy sűyt fe}tettünk a részvevó állomány felkészítésére, a mun-
ka-, baleset- és környezetvédelmi rendszabályokra való kioktatásra.

Megállapítható, hogy a balesetmentes végrehajtás az állomány fe-
gyelmezett, pozitív hozzáállisán túl, a g5rakorlat ezirányú tudatos előké-
szítésének és az oktatói állomány folyamatos ráhatásának is kósónhető.

A zárógyakorlat első mozzanatát kiemelt fontossággal kezeltük,
ezért a hallgatók e témaban való felkészítését tanszékvezetói szinten vé-
geztük. A mozzanat hely§zínéül a valóságnak megfelelően, tudatosan vá-
lasztottuk a laktanyai körülményeket.

A feladat újszerüségére tekintettel a kidolgozás során a szohásosnáI
interutvebb tanái jelenlétet és segítséget biztosítottunk. A beállítás során
arra törekedtünk, hogy kb. ugyanolyan információhiány a eg5réb prob-
léma jelentkezzek, mint a valóságban.



Ery merész elgondolással továbbléptünk a készenléti erőket bizto-
sító dandárok problémáitól a kijelólt bázislaktanyák ellátási nehézsége-
ire. A késóbbiek §orán elképzelésünk a végrehajtó állomány jóvottából
teljes mértékben bcigazolódott,

A hallgatók a 05. 28-án délután megkezdett kidolgozás s orán mát az
esti órákra összeállították jelentéseiket, így éjszakai munkára nem volt
szükség,

Ószintén el kell mondani, hogy hallgatóinkkal eryűtt mi is kissé lám-
palázasan készültünk a másnap reggei jelentéseke, de mint az kiderült,
erre semmi okunk nem volt.

A meghallgatott jelentések azt igazolták, hogy a végzősök jól meg-
értették az e|mé|eti előadásokat.

Az első mozzanat végére bebizonyosodott, hory slked It meglcti,zelí-
teni a valós ellátási problémákat, ellentmondásokat, amit a hasonló fel-
adatok a csapatok számára jelentenek. A hallgatók igenjól regadták meg
a kapacitrások és a személyi feltöltöttség terén kialakuló gondokat.

Úgy véljük, hogy a várakozásainkon felüli teljesítmény azzal is indo-
kolható, hogy hallgatóink számára a ha5lományos harcászati feladatok-
kal szemben valós problémaként könnyebben fogadható el a válságke-
zelés kérdésköre.

A kidolgozás során a kialakított törzsek kisebb ókkenőkkel kezd-
ték meg munkájukat. Az összekovácsoltság hiánya meglászott a belsó
munkaszervezésen. Ki kell azonban jelenteni, hogy a ryakorlat végére a
törz§ek összeszoktak és lényegesen gördülékenyebben dolgoztak.

Az első mozzanat eredményes végrehajtása érezhetően növelte a
zászlósok magabiztosságát és jó hangulatát.

A jó előkészítésnek kösainhetően zökkenőmentes volt az áltéres a
második mozzanatra. A hadmúveleti időugratás után a feladatnak meg-
felelő keszenléti fokozat elrendelésére, majd menet végrehajtására ke-
rült sor a gyakorlat másik helpzínére - Ocsára, ahol az előkészítő rész|eg
kiváló munkájának kösxinhetően szinte percek alatt elhelyezkedett az
állomány és elérte a munkakészenlétet.
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Nyugodt szíwel állíthatjuk, hogy a táborban kialakított feszes szol-
gálati rend zavartalan feladarvégrehajtást biztosított.

__ 
A feladatnak megfelelően a törzsek kidolgozták őrzés-védelmi ter-

veiket, melyek tartalmasan és igen ku|turáltan készültek el. Meg kellett
állapítanunk, hogy az ilyen jellegű kidolgozás hallgatóink részére rutin-
munka.

A készenléti és "M" feladatok végrehajtá§át nem közösen dolgoztuk
fel, hanem azoktató kollégák a törxekben hallgattákmeg ajelentáeket,
tisztázták a ütás kérdéseket.

A ryakorlat második napján 15.00-kor került elrendelésre a törzsek
részére a munkariadó. A védelmi feladat kiadása után kollégáinkkal szü-
net nélkül a törzseknél tartózkodtunk és bizonytalanság esétén azonnal
beavatkoztunk a kidolgozásba- Ennek köszönhetően a helyzet megérté-
se, a törzsmunka megkezdése zavartalan volt. Elismerést érdemeli tör-
zsek parancsnokainak szervezó tevékenysége, aminek következtében a
feladatok egyenletesen oszlottak meg a munkacsoportokon belül.

_ A törzsek a feladat kidolgozását következő nap is íobíatták A mun-
katérképek jó tönsmunkával, igenyesen keszülíek el. A glakorlat vezető-
sége a nap folyamán több jelentést is meghaUgatott. Az- idő előIehalad-
tával hallgatóink eglne rutinosabban, magabíztosabban kezelték a térké-
pet, használták a szakterminológiát.

A töraek tanári segítséggel módszeresen, lépésrőI-Iépésre haladtak.
A helyzet térképen való rögzítésére és a számvetések élkészítés&e a,
oktatási célok elérése érdekében a valóságosnál lényegesen több időt
biztosítottunk. MegáIlapítottuN hogl végzőseink rendelkeznek azokkal a
tőlük elvárható bmeretekkel, amelyek a tönsmunMhoz szül<ségesek

Hallgatóink lelkesen k&zültek az esti jelentésekre. Mindnyájunk szá-
mára. megtiszteltetést jelentett a fóiskola vezetésének és a siai<irányító
fónökök látogatása. A tanszékeink köZ(itti együttmúködést reprezentál-
ta a Határór tanszék vezetőjének részvétele a jelentések meghilgatás an.

Elöljáróink először a táborban folyó mun]<át szemlélték meg. A feszes
táborrend, a kulturáIt belrend láttán eléTedettsé?üket íeiezték ki.

139



A gyakorlat fénypontját a hallgatók jelentései képezték. Rendkívül
büszkék voltunk, hogy a kidolgozott munkatérképek minderyike méltó
volt a jelentó teremben való kiállításra.

Összesen nyolc jelentést tervezttink. Ezeket úry állítottuk össze, hogy
elöljáróink az alaphelyzetból kiindulva a szakmai jelentésig a gyakorlat
teljes menetét át tudták tekinteni.

Imponá!ó volt az a magabiztosság, ahoglan zászlósaink a kevés gla-
karlat ellenére megtették jelentéseiket. Helyes terminológiával, határozot-
tan beszéltek. Kúlön öröm volt számunkra, hory a térképpel is sikerült
teljes összhangba kerülni.

Az elö|iárónak a mozzanat befejezésekor elhangzott elismerő sza-

vai megeűsítettek bennürket abban, hory helyes úton járunk Bebizo-
nyítottuk, hogy képesek vagyunk lépé§t tartani a gyakorlati élet á'llandó

változásaival és a solazor rendkívül nehéz helyzetek ellenére, hallgató-
ink felkészítése a jó irányban halad, illetve változik.

A szakmai elöljárók által feltett kérdések esetenként elbizonytala-
nították a jelentóket, így ponto§an mérhetővé váltak azok a hiányossá-
gok, amelyek kiküszöbölése a képzés során elengedhetetlen.

A ryakorlat utotsó napján a feladat szerinti távolságra hajtottunk
végre menetet a dandár harctevékenységi körzetébe. Ezáltal térben is
&iéke|hetővévált a beállított he|yzet. A menet során es a tóborfalvi ga-
korlótéren a töízsek a dinamikai helyzetközlésekre reagáltak. Az élelme-
zési szolgálatfőnöki ,szerepkörben tett jelentések álta|ábarl helyes dön-
téseket tartalmaztak, azonban itt már egyértelműen észrevehetó volt a
gyakorlati tapasztalatok hiánya és a hallgatók fáradtsága.

A feladatok végrehajtása után a teljes állomány a tervezett időben
bevonult a főiskolára.

A záróglakorlat új szeíű mozzanat^volt a valós éIelmezési ellátás al-
sóbb évfolyamos hall?atókkal történó bbto sítd s a.

Az e területen tevékenyskedő elsőévesek példás fegyelemről és szor-

galomíól tettek tanúbizon}ságot. Első alkalommal vontunk be női hall-
gat kar az ellálási szakfeladatok végrehajtásába. Az ő hellállásuk szin-
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tén kiemelkedó volt. Az e|ső áfolyamos hallgatók részére a mozgókony-
hán való ételkészítés eryben jó tanulási lehetóséget is jelentett.

A árógyakorlat végreh{tásábtól levonható következtetéselc

1.) Helyes és szükséges a válságkezelés hadtáp szakfeladatai végre-
hajtásának gyakorlása és bépítése a feladatokba.

2.) A jóvőben célszerú legalább még ery alkalommal terepen, kihe-
lyezés formájában feldolgozni ery harcászati feladatot.

3.) Nagyobb súlyt kell fektetni a szakági bíztosítási tevékenységek
teljes mélységú feldolgozrására.

4.) A fóiskolai képzá során több önálló szereplési lehetóséget kell
biztosítani a hallgatók részére.

5.) A jó hangulatban lezajló, sikeres zárógyakorlat magabiztosabbá
teszi a hallgatókat és számukra ery életre szóló élmény,t jelent.

6.) Ajövőben feltétlenül szükséges a megfelelő tancsapat részvétele.

7.) Az alsóbb évfolyamos hallgatók felkésátáe érdekében naryobb
mértékben szúIrséges kihasználni a zárógyakorlat nyújtotta képzési lehe-
tóségeket.
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