
Az MN központhadtáp „M" rendszerének 
további korszerűsítése, az „M" tevékenység 
irányításának és vezetésének új rendszere 

az AHKSZ és „M" időszakában 

Gombás Kálmán ezredes 

Az MN központ és tábori hadtáp tagozatok területén az 1970-es évek má
sodik felében kialakult a mozgósítási tevékenység AHKSZ időszakában történő 
irányításának és a magasabb HKSZ fokozatok elrendelése utáni vezetésének -
az adott hadrendi felépítésének legjobban megfelelő - rendje, valamint az ehhez 
szorosan kapcsolódó „M" tervezés (tervek, okmányok) rendszere. 

E rendszer napjainkig bizonyította létjogosultságát és biztos alapot terem
tett a további korszerűsítésre, mely gyakorlatilag azért vált aktuálissá, mert az 
MN tábori hadtáp tagozatok kiléptetésével a tagozatonkénti irányítást 1983 őszé
től a szakági irányítás váltja fel. 

A fentiek alapján a mozgósítási rendszer várható korrekciójának lényegét, 
a módosított rendszer rendszabályait e cikkben kívánjuk közreadni azzal az alap
vető céllal, hogy az e szakterületen dolgozó állomány időben fel tudjon készülni 
az 1983. évi őszi átállásra. 

1. A mozgósítási tevékenység irányításának rendje az AHKSZ időszakában, 
az egyes szervek feladatai 

Az MN központ hadtáp elvonuló és hátországi magasabbegységei, egysé
gei, intézetei, szervei és „M" törzsei (a továbbiakban: MN központ hadtáp egy
ségek) mozgósítási tevékenységsének irányítását az MNHF-ség legfelsőbb szintű 
,,M" vezető szervezetének - a jelenlegi feladatai, hatás- és jogkörének változ
tatása nélkül szolgálati áganként realizáljuk. Ennek megfelelően az általános 
rendeltetésű (az MNHF-nek vagy TÖF-nek alárendelt) hadtáp egységek tevé
kenységét az MN Hadtáp Központi „M" törzs, a közi., eü., üza., élm. és ruh. 
egységek tevékenységét az MNHF-ség SZF-ségek középirányító szervei irányítják. 

Végrehajtó szinteken a mozgósítás alapvető szervei a békében élő egységek 
állományába szervezett „M" osztályok, alosztályok, részlegek, ,,M" főtisztek, 
tisztek, tiszthelyettesek. Azt, hogy mely egységhez milyen szervezet került szerve
zésre, alapvetően a megalakítandók mennyisége határozza meg. Azoknál az 
egységeknél, amelyek más hadrendi elemet nem alakítanak meg és az „M" fel
adatok mennyisége külön beosztás rendszeresítését nem indokolja az „M" fel
adatokat a parancsnok helyettesek, illetve parancsnokok végzik. 
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Azoknak az egységeknek a megalakításáért, továbbra is „M" törzsek a fe
lelősek, amelyekkel azonos típusú békében élő egység nincs, illetve, amelyek 
megalakítása békében élő egységekre nem ruházhatók át. 

Az. MNHF-ség különböző „M" apparátusainak rendeltetése és feladatai az 
alábbiak: 

MNHF-ség Törzs Szervezési és Mozgósítási Osztály 

Rendeltetése: 
Az MN szintű hadtáp szervezes1 es „M" anyagtervezési feladatok végre

hajtása, a hadtáp technikai eszközök fejlesztésével és rendszeresítésével kap
csolatos tevékenység végzése; az MN központ hadtáp egységek mozgósítási tevé
kenységének felső szintű irányítása és koordinálása. 

Feladatai: 
- az MN hadrendi elemei hadtáp szervezeteinek, az MN központ hadtáp 

egységek hadrendi, szervezeti (állománytábla) javaslatainak kidolgozása; 
- a rövid, közép és távlati fejlesztési tervek szervezési, ,,M" anyagi-technikai 

biztosítási részeinek kidolgozása. Az SZF-ség szaktisztjei ilyen irányú tevékeny
ségének koordinálása ; 

- MN szintű hadtáp „M" anyagtervezés végrehajtása, ,,M" anyagi intézke
dések kidolgozása; 

- MN szinten a hadtáp technikai eszközök fejlesztésével és rendszeresí
tésével kapcsolatos tevékenység koordinálása; 

- alapvető mozgósítási intézkedések, utasítások (hadinormák) kidolgozása, 
az azokban foglalt rendszabályok végrehajtásának ellenőrzése; 

- az MNHF-ség összesített „M" vezetési okmányainak, jelentéseinek ki
dolgozása és naprakész állapotban tartása; 

- a mozgósítási tevékenység elemzése, az „M" rendszer korszerűsítésével 

kapcsolatos elgondolások, javaslatok kidolgozása; 
- az „M" felkészítési feladatok (,,M" összekovácsolási gyakorlatok, tar

talékos állomány tovább-, át- és kiképzése stb.) tervezése, szervezése és ellen
őrzése; 

- az MNHF-ség „M" apparátusának szakmai irányítása. 

MNHF-ség SZF-ségek „M" fötisztiei 
Sajátos szerepet töltenek be a mozgósítás irányításának a rendszerében. Ez 

gyakorlatilag abból adódik, hogy egyrészt az SZF-ségek „M" apparátusa közép
irányító szerveikhez van szervezve, az alárendeltek megalakításáért, ,,M" tevé
kenységük irányításáért átruházott hatáskörrel a középirányító szervek parancs
nokai a felelősek, másrészt az MNHF-ségen a mozgósítási tevékenységért, mint 
tipikusan törzskari feladatért az MN HTP TÖF (MNHF h.) a felelős, melynek 
realizálását az alárendeltségében levő Szerv. és „M" o.-lyal végezteti. További 
sajátosság, hogy a mzogósítással összefüggő feladatokat az SZF-ségeken több 
személy végzi, annak függvényében, hogy szervezési, anyagi-technikai biztosítási 
,,M" felkészítési vagy egyéb területről van szó. 

A fentiek alapján az SZF-ségek „M" tisztjei fő feladata az összekötői szerep
kör betöltése a Törzs, az SZF-ségek érintett szaktisztjei és az alárendelt közép
irányító szerv „M" apparáusa között. Ennek megfelelően az SZF-ségen belül 
folyó „M" tevékenységet az alábbi feladatok végrehajtása érdekében koordinál
ják, iletve az alábbiakat hajtják végre: 
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- az MN hadrendi elemei saiat szolgálati ágra vonatkozó szervezeti ja
vaslatainak kidolgozásában való részvétel; 

- a rövid, közép és távlati fejesztési tervek szolgálati ágra vonatkozó rész
terveinek kidolgozása; 

- az alapvető mozgósítási intézkedésekhez, utasításokhoz (hadinormákhoz) 
a szakmai toldalékok kidolgozása; 

- az MNHF-ség „M" vezetési okmányai kidolgozásában való részvétel; 
- az alárendeltek „M" tevékenységének elemzése, annak alapján az „M" 

rendszer korszerűsítésére vonatkozó javaslatok kidolgozása; 
- a középirányító szervek „M" apparátusának szakmai segítése. 

MN Hadtáp Központi Mozgósítási Törzs 

Rendeltetése: 
Az MN központ hadtáp elvonuló egységei tevékenységének hadműveleti 

előkészítése; HM-közvetlenek (beleértve a központ hadtáp tagozatot is) hadtáp 
,,M" anyagtervezésének végrehajtása; az MNHF-ség közvetlenek „M" tevékeny
ségének irányítása. 

Feladatai: 
- az MNHF-ség törzse által meghatározott hadműveleti tervek és okmá

nyok kidolgozása, az EHVP működésének előkészítése, személyi állományának 
felkészítése, összekovácsolása; 

- rendszergyakorlatok tervezése, szervezése és azokban való aktív részvétel; 
- a HM-közvetlen és MN központ hadtáp egységek „M" anyagtervezésének 

végrehajtása, az anyagi és technikai szükségletek biztosítása; 
- az MNHF-ség közvetlen egységek tevékenységének irányítása, ellenőrzése; 
-a törzs HKSZ-,,M" terveinek és a mozgósítási tevékenységgel összefüggő 

egyéb vezetési okmányok kidolgozása, naprakész állapotban tartása; 
- a kijelölt személyi állomány biztosítása az MNHF-ség MIOCS-ba, az alá

rendeltségébe utalt KMICS-ek személyi állományának felkészítése; 
az MNHF-ség által meghatározott terv szerint ellenőrzésekben való rész-

vétel. 

Középirányító szervek „M" osztályai, alosztályai 

Rendeltetése: 
Az MN szinten az „M" szakanyag és szaktechnikai eszköz tervezése; az 

alárendeltek „M" tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése; a saját 
parancsnokság HKSZ-,,M" okmányainak és terveinek a kidolgozása; 

Feladatai: 

- MN szintű „M" szakanyag tervezés végrehajtása, illetve annak koordi
nálása az érintett szaktisztek bevonásával; 

- az alárendeltek „M" tevékenységének irányítása, ellenőrzése; 

-

- az MNHF-ségtől érkező „M" szakintézkedések továbbítása, azok szakági ..-
sajátosságainak figyelembevételével történő kiegészítése; 

- az „M" felkészítés tervezése, szervezése, az ezzel kapcsolatos javaslatok 
és jelentések elkészítése; 

- a saját szervezet HKSZ-,,M" terveinek és vezetési okmányainak kidolgo
zása, naprakész állapotban tartása; 
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- az MNHF-ség MIOCS ágazati irányító részleg okmányainak kidolgozása, 
a részleg állományának felkészítése; 

- az alárendelt KMICS-ek személyi állományának felkészítése; 
- az AHKSZ időszakában előírt uM" határidős jelentések értékelése, ösz-

szesítése, összefoglaló jelentések felterjesztése az elöljárókhoz; 
- az alárendeltek sorállományával kapcsolatos hadkiegészítési ügyek inté

zése (ahol sorállomány van). 

Békében éló egységek „M" osztályai, alosztályai, részlegei, illetve a békében 
nem élő egységek „M" törzsei 

Rendeltetése: 

A saját és megalakítandó egységek mozgósításának előkészítése, az „M" ter
vezés végrehajtása, a személyi állomány összekovácsolása, magas szintű „M" 
készség biztosítása. 

Feladatai: 

- a saját és megalakítandó egységek „M" személyi és technikai szükségletei
nek tervezése, előkészítése és biztosítása; 

- az érintett megyei hadkieg. és tv. parancsnokságokon a személyi állomány 
és technikai eszközök kiírásán való részvétel; 

- az „M" anyagi és technikai eszközszükségletekkel kapcsolatos számveté
sek, tervek összeállítása, az előírt okmányok felterjesztése, a kiutalt MZ anyagok 
és technika szakszerű tárolása és karbantartása; 

- az előírt „M" felkészítési feladatok végrehajtása; 
- az elöljárók intézkedésének megfelelően az előírt tervek és okmányok 

kidolgozása, naprakész állapotban tartása; 
- a mozgósítást végző szervezetek KMICS-ek, ÖMVCS-k és MVCS-k ter-

veinek a kidolgozása, személyi állományuk felkészítése; 
- az AHKSZ időszakára előírt „M" határidős jelentések felterjesztése; 
- sorállomány nyilvántartása, állománykezelés (ahol van sorállomány). 

A fentiekben a különböző szintű „M" apparátusok rendeltetésével és fel
adataival kapcsolatban leírtakat még azzal szeretném kiegészíteni, hogy e rövid 
cikk nem tette lehetővé egy mindenre kiterjedő, átfogó feladatmegfogalmazást. 
Ezért csak a legfontosabb funkcionális feladatokat emeltem ki, annál inkább is, 
mivel a részfeladatokat a HKSZ és „M" intézkedések és egyéb segédletek rész
letesen tartalmazzák. 

A bevezetésre tervezett új irányítási rend a mozgósításra való felkészüléssel 
kapcsolatos felelősséget az eddiginél jobban differenciálja. Gyakorlatilag a ve
zetés valamennyi szintjén jelentős változásokat idéz elő. Az eddiginél jóval 
nagyobb terheket ró az SZF-ségekre, azok középirányító szerveire, valamint a 
katonai kórházakra és a raktárak egy részére. Úgy vélem, hogy e korszerűsített 
rendszer maximális mértékben összhangban van a szolgálati szabályzattal, mely 
egyértelműen meghatározza a parancsnokok és egyéb szolgálati személyek fe
lelősségét és kötelmeit a HKSZ és „M" készség biztosítása és magas szinten tar
tása terén. Ennek szellemében az MNHF-ség valamennyi szervezeténél a pa
rancsnoki álománynak tisztán kell látni sajat helyét és szerepét, felelősségét a 
mozgósítás tervezése, szervezése és végrehajtása területén. Most, hogy az MNHF
ség alárendeltjeinek többsége „M" apparátust kap, ez nem jelentheti azt, hogy 
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az érintett parancsokok válláról lekerül bárminemű teher is, sőt a jövőben a 
parancsnokoknak tevékenységük szerves részének kell tekinteni a mozgósítási 
munkát. 

Az „M" apparátus szervezeti felépítésében bekövetkezett változás maga 
után vonja az új szervezeti felépítésnek legjobban megfelelő munkamódszer és 
munkarend bevezetését is. Ennek főbb kontúrjai az alábiak: 

Valamennyi „M" tevékenységre vonatkozó alapokmány, intézkedés és je
lentés az MNHF-ség törzsénél kerül kidolgozásra. Ezek alapjait egyrészt az 
MNVK Szü. Fcsf.-ség és egyéb HM-szervek szakintézkedései, másrészt az 
MNHF-ség vezetőinek döntései képezik. E körbe többek között az alábbiak 
tartoznak: 

- szervezési, mozgósítási, váltási és egyéb, a Szerv., ,,M" és Hadkieg. vo
nalra vonatkozó szabályozó intézkedések; 

- HKSZ-,,M'' hadtápbiztosítására vonatkozó szabályzat; 
hadtápszolgálat hadinormái; 
,.M" felkészítési terv; 
HKSZ-,,M" követelményrendszer; 
,,M" -készség-jelentések; 
,,M" vezetési tervek; 
adattárak stb. 

A fenti és egyéb okmányok elkészítéséhez a szakmai toldalékot az SZF
ségek adják. E feladatnál kívánom ismételten felhívni a figyelmet az SZF-ségek 
„M" főtisztjei helyére és szerepére, akik mintegy összekötő kapocs szerepét töltik 
be a Törzs és SZF-ségek szolgálati közegei között. Gyakorlatilag valamennyi 
okmány a Törzs és SZF-ségek kollektív tevékenységének szüleménye. 

A kidolgozott okmányok egy része az alárerdeletek tevékenységét hivatott 
szabályozni, vagy elősegíteni, más része a Törzs és SZF-ségeknek a vezetésben 
szükséges segédokmánya. 

Az alárendeltek tevékenységét szabályozó, illetve elősegítő okmányokat a 
Törzs adja ki részben szolgálati úton, részben közvetlenül a végrehajtóknak. Az 
SZF-ségek részéről külön intézkedésre csak nagyon ritkán és indokolt esetben 
van szükség, hisz azok rendszabályai a Törzs intézkedésében kerülnek kidol
gozásra. 

Az MNHF-ség belső okmányaiból az SZF-ségek a rájuk vonatokzó ki-
vonatokat elkészítik, illetve megkapják. 

Az MN Htp. Közp . .,M" törzs és az SZF-ségek középirányító szervei te
vékenységének alapján az MN szintü HKSZ-.,M" intézkedések, valamint az 
MNHF-ség törzsétől érkező okmányok képezik. E szervek esetenként, ha az 
indokolt, a szakági és helyi sajátosságok figyelembevételével kiegészítő intézke
déseket, illetve követelményeket adnak ki az alárendeltek részére. Önálló in
tézkedés kiadására részükről csak akkor kerül sor, ha az MNHF-ség Törzse 
az adot intézkedést szolgálati úton rajtuk keresztül adta ki. Saját vezetési ok
mányaikat a követelményrendszer alapján dolgozzák ki. 

A végrehajtó szint a feladatait a fenti szervek intézkedései alapján hajtja 
végre. 

Az előírt különböző határidős jelentések a fentiekben ismertetett szolgálati 
úton alulról-felfelé kerülnek felterjesztésre. Valamennyi közbeeső szint az alá
rendeltek jelentéseit értékeli és összesíti. 
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Úgy vélem, hogy a legfontosabb munkaterületeken ismertetett munkamód
szerrel és munkarenddel sikerült érzékeltetnem célkitűzéseinket és törekvésein
ket. Emellett azzal is tisztába vagyok, hogy a cikkben csak a ·rendszer általános 
ismertetésére válalkozhattam, mely feltételezi a bevezetés előtti teljes részletes 
kimunkálást. 

2. Az „M" felkészítés tervezésének rendje 

Az új béke irányítási rend értelemszerűen maga után vonja a mozgósítási 
munka valamennyi területén a tervező tevékenység rendszerének módosítását is. 
Ezek közül a könnyebb érthetőség kedvéért a továbbiakban az „M" felkészítés 
tervezésének mechanizmusával foglalkozom. 

Az „M" felkészítés tervezésének alapját az MNVKF, HM h. harckészült
ségi utasításában, valamint az MNVK „M" és Hadkieg. Csf.-ség végrehajtási 
utasításában megfogalmazott követelmények képezik. E követelmények alapján 
az MNHF-ség Törzs a szolgálatfőnökségek igényeinek a figyelembevételével 
elkészíti az MN központ hadtáp tagozat tárgy öt évre vonatkozó tervét. E terv
nél az MNVKF által megszabott alábbi követelményeket veszi figyelembe: 

- ,,M" összekovácsolási gyakorlatot kell levezetni az elvonuló hadtáp egy
ségek részére 3-5 évenként, a hátországiak részére 7-10 évenként egy alkalommal; 

- .,M" parancsnoki foglalkozást kell tartani az elvonuló hadtáp egységek 
vezető állománya részére 5 évenként 2-3, a hátországiak részére egy alkalommal; 

- a fentieken kívül az MNHF döntésének függvényében alegység szintű kép
zések és összekovácsolások, valamint a tartalékos állomány ki-, át- és továbbkép
zése kerül leveztésre . 

Az ötéves terv kidolgozásánál a kereteket az elvonulók és hátországiak kö
zött 20-80%-ban célszerű elosztani. 

A Törzs által kidolgozott és az MNVKF, HM h. által jóváhagyott ötéves 
,,M" felkészítési tervből a törzs a kivonatokat kiadja a szolgálatfőnökségeknek. 

Az éves tervek elkészítéséhez az MNHF-ség Törzs elvi követelményeket 
támaszt és megadja a pontosított tárgyévre vonatkozó keretszámokat. Gyakorla
tilag erre azért van szükség, mert az ötéves terv kidolgozásának időszakában az 
éves átlag és pénzügyi keret csak nagyban kerül behatárolásra, az éves terveknél 
viszont már figyelembe van véve az MN tárgyévre vonatkozó lehetősége is. 

Az éves tervek kidolgozásának időszakában a szolgálatfőnökségek elkészí
tik saját alárendeltjeikre vonatkozó javaslataikat, illetve bedolgoznak a rendszer
gyakorlatok terveinek elkészítésébe. A szakági javaslatokat átadják a Törzs Szerv. 
és „M" osztálynak, ahol azokat egységes tervbe dolgozzák össze. 

Az éves tervek realizálására vonatkozó intézkedések az alárendeltekhez a 
szolgálati úton kerülnek kiadásra. Ugyan ez úton kerülnek a határidős jelentések 
is felterjesztésre. 

Az „M" összekovácsolási gyakorlatok közül a több szolgálati ágat érintő 
gyakorlatot a Törzs tervezi az érintett szol~lati ágak bevonásával és ezek le
vezetési tervét és egyéb okmányait az MN Htp. Közp. ,,M" törzzsel dolgoztatja 
ki, illetve a gyakorlat levezetésébe a törzset vonja be. A szakági gyakorlatokat, 
illetve csak egy szolgálati ágat érinő rendszergyakorlatot az érintett szolgálatfő
nökség tervez és vezet. 

A fentiekből úgy vélem, érzékelni lehet az e téren tervezett változást, mely 
alapvetően az általános törekvéssel összhangban a szakági felelősséget erősíti. 
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3. A mozgósítás vezetésének rendje a mozgósítás folyamán 

A mozgósítási feladatok végrehajtásának vezetésével kapcsolatos kérdések 
az MN központ hadtápban sajátos módon jelentkeznek. E tagozatban megtalál
hatók mind a nagyobb létszámú önálló egységek, mind a kis létszámú különböző 
rendeltetésű intézetek. Az „M" hadrendi elemek egy része békében élő egység, 
nagyobb része békében nem él és vagy a békében élő egységek, vagy „M" törzsek 
alakítják meg. Mindezen tényezők megkövetelik, hogy „M" elrendelése esetén a 
mozgósítási feladatok végrehajtás-ának irányítasára egy olyan rendszer működjön, 
amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló ·állomány maximális igénybevételét, a ve
zetés lépcsőzetes megvalósítását és az egységek előírt határidőre történő garantált 
megalakítását. 

Az elmúlt ötéves terv során a fentiek figyelembevételével lefolytatott vizs
gálatok eredényeként kialkítottuk az elvárásoknak és követelményeknek legjobban 
megfelelő rendszert, mely immár több mint öt éve eredményesen működik. E 
rendszer az MNHF-ségtől a hadrendi elemekig bezárólag az alábbi vezető szer
veket foglalja magába: 

- MNHF-ség Mozgósítást Irányító Operatív Csoport-ja (MIOCS) az MN 
központ és tábori hadtáp egységekre kiterjedő jogkörrel; 

- Körzeti Mozgósítást Irányító Csoport-ok (KMICS) az egyes megalakulási 
körzetekben, mindkét tagozatra kiterjedő jogkörrel közvetlenül az MNHF-ség 
MIOCS alárendeltségében; 

- Összevont Mozgósítást Végrehajtó Csoport-ok (ÖMVCS) az egy helység
ben megalakuló több hadrendi elem megalakításával kapcsolatos feladatok köz
vetlen irányítására a KMICS közvetlen szakmai alárendeltségében. 

A rendszer alapvető lényege, hogy a tagozatok és szolgálati ágak szerint 
differenciált vezetés helyett a mozgósítási körzetekre felépülő irányítás valósul 
meg. És pontosan a rendszer e sajátossága teszi lehetővé, hogy a béke irányítás 
váltását követően (a tagozatok szerinti irányításról a szolgálati ágak szerintire 
térünk át) az „M" vezetés rendszerében csupán minimális korrekciót kell esz
közölnünk. 

A szükséges korrekció gyakorlatilag a MIOCS és KMICS-ekre terjed ki, 
azok szervezeti felépítését, funkcionális feladatait (pl.: az MNHF-ség MIOCS 
az új rendszerben az MN központ hadtáp hátországi és elvonuló egységekre ki
terjedő jogkörrel tevékenykedik; a MIOCS-ok profilja tisztul stb.) és tevékeny
ségük rendjét érintve. Ennek megfelelően az „M" vezetés modelljét az 1. sz. 
melléklet szemlélteti. 

Figyelembe véve a cikk korlátozott terjedelmét, valamint azt, hogy az 
ÖMVCS és MVCS-k helye és szerepe, összetétele és fonkcionális feladatai a jö
vőben sem változik, továbbá, hogy korábban ezekkel a szervezetekkel részle
tesen foglalkoztunk, ezért a továbbiakban ezekkel csak tájékoztató jelleggel, 
míg az MNHF-ség MIOCS-csal és KIMCS-ekkel részletesen kívánok foglalkozni. 

a) MNHF-ség Mozgósítást Irányító Operatív Csoportja 
Alapvető rendeltetése az MN központ hadtáp egységek mozgósításának felső 

szintű iránytása; az „M" jelentések vétele, értékelése, összesítése és továbbítása; 
az elöljárótól érkező intézkedések, utasítások továbbítása; a mozgósítás alatt je
lentkező problémák megoldása. 
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Az MN egészére elrendelt FHKSZ (vagy magasabb HKSZ fokozat) elren• 
delése esetén kerül létrehozásra az MNHF-ség Törzs Szerv. és „M" o., az MN 
htp. közp. ,,M", az SZF-ségek „M" főtisztjei, valamint az SZF-ségek középirá
nyító szervei „M'' apparátusának állományából. 

Tevékenységét az elrendelést követő 3 órán belül megkezdi és valamennyi 
alárendelt egység „M" készenlétét követő 24 órán belül befejezi. 

Szolgálati elöljárója az MNHF-ség „D" vezetési csoportja, szakmai elöl
járója az MNVK „B" vezetési csoport hadtáp részlege. 

Közvetlenül vezeti a KMICS-ek tevékenységét. Abban az esetben, ha a 
KMICS-ekkel az összeköttetés megszakad, azok alárendelt MVCS-it (ÖMVCS-it) 

~ közvetlenül irányítja. 
Tevékenysége során együttműködik az MNVK Központ „M" törzsével és 

területi „M" törzseivel. 
Szervezeti felépítését a 2. sz. melléklet szemlélteti. 

Feladatai: 

az alárendeltek mozgósításának irányítása; 
- e mozgósítással kapcsolatos jelentések vétele, értékelése, összesítése; 
- összesített jelentések továbbítása az elöljáró szerveknek; 
- az MNHF-ség vezető állományának (MNHF, TÖF, SZF-ök stb.), valamint 

a középirányító szervek (HEAP, KSZFI, EK-ok, Htp. közp. ,,M" tö.) parancs
nokainak tájékoztatása az alárendeltek mozgósítási helyzetéről; 

- az elöljárók intézkedéseinek és utasításainak a továbbítása; 
- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása az egysé-

gek biztonsági hányadának szükség szerinti csoportosítására; 
- az anyagok és technikai eszközök központi raktárakból való kiadásának 

koordinálása ; 
- a hadiruházati ellátó részlegek útján a polgári ruhában bevonult állo

mány részére a hadiruházat biztosítása, a mozgósítást akadályozó tényezők el
hárítása; 

- a mozgósítás helyzetének folyamatos elemzése, ennek alapján a szükséges 
intézkedések foganatosítása; 

- az alárendeltek mozgósítási tevékenységének segítése és ellenőrzése a hely
színre kiküldött tisztek útján. 

- az „M" készenlétet elért egységek „M" hadrendi elöljárójának történő át
adásának koordinálása. 

Mozgósítás elrendelése esetén a MIOCS állományát az MN HTP HDM Ü. 
riasztja. A feladatra a mozgósítás előkészítése időszakában felkészített állomány 
a pk. rövid eligazítása után átveszi munkaokmányait, elfoglalja a kijelölt munka· 
helyeket és az MNHF-ség „M" irányítási tervében megszabott követelmények 
alapján megkezdi a feladatok végrehajtását. 

A MIOCS állománya az eddigi rendszertől eltérően az alábbiak szerint 
települ: 

a) Az MNHF-ség törzs körletében 
- parancsnok; 
- jclentésgyűjtő részlegek; 

a feldolgozó- értékelő részleg; 
- ,,M" anyagi részleg; 
- kiszolgáló állomány; 
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b) a HEAP, KSZFI, EK-ok körleteiben 
- az ágazati irányító részlegek. 

Funkcionális részlegeinek feladatai az alábbiak 
Jelentésgyűjtö részleg: 

- folyamatos kapcsolattartás a KMICS-ekkel, azok tevékenységének opera
tív irányítása; 

- az „M" határidős jelentések és információk vétele és átadása a feldolgozó 
részlegnek; 

- az alárendeltektől a parancsnok részére érkező jelentések vétele és re-
ferálása; ._ 

- az elöljárók utasításának továbbítása. 

Feldolgozó-értékelő részleg: 

- a jelentésgyűjtő részleg dicspécserei által adott információk folyamatos 
feldolgozása, értékelése és összesítése; 

- ,,M" határidős jelentések továbbítása az MNVK „B" vezetési csoportja 
hadtáp részlege és az MNHF-ség „D" vezetési csoportja részére; 

- tájékoztatók leadása „M" hadrend szerinti alárendeltjeik mozgósítási hely
zetéről a HEAP, KSZFI, EK-ok ágazati irányító részlegeinek ello. dd. pságnak, 
valamint a va. dd. psságnak; (Gyakorlatilag e tájékoztató az „M" határidős je
lentések részükre történő továbbításából, valamint az értékelő csoport következ
tetéseiből az MNHF-ség MIOCS által tett intézkedések közléséből, illetve az „M" 
hadrend szerinti elöljáróktól kért közvetlen intézkedések közléséből áll.) 

- a hadrendi elemek mozgósítási helyzetének folyamatos nyilvántartása; 
- javaslatok kidolgozása a mozgósítás alatti veszteségek pótlására, a biz-

torsági hányad szükség szerinti átcsoportosítására és a mozgósítást akadályozó 
tényezők elhárítására; 

- a tartalékos állomány és az NG-i technikai eszközök biztosításával kap
csolatos problémák rendezése az MNVK Központi „M" törzse és a területi „M" 
törzsek útján. 

,11" anyagi részleg: 
- a központi raktárakból az „M" utalványon levő anyagok és technikai 

eszközök kiadásának figyelemmel kísérése, intézkedések foganatosítása azok felé 
az egységek felé, amelyek határidőre a vételezést nem hajtották végre; 

- az ágazati irányító részlegektől az előírt anyagi -jelentések vétele, feldol
gozása és a jelentés bedolgozása a MIOCS összesített jelentésébe; 

- az alárendeltek által jelentett anyagi-technikai veszteségek összesítése, 
igénylések leadása az illetékes fegyvernemi és szolgálati ág főnökségeknek, azok 
veszteségpótlással kapcsolatos intézkedéseinek továbbítása az érintett egységek 
részére; 

- az MN REK ágazati irányító részlege útján a polgári ruhába bevonult 
állomány részére a hadiruházat biztosításának a koordinálása és az ehhez kap-

-

csolódó szállítások szervezése és nyilvántartása. '-' 

Agazati irányító részlegek: 
- folyamatos kapcsolattartás a feldolgozó-értékelő részleggel, tőle a saját 

alárendeltek mozgósítási helyzetéről szóló tájékoztatók vétele és jelentése a közép
irányító szerv parancsnokának; 
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- a saját alárendeltek mozgósítási helyzetének folyamatos nyilvántartása; 
- a mozgósítás folyamatának figyelemmel kísérése, saját alárendeltek felé 

a saját és MIOCS pk-val egyeztetett intézkedések foganatosítása; 
- alárendelt raktáraktól az előírt anyagi jelentések vétele, feldolgozása és 

jelentése az „M" anyagi részlegnek; 
- az alárendelt raktárakból az „M" utalványon levő anyagok és technikai 

eszközök kiadásának figyelemmel kísérése, a kiadást akadályozó tényezők (határ
időre vételezésre nem jelentkező egységek) jelentése az „M" anyagi részlegnek; 

- az „M" anyagi részlegtől a veszteségpótlással kapcsolatban kapott igénylé
sek feldogozása, a saját elöljáró döntése függvényében az „M" anyagi részleg 
tájékoztatása és alárendelt raktárak felé az intézkedések kiadása; 

- a MIOCS-parancsnok által központilag meghatározott KMICS-ek, illetve 
a saját parancsnok által meghatározott ÖMVCS-k, MVCS-k tevékenységének, 
helyszíni ellenőrzése és segítése, a mozgósítást akadályozó tényezők felmérése, 
operatív intézkedések foganatosítása azok megszüntetésére; 

az ellenséges csapások körzeteiben a veszteségek felmérése, a kialakult 
helyzet értékelése és ezek jelentése a MIOCS és az érintett középirányító szerv pa
rancsnokának. 

b) Körzeti Mozgósítást Irányító Csoport-ok 
Alapvető rendeltetése a kijelölt körletben megalakuló (hadiszervezetre át

térő) MN központ hadtáp egységek mozgósítás végrehajtásával kapcsolatos te
vékenységének irányítása, segítése, a mozgósítás végrehajtását akadályozó problé
mák - Hadkieg. és Tv. parancsnokságokkal együttműködésben történő - megszün
tetése, az egységek „M" készenléte meghatározott határidőre történő elérésének 
a biztosítása. 

Az MN egészére elrendelt FHKSZ (vagy magasabb HKSZ fokozat) esetén 
kerül létrehozásra az adott területen (egységnél) működő béke egység „M" ap
parátusának az állományából, mely megerősítésre kerül az utalt egységektől ki
jelölt tisztekkel, polgári alkalmazottakkal, valamint a polgári életből lebiztosí
tott tartalékos állománnyal. 

Tevékenységét az elrendelést követő 3 órán belül megkezdi és valamennyi 
megalakítandó és utalt egység „M" készenlétét követő 24 órán belül befejezi. 

Szolgálati elöljárója az MNHF-ség MIOCS. A területén megalakuló MN 
központ hadtáp egységek MVCS-i, ÖMVCS-i közvetlen szakmai irányítása alá 
kerülnek. 

Tevékenysége során együttműködik a megyei Hadkieg. és Tv parancsnok-
ságokkal és a megalakítandó egységek felállítóival. 

Szervezeti felépítését a 3. sz. melléklet szemlélteti. 

Feladatai: 
- az alárendelt és utalt MVCS-k, ÖMVCS-k, (MVCS-k létrehozására nem 

kötelezett egységek mozgósítást vezető állományának) irányítása; 
- a mozgósítással kapcsolatos jelentések vétele és továbbítása az MNHF-ség 

MIOCS felé; 
- a MIOCS-tólí, illetve egyéb elöljáróktól érkező intézkedések továbbítása; 
- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása a hozzá 

utalt egységek biztonsági hányadának KMICS-en belüli átcsoportosítására, illetve 
a MIOCS-tól érkező intézkedések alapján az elrendelt állomány útbaindítására, 
vagy fogadására; 
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- az alárendeltek által jelentett problémák saját hatáskörben történő meg
oldása, intézkedések foganatosítása a mozgósítást akadályozó tényezők elhárításá
ra; a meg nem oldható problémák jelentése a MIOCS-nak; 

- az MVCS-k, ÖMVCS-k tevékenységének segítése és ellenőrzése a hely
színre kiküldött tisztek útján; 

- az „M" bázisoknál a vételezések koordinálása. 

Mozgósítás elrendelése esetén a KMICS állományát a HKSZ intézkedés
ben meghatározot rendszerben saját egysége riasztja. A riadó elrendelése után a 
személyi állomány - külön értesítés nélkül - haladéktalanul bevonul a KMICS 
vezetési pontjára és az „M" irányítási tervben megszabott követelmények alapján 
megkezdi feladatai végrehajtását. 

A parancsnoki állomány és funkcionális részlegei feladatai a mozgósítás 
végrehajtásának időszakában: 

Parancsnok: 
- a ht. állomány riasztásának végrehajtása, a részleges működőképesség 3 

órán belüli biztosítása; 
- a tartalékos állomány és NG-i gépjárművek átvétele, a teljes működő

képesség 6 órán belüli elérésének biztosítása; 
- a KMICS tevékenységének vezetése, alaprendeltetéséből adódó feladatok 

maradéktalan végrehajtásának megszervezése; 
- a mozgósítást akadályozó tényezők megszüntetésével kapcsolatos döntések 

meghozatala, a szükséges inézkedések foganatosítása, a saját hatáskörben meg 
nem oldhatók jelentése az MNHF-ség MIOCS PK-nak; 

- folyamatos kapcsolattartás a területén levő Hadkieg. és Tv. parancsnok-
ságokkal; 

- a működés befejezése után a felszámolás végrehajtása. 

Politikai munkás: 
- az MVCS-k politikai munkásai tevékenységének irányítása; 
- az alakulatok pol. munkás állománya feltöltésének figyelemmel kísérése 

és erről az MNHF-ség MIOCS Pk. pol. h. tájékoztatása; 
- az utalt egységek állományával kapcsolatos hangulatjelentések gyűjtése, 

értékelése, a szükséges operatív intézkedések foganatosítása; 
- kapcsolattartás a körzetben levő polgári szervek és megyei parancsnok

ságok politikai apparátusaival. 

Mozgósítást irányító részleg: 

- folyamatos kapcsolattartás az egységek MVCS-ivel, azok tevékenységének 
operatív irányítása; 

- ,,M" határidős jelentések és információk vétele, feldolgozása és továbbí
tása az MNHF-ség MIOCS részére; 

- az illetékes hadkieg. és tv, parancsnokságokkal együttműködés a t. sze
mélyi állomány és NG-i technikai eszközök biztosításával kapcsolatban; 

- a mozgósítás alatti veszteségek pótlására intézkedések kiadása - az 
MNHF-ség MIOCS előzetes hozzájárulásával - az egységek biztonsági hányadá
nak a szükséglet szerinti átcsoportosítására; 

- javaslatok kidolgozása a Pk. részére a mozgósítást akadályozó tényezők 
megszüntetésével kapcsolatos rendszabályok foganatosítására; 
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; 

- összeköttetés megszakadása esetén futárok útbaindítása az „M" határ
idős jelentések öszegyűjtésére, illetve az elöljáró MNHF-ség MIOCS-nak történő 
továbbítására; 

- az MNHF-ség MIOCS irányító csoportja által adott egyéb utasítások 
és intézkedések végrehajtása. 

Segítő-ellenőrző részleg: 

- dőre elkészített ütemterv alapján helyszínen segíti és ellenőrzi az egysé
gek MVCS-i tevékenységét, felfedi a mozgósítást akadályozó tényezőket, és ope
ratív intézkedéseket foganatosít azok megszüntetésére; 

- felméri az ellenséges csapások körzeteiben a veszteségeket, értékeli a kiala
kult helyzetet, javaslatot tesz a KMICS parancsnoknak a felszámolással kapcso
latos rendszabályokra és aktívan részt vesz azok végrehajtásában; 

- együttműködik a Hadkieg. és Tv. parancsnokságok iránytiszti csoportjaival, 
a problémák megoldásához igénybe veszi azok segítségét; 

- megállapításait a helyszínről jelenti a KMICS parancsnokának. 

Tevékenysége során az MVCS-k-től a vezetést csak a KMICS-parancsnok 
előzetes engedélye alapján, az „M" készenlétet - az MVCS hibájából - súlyosan 
veszélyeztető körülmények között veheti át. 

Futár részleg: 

A KMICS parancsnokának van alárendelve. 

Feladatai: 
- a mozgósítási jelentések MVCS-ktől történő összegyűjtése; 
- KMICS mozgósítási jelentéseinek továbbítása az MNHF-ség MIOCS 

részére; 
(a fenti feladatokat összeköttetés megszakadása esetén végzi) ; 

- egyéb futárküldemények továbbítása körzeten belül és az MNHF-ség 
MIOCS és KMICS között. 

e) Mozgósítdst Végrehajtó Csoport-ok 
Alapvető rendeltetése az adott helységben megalakítandó egy vagy több MN 

központ hadtáp egység mozgósitásával kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
A megalakítandó egység (egységek) részére elrendelt mozgósítási feladat 

(részleges, vagy teljes) elrendelése esetén kerül létrehozásra a megalakításért 
felelős békében élő egység „M" apparátusának, vagy az egység „M" törzsének 
állományából, valamint a béke és tartalékos állományból. 

Tevékenységét a mozgósítási feladat elrendelése után azonnal megkezdi és 
az egység (egységek) készenlétének elérése után befejezi. 

Kettős alárendeltségben hajtja végre feladatait, mely szerint a saját pa
rancsnokán kívül elöljárója a területileg illetékes KMICS is. 

Tevékenysége során a megyei hadkicg. és tv. parancsnokság iránytiszti 
csoportjával, az érintett „M" bázissal és - ,.M" utalványon anyagát tároló -
raktárakkal működik együtt. Továbbá szoros kapcsolatot tart fenn a területén levő 
párt-, közigazgatási és rendőri szervekkel. 

Szervezeti felépítésének egy változatát a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

Feladatai: 
- az MVCS szervezeti elemei tevékenységének közvetlen irányítása; 
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- a megalakítandó egység (egységek) személyi állományának és NG-i tech
nikai eszközeinek központosított átvétele; 

- a központi raktárakban tárolt anyagok és technikai eszközök felvételezése, 
a saját bázison, raktárban levők átvételének koordinálása; 

- a mozgósítás végrehajtását akadályozó problémák megszüntetése; 
- a tartalék körletek előkészítése; 

az „M" határidős jelentések továbbítása a területileg illetékes KMICS 
felé; 

- az egység (egységek) ,,M" készenléte meghatározott határidőre történő 
elérésének biztosítása. .... 

Mint ahogy már korábban is utaltam rá, a cikk korlátozott terjedelmére 
való tekintettel a továbbiakban nem kívánom felsorolni az MVCS egyes szer
vezeti elemeinek feladatait, annál inkább sem, mert azt az érvényben levő uta
sítások, intézkedé,sek részletesen tartalmazzák. Helyette felhívom az olvasók szí
ves figyelmét az NMHF-ség Törzs által 1979. évben 00442/78. szám alatt ki
adott követelményrendszer XIJI. sz. okmányára, mely az MVCS és ÖMVCS-kel 
kapcsolatban részletes tájékoztatásul szolgál. 

d) Azoknál az egységeknél, amelyek béke szervezettel folytatják működé
süket, illetve amelyek csak minimális kiegészítést kapnak, MVCS nem kerül 
létrehozásra. Ezeknél az „M" feladatokat külön megbízott egy vagy néhány sze
mély vezeti, akiknek a kötelemei csökkentett és korlátozott mértékben megegyez
nek az MVCS-ével. 

A fentiekből látható, hogy a vázolt irányítási rend maradéktalanul bizto-
sítja valamennyi vezetési szint részére a szükséges információkat, a mozgósítás ..,.. 
menetébe a szükséges beavatkozás lehetőségeit, ugyanakkor feltételezi az egy-
személyi parancsnoki felelősséget az MNHF-től az egységek parancsnokaiig. 

Befejezésül még annyit, hogy e cikkel az MN központ hadtáp „M" rend
szerének korszerűsítésével kapcsolatos számtalan feladat közül csupán kettővel 
foglalkoztam. Ezen túlmenően a jövőben az új rendszerre történő áttéréssel kap
csolatos feladatokkal, valamint az „M" tervezés rendje további egyszerűsíté
sének lehetőségeivel külön cikkben kívánok foglalkozni. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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