
Az t993. Évt tÉcvÉpBLnn Bcr{rrnrüröoÉst
cyl,ronrÁs neprÁp TApA§ZTAI"ATAI

vagáti Tlborl

193.04.01. é§ 05.07. köátt kétoldalú, többfokozatú e§/üttműködé_
si glakorlás került levezetésre az LP és az SZCSP kijelölt légvédelmi és
repiiló c§apatai köótt.

A §/akorlat tár§la volt az LP és az SZCSP légvédelmi csapatai ár
csoportosításának, harctevékerynégének és eryüttmúk<i,désének meg_
teívezése, megszervezése és vezetése az MK elleni agresszió keretében
végrebajtott váratlan légi csapások visszaverése érdekében.

Tenulmónyl kérdések voltalc

1. Az LP és az SZCSP légvédelmi csapatai átcsoportosításának
megtervezáe, megszervezése és vezetése a konfliktu§ veszély id&zaká-
ban.

2. Az LP és az SZCSP légvédelmi erói harctevéken5négének meg-
tervezése, megszervezése és centralizált vezetése az otsÁg területét ért
váratlan-, és összponto§ított légicsapások idején.

3. Az eg zónában történó eryüttműködés megszervezése, az LP
feglvememi csapatai, valamint az W es az SZCSP légvédelmi erői
közótt_

4. A harcászati repüló erók rnanóverének megervezáe, megszer-
vezése és vezetése el6készített repülóterekre, a függesztések változtatá-
sa idegen repülőtereken.

5. A légvédelmi rakéta erók és eszközcik átcsoportosítása kiemelt
fontosságú objektumok és csapat-csoportosítások oltalmazása érdeké-
ben.

1 Dr.vrwádTib6a|ezíedeqMHLé8védelrniParanc$ok§á8hadráptór^fó{i§ztj€
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6. A pontszerú objektumok oltalrnaásában résa vevó légvédelmi
rakéta osztályok (ütegek) harctevékenpégének irányí,tása, vezetése.

7. A rádiótechnikai dandár eróinek á eszközeinek átc§oportosítá-
sa a kijelölt irányban létrebozandó összefüggó rádiólokációs tér alsó
határának csökkentése érdekében, harci munkavégzés rádióelektronikai
zavarás üszonyai között.

8. Az SZCSP légvédelmi vezetési sázadai rádiótechnikai informá-
cióinak fogadása és feldolgoása a rádiótechnikai százaó, illeWe rádió,
technikai zászlóalj harcállráspontján.

9. A harckészültségi tervek egrcs feladatainak be5rakorlása és a
kijelölt alakulatok ellenórzése.

A gnLorláson r{§ztvette}:

A'PIRO§AK" szerepében:

Áz LP úllományúból:

- LP,

- LPH,

- 41., 57.hc.re.e-rek,

- 21.Iérakdd.

- 17.,24-,25.lérake-rek,

- ó4.rt.dd.(6.rt.znélkül)

- 13l.vb.z,

- 157.LÉRTB,

- lljav.z kijelölt erói és eszközei.

Áz SZCSP állományóMl:

- SZCSP operatív csoportja,
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- 99.ve.szre.dd., 97.hc.hel.e., 15.EHC.e., 15.1étü.dd., 87.1étüe.,
l07., l@., 111. lé.vezszd-ok kijelölt erói és eszközei.

A"KÉKEI( szercFben:

- 2. HDS, állományában 5., 6.gl.hdt. 2.ö.gl.ho., 81.ö.gl.e.,
82.ö.hk.e., 2.ö.lérak dd.

- ó9.hc.re.e. az LP állományából

- 99.ve.sz.re.dd., 97.hc.hel.e. kijelölt erói és eszközei az SZCSP
állományából.

Az qyiittmüködési pakorlaúot h'írom mozzanatban
hajtottukvégre.

Az elsó mozztnatban (&.01-M.29)megtörtén_t az LP csapatai ké-
szenlétének fokoziása a renózabályok - ROSTALO okmánnyal történó
- részenkénti bevezetésel. E mozzanat része volt a THDS csapatai had-
műveleti felvonulása légvédelrnének, az LP csapatai átcsoportosítása
megtervezáe, megszervezése.

A n6sodik mozzanat (M.29 - 05.06.) az LP csapatai harctevékeny-
ségének és a THDS védelmi hadművelete légvédelme megtewezésénel
megszewezésének feladatait tartalmazta.

A harmadik mozzanotbnn (05.06. 05.00 _ 05.ff. 18.ffi) a légvédelmi
csapatok haíctevékeq,§éget hajtottak végre a "KEK' légieró felderító és
d§szponto§ított lógi csapást végrehajtó légi támadó és légideszant eszkö-
zei ellen. Cbapataink csapásokat mértek a KEK légvédelmi, repülő és
vezetési rendszer kijelölt objektumaira.

A 5lakorlás sordn az alóbbi man6verek kerü|tek végrehaJtásra:

- 1 hc.re.szd. hadmúveleti repül6térre (keréken és légiúton),

- 5lérak.o. (keréken),

- 3 lérak e. (kombináttan),

- 3 KRLCS (kombináltan)
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- LERTB I-II., STGYH (LP), rt. lT'(keréken)

A manóverek 70 Vo-a lénylegesel valósult meg.

A grakorlós sq|ótosságatl

1,/ A glakorlás elgondolásának megfelelóen az LP csapatai készen-
létének fokozása rendszabállok - ROSTALO - okmánnyal történó -

szelektív bevezetésével került végrehajtásra.

2./ A konfliktus helyzet függvényében megtörtént az LP készültségi
eróinek növelése a légvédelmi rakétaezredek kijelölt eróinek és eszkö-
zeinek készenléti, készültségi szolgálatba léptetésével.

3./ A gnkorlás elgondolrásának nregfelelóen az LPH-tól centralizál-
tan tórtént a váratlan légicsapások elháítása, az LP és a THDS légvé-
delmi csapatai harctevékenységének vezet6e.

4.1 A barcászati repülőezredek csapásmérésének megtervezáe a
"KEKEK' hadműrreleti-haraíszati mélységében lévó fontosabb objektu-
maira.

5./ A grakorlrás keretében végrebajtrásra került a Irnryel Köztár-
saság lóterén lövés?Étre tervezett légvécÉ;lmi rakétaosztályok, valamint
éleslövészetetvégrehajtó harcászati repülósázadok felkészítése és lövé-
szet elótti ellenőrzése.

6.1 A harcászati repülósaázadok éleslövészetre történő felkészítés
keretében 5nkorolták a kissebbességű légicélok elfogását és követését,
valamint földi éleslövészet végrehajtását a hajmáskéri tótéren.

7.1 A 25. Iérak.e. az LPK kiképzési intézkedésének megfelelően
harckiképzés folytatására a tasári repül6tér mellett települt és -,a rya-
korliás elgondolásának megfelelóen - készültségi szolgálatát ott látta el.

109



A gnkorlts hadtápellátísának negszenezése

szervezési intézkedá keretén belül Lp TöF-i intézkedé§ keriilt ki-
adásra, melynek í&zét képezte a hadtápellátrás megszervezésenek és
végrehajtásának rendje. Az intézkedés kiadását megelózóen a parancs-
noki elgondolásnak megfelelóen a valós tevékenyaégre vonatkoá rész-
letes helrzetértékelés és különkiző sámvetések elkészítésére és fe5r-

, vernemi e5teztetésre került sor. Mindezek alapján az intézkedés hadtáp
részet teljes részlete§§éggel az .l. óz. meaéHet taítalmaua.

A ryakorlásban érintett csapatok 04.01én megkapták a hadműve-
leti-harcászati feladatot, elvégezték a feladattisztázást, a HKSZ-i és
munkaokmányaik ponlo§ítá§át, valamint a készenlét fokozására vonat-
koá távmondatot. 04.M-én (b.ü)-kor az LPH-ról történó kózlések ki-
adásával a ROSTÁLÓ okmánnyal megkezdték a megelóző készenlét
rendszabályainak szelektív, részenkénti bevezetését, melynek alapján
íiktíven rejtett mozgó,sítás végrehajtásának feladatait, valósan MVCS-k,
LMVCS-k telepítését grakorolták

(X.08-án az LPK intézkedést adott ki a valóságos végrehajtandó ma-
n6verek végrehajtására.

(M.l4én az LPK 01.sz, ü.16-án a 02.sz. Harcintézkedés került ki-
adásra a léralcezredek készenléti, majd készültségi szolgálatba lépteté-
sére.

(X.l9én a közvetlen oltalmaaásra kijelölt ategnégek TÁ§+ foglal-
tak.

U.l9én l5.fi)-kor kiadrásra került az LPK 03.sz és a THDS LÉF
01.sz. harcintézkedése a hadműveleti feladat szerinti manóverek végre-
hajtására és a szárazfőldi csapatok hadműveleti felronulásának légvédel-
mi oltalmaaísára. Az érintett katonai szervezetek 04.22_én 14.filkor el_
határozásukat az LPK-nak jelentették

M.?íán azLPKM.sz. Harcintézkedáében az MHPK M. 1 9-i direk-
tívája alapján intézkedett 3 lérake. é§ a LÉRTB., THDS-nek történő
átadá§ára, amely M.26-án 10.ffi-18-ig rejtett állá§körletb€n megtörtént.
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04.29-én 10.00-kor az MHPK 02.sz. Direktívája alapján az LPK
05.sz., á a TI{DS LÉF 02.se harcintézkedése került kiadásra a Iégvéde-
lem megszewezésére, meIyról az illetékes parancsnokok 05.05-én elha_

tározásukat jelentették. A csapatok 05-04-én 08.00+ól végrehajtották a
FKT rendszabályait. Egridejűleg a kijelölt csapatok 04.14-én, 04.23,ál,
M.2a-án és M.30-án végrehajtották valós manóvereiket.

05.06-án 05.00-kor a ré§ztvevók részere TKT került elrendelésre.
05.06-án 09.00 _ 10.30-ig rÉr-et LÖLcs., majd 12.ü) - l4.ffi_-ig II.

ÖLcs., 14.00-kor LP REF és THDS REF intézkedés kiadása a KEK-ek
obejekiumaira mérendó csapásra, 16.00-kor LPK 06.sz., THDS LÉF
03.sz harcintézkedése a csapások következményeinek felszámolására. A
csapatok helyzetbe állítrása rális tevékenység és hadmúveleti közlések,
feldeítő tájékoztatók kiadá§ával történt.

A gyakorlat végrehajtá§ának hadtáp tapasztalatai

A felkészülés ldőszakában

A résztvevó katonai szervezetek a különböző készenléti fokozatok
hadtápellátást érintő rendszabályait az előírt normaidőre fennakadrás
nélkül végrehajtották, A glakorlás során ténylegesen manóver végtehaj-
tó alakulatok elgondolásukat időben felterje§ztették, melynek alapján az
LP hadtáptörzs az €llátá§i utalásokra rugalmasan intézkedett. A manó-
verek hadtápellátá§át jól szerveaék meg, a kijelölt körletek elfoglalása,
a hadtápobjektumok telepítése zökkenómentesen valósult meg.

A manóver és átcsoportosítást végrehajtó légvédelmi katonai szer-
vezetek részére ATF-i intézkedés került kiadá§ra, melyben a hadtápel-
látásra vonatkoóan meghatározásra került a készletképzés rendje, a fo-

5nsztási normák, utalá§ok és az ellátási forrrások A manővert és átcso-
portosítást végrehajtó katonai szervezetek meglévő "B" keszleteikből ki-
egászító készleteket hoztak létre olyan számvetésse|, hory az új körletbe
való beérkezéskor rendelkezzenek a "CSK" 7ffiVo,kal. Ezen kívül az
önálló ellátást végző csapatok a rendelkezésre álIó szállítókapacitás
függvényében magukkal vittek, illetve szállítási fordu|óval biztosítottak
2-3 napos központi beavatkozrás nélküli ellátáshoz (élm., gépkocsi-haj-
tóanyag) szükséges kiegészító készletet. Az utaltak ellátását a befogadók
saját fenntartási készletük terhére végezték. A ruházati ellátás bizton-
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sága növeláse érdekében a legénységi áltomány részére egl rend fehér-
nemű tartalékkészletként való kiadása került elrendelésre. Hajtóanyag-
fo5rasztási normák differenciáltak voltak a menet idószakában, illetve áz
új körletben, de nem haladták meg a benzin 0,1 jalnap, gámlaj},Z jalnap
mennyiség felhasználrást. Élelmezési anyagMl (keréken, illewe kombi
nált módon való végrehajtáskor egaránt) az áttelepülés megkezdése
el6tt e5rszeri meleg, a menet alatt hideg, az új körtetben fózhetó napi
háromszori melegétkezés kerütt meghatározásra. Az ivóűz és katonake-
reskedelmi cikkekkel való ellátás a felmerülő szülségletnek megfelelóen
saját erókkel és eszköaikkel került megszervezésre. Az ellátásilag utal_
tak ellátó állomáaya az íi körletbe való beérkezá után az ell átó r€szére
szakfeladat végrehajtrására átalárendelésre kertilt. A manóvert, illetve át.
c§oportosítá§t végrehajtó légvédelrri katonai §zervezetek új körletbe va_
ló beérkezésük utáni hadtápellátásának megszenezáe egnészüknél
utalással, rriásrészüknél új ellátási fonások kijelölésével valósult meg. A
repülóterek légvédelmének megerósítése éljábol új TÁS+ foglaló lé-
rak.osztályok - egyidejű önálló elláná§i ké§zenléttel - az illetékes harcá-
szati repüó alakulatokhoz kerültek utalásra az LPK saját hatáskörében.
Az objektum-védeIemre átcsoportosított 2113 és 21111. lérak.osztályok
részére új ellátási fonásokat kellett kijelölni. A Terülewédelmi Parancs-
noksággal esűttműködésben az 57l1.hc.re.szd. ellátását a 103.ve.re.e., a
64119 rt szÁ. ellátását a 99.vre.dd. végeáe, a rádiólokációs tér kiterjesz-
tése és az alsó magassági határ csökkentése érdekében kitelepített állo-
mány és technikai eszközei ellátrását bázis alakulatok megh atározásával
és megfeleló szintű feltöltéssel saját hatáskörben bizto§ították. A
131.vb.z. a megalakuló helikopter raj fogadási feltételeit megteremtette,
ellátást a MKT időszakában - a THDS_alvaló eló,ftes e§/eztetés alapján
- a 97.hc.hel.e_vel egrüttműködésben végezte. Átc§opoítosítást végre-
hajtó légvédelmi katonai szervezetek közüt mlnte§ 9-10 csapatszintú
s7É^lezet részére elöljárói eryezteté§ú úJ ettátási forús kijelölése vált
szülrségersé.

A mobil légvédelmi rakéta ezredek átadáaa az MKT idószakában
anyagi-technikai je5zőkönryben került végrchajtásra, a náluk lévő csa-
pat és kiegészító készletekkel és fóbb hadtáp technikai eszközikkel
együtt.
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A LPK 02.sz. harcintézkedésének kiadrásával eryidejúleg ATF-i in-
tézkedés került kiadtásra, melyben a légvédelmi hadművelet időszakára
meghatározásra kerültek a hadtápellátás feladatai, a foryasztási normák
alakulatonként légvédelmi hadművelet ö§szesen é§ első napra kerü|tek
kiadásra. A légvédelmi hadműveletre az aMbbi fogusztósi normákkerűl-
tek meghatározásra:

- re.üza. 8,0 ja., első napra 2,5 ja.

- gk.benzin 1,6 ja., első napra 0,2 ja.

- gámlaj 1,8 ja., első napra 0,3 ja.

- rakéta hajtóanyag a rakéta foglásának megfelelően

- élelmezési anyagból az 'M"-kor megalakult és nagltávolságú
manóvert végrehajtók kivételevel a fenntaítási készlet felhasználásával
saját éttap alapján sámított norma szerinti szűlséglet. A manővert
végrehajtó lérak.osztályok és rt.századok, illetve a létrehozott RLCS-k
és LECS-k tábori törzsfelszereléssel nem, va5l csak minimális mennf-
ségben rendelkeztek, ezert részükre "B" készletű anyagokat kellett kije-
Iölni.

LP szintű tartalék került létrehoásra a meglévő fenntartási készle-
tekból stacionárius települési körletben 2 önálló alegnég (lérak.o., és
rt.szd.) 2 napos harctevékenysége és a hc.re. erők 1 bevetése biztosí-
tására, Ez mintery 2fi) t. repüló és 20. t. szárazföldi hajtóanyagot jelen-
tett. Az FKT idó§zakában az állandó elhelyezési körletben maradó csa-
patok a tárolókapacitásuk nagnágrendjében teljesen feltöltésre kerül-
tek. A hadtápszervezetek - a manóvert végrehajtók kivételeve| - az ellá-
tást állandó elhelyezési körletekben és stacionér eszközeikkel szervez-
ték, eryidejűleg telepítették tábori eszközeiket és kivonták csapatkész-
letüket laktanya közeli (1-3 km) körletbe.

A végrthajtás tdőszakában

A TKT rendszabályai hadtápellátásra vonatkoá részei - a meghatá-
rozott korlátozásokkal - szervezetten kerültek végrehajtásra. Az OLCS-
-k során a kiadott közléseke, az elszenvedett csapások következménye-
inek felsámolására alapvetóen helyesen, az elvárásoknak megfelel6en
hoztak elhatározást. A §/on és helyes biztosításía vonatkozó reagálást
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jól szemlélteti, hory az elsó harcnapon 09.ffi á 12.00-kor a 'KÉK'-ek a
sáradöldi csapatok támadó hadmúveletét megelózve minte5l 115 repü-
lógéppel egr összpontosított légicsaprást és egr sórványos |égitevékeny-
séget hajtottak végre, me|ynek során a légvédelmi csapatok harcrendi
elemeire 2ó ha5lományos csaprást mértek. A csapások objekturtra alap-
vetóen ery hc.re.e., a lérakdd. H., 6lérak.o., 4 Kihelyezett rádiólokációs
csoport (KRLCS)és 5 rt.szd. volt. a légvédelmi hadmúvelet során had-
táptechnikai eszközökben mintery 8-12 vo-6, 

^z 
anyagi készletekben

minteg 77-22 7o-os veszteség keletkezett. A csapatok az el§z€nvedett
veszte§égeket _ technikai eszköz<ik kivételével _ kiegészítő készleteiből
(6€ órán belül) képesek voltak pótolni. Iry csapatkészletük az elrendelt
szinten volt. E tekintetben különnóen operatív, ryors és rugalmas tevé-
kenpég folYatására volt szülség a 21. lérak.dd. hadtápszolgálatánál. A
hadtáptechnikai-eszköz veszteségek alapvetóen nem befolyásolták a
harctwékenység anyagi biztosítrását. Ellátási feszültség a manóvert vég-
rehajtó, új álláskörletet foglaló lérak.osztályok és rt.századok száraföldi
hajtóanyag és romlandó élelmiszer ivóvíz ellátrá§ában jelentkezett. Ezen
ale5ségek állom ányában víze,llátásra rendelkezésre álló hűtó és vízszál-
lító lád,ák önál|ó tábori körülmények közitti körletben a szükségletet
(2-3 napi) nem fedezik, a lérak. magasabbe5nég tartaléka alkalmazásá-
val csak e5l osztály megerósítésére képes. A lérak.osztályok beérkezÁ-
kor csapatkészlettel való rendelkezés követelrnénye miatt üza.töltő-szál-
lító eszköz megerősítá vált szülségessé, melyet a 21. lérak.dandár saját
hatráskörben biztosított. A hc.re.e-ek eryidejűleg tórténő hadműveleti
repülótér üzemeltetásét a sállítószázadok töltóeszközeinek bevonásá-
val oldotta meg. A szükséges hajtóanyag-mennyiség repülótér közeli
trVA-ra való diszponálásával fennakadás nélkül biaosította a repüló-
üzemanyag_ellátás folyamatosságát. A hc.re.e_k a repülőtéri üza.feltöltó
eszközök sérülése alkalmával alkotó módon alka|mazták a PSZT-100
csóvezetéket és a Z-350-es kiadókutat.

Az elforyasztott készletek pótlása a 24. és a 25.1érak e. részére a
Duna-Tisza közén települt stacionárius központi erőfonrásokból történt.
Az anyagellátlás megszerveásének ezen módja kevés központi beavat-
koaást igényelt, u5anakkor biztosította a harctevékenység hadtápanyag_
ellátá§ának ókkenómentességét.

A stacionér álláskörletüket elhagró aleg5négek vonatkozásában a
hadtápanyag-ellátás a manóver végrehajtása lt6n, a 21l2.|érak.o., a
21l1S.t,o-boz történó magasabbegnégen belüli saját hatráskörű utalással,
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fennakadás nélkül valósult meg. A 64. rt.dd. állományából létrehoztt
KRIfS-k hadtáp ellátására a fe5lvememi magasabbe§/§ég intézkedett,
a végrehajtás folyamán fennakadrás nem volt, A Szolnok repülótérre te-
lepített rt.szd. hadtápellátása vonatkozrásában a végrehajtás folyamán a

két alakulat közitt az eryüttműkti,dés példaszerúen valosult meg. A 17.

lérake. - megerósítve a 131. vb.z-tól a szükséges hadtáp anyagokkal á
eszközikkel - a tábori körülmények köaitti hadtáp ellátás és egéb, ré-
szére megbatározott ellátrási feladatokat (bemutató mozzanat) kellő ope-
rativitá§sal az elvárások szintjén valósította meg. A 131. vb.z. a 01.sa harc-
parancsban meghatározott hadtápellátási feladatok végrehajtását folya-
matosan bizto§ította.

Az LP hadtáptörx a lialakult helyzetekre ryorsan és rugalmasan
reagált, a szűlséges anyagátcsoportosításolía, az utaltsági rend megvál-
toztatására, a veszteség-pótlásokra idóben és hatékonyan intézkedett.
Az alárendelt hadtápszolgálatok vezeté§ét közvetl€nül való§ította meg,
alkotó módon szervezte a hadtáp€llátásra vonatkoá eryüttműkii,dést az
alárendelte\ az illetékes sárazföldi alakulatok és az ellátóbázi§ok kö-
zitt (SZCSP, Ter.véd.ker.pság., BKI! Ellátó Központok).

A szolgálatiág-fónökök a légvédelmi hadmnúveletre összesen, vala-
mint a 18.00 órás helyzetjelentés tényleges készletei és a követkeó napi
harcfeladatravonatkoó elhatározás alapján naponta ellátási sámvetést
készítettek, melynek alapján az illetéke§ ellátá§i forrá§ok felé a szülséges
kiutalá§okat eszköólték.

A csapatok hadtápvezetése a 'B' idószakban kiépített híradóhálózat
igénybevételével valósult meg. A légvédelmi hadműveletre kiadtott
ATF-i intézkedés pontosítása, a kialakult helyzetre való operatfu ás ru-
galma§ reagálá§ §óban, illetve géptávírón, fax-on való eseti intézkedéssel
valósult meg. Az LP hadtápvezeté5 a helyzetben beállt változásokat a
parancsnoki munka sorrendjében meghatározottakon túlmenóen a belsó
infoirmációs hátózátia való köZ:vetlen c§atlakozá§§al dolgoáa fel. A had-
tápvezetés okmány-alapját a hadtápfőnöki munkatérkép, a szolgálatiág-
fónökök napi ellátási sámvetéseiirek e5l-egl példánya, az ATF-ség köz-
vetlen kapcsolódású operatív nflvántartása és az operatív adattár képez-
te.

A tényleges hadtápellátási tevékerység megvalósítása alkalmával a
21. lérak.dd., a 4lérak.o. és a 25. lérak.e. hadtápszolgálatai tapasz-
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talatokat szereztek a küönkiző fe$lvernemhez tartoó §zervezetek kö-
zötti ellátá§ra vonatkoó eryüttműködés megvalósításáMl. Pozitív tény-
ként értékelhető, ho5t ezen területen a megszabott harcfeladatok veg_
rehajtásában a hadtápellátás utalt§ági rendben való rnegvalósítása nem
okoz fennakadást, különösen az esetben, amikor a feleket kölcsönös
megoldiásra való törekvés jellemzi.

Mindezek jó alapul szolgálhatnak a más haderónemi alárendeltség-
be tartoá katonai szervezetek ellátásiutaltság-váltrás szükségszerűsége
esetén felmerülő problémák mego|drási lehetóségeinek vizsgálatában és
megoldásában. A légvedelmi hadművelet során _ e|méleti szinten - az
elszenvedett veszteségekkel eryütt felhasználásra került a 2691 t.re. haj-
tóanyag, 1160 t. szárazföldi hajtóanyag és minte5l 184 t. élelmiszer, ami
teljes tárolókapacitá§unk 4045 vo-át te§zikj..

KRLCS-k hadtápell6tásának tapaszíalatai.

A gyakorlaton _ akárcsak a déli eseményeknél - alkalmaztak
KRlcs_ket, ezért a tanulmány további részében ismertetem a kihelye-
zett rádlóloliÁclós c§oPortok műkördtetésének _ nemcsak az együttmű-
ködési §lakorláson §zerzett - hadtápellátási tapasztalatait.

A KRLCS hadtápellátásának megs zerv ezesét e és v égrehaj tására ki-
adott intézkedések a váltások végrehajtása elótt a KRLCS parancsnoká-
val, anyagi-technikai fónökével, szolgálatvezetójével isrnertetésre kerül-
tek Az intézkedés áttanulmányozását az érintettek aláírásukkal igazol-
ták.

A személyi állomány élelmezési és ruházati ellátásának, a technikai
eszközök üzemanyaggal történó kiszolgálásának végrehajtá§át a szo|gá-
latvezetőnek szabták feladatul. A szolgála§lezető volt a felelós a ki§zál-
lított hadtáp-anyagi készletek átvétel éát, megőrzÉxéért, személyhez kö-
téséért, megóvásáért, rendeltetészerű használatáért.

A kisállított hadtáp_anyagi készletek nflvántartására alerység nyil_
vántartási könyvet fektettek fel, melyben az anyagokat szakáganként tar_
tották nfilván.

A szolgálatvezetők a helpzínen ery átadá§_átvételi füzetet fektettek
fel, melyben az átadás-átvétel megtörténtét, az esetleges hiányosságokat
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szakáganként folyamatosan dokumentáltáb Az ellátó alegnég szolgála_

tiág-vezetók a váltások napján ellenórzés végrehajtására voltak kötelez-
ve a KRLCS-ben ellenórizték az anyagi készleteket, technikai eszközök
átadás-áwételének szabályos végrehaj tá§át. Az átadá§-átvétel tényét, an-
nak valódiságát az ellátó alegség szolgálatiág-vezetók ellenórzéseik
után aláírrásukkal igazaltál<

Üzemanyng-e|lótás.

A KRLCS állományába vezényelt gépjármúveket, áramfonás-agg-
regátorokat az ellátó alegrség üzemelteté§íe átvette. Ezen e,szközök ré-
szére is az ellátó alerység áütotta ki a menetlevel€t, haü üzemóra-lapot.
Az eszköz üzemeltetéséról haü igénybevételi tervet vezettek és azt ha-
vonta az áramforrások törzskönyvébe bevezették

Az üzemanyag feltöltések végrehajtrá§ára 8 köYetkezó technlk8l e§z-

közöket biztosítottátcl db hordókulcs, 2 db UNTYERZAL szivattyú,
2 db hordókorcsolya, 2 db 15 l-es lapos veder, 2 db 1 l-es olajkimérő, 1 db
gumikalapács, 2 db univerzális tölc,§ér.

A tábor területén órzes-védelmilegbiztosított helyen üzemanyag-te-
lepet alakítottak ki, ott az üzemanyagot 200 l-es aélhordókban, festék-
kel feliratozva, ászokfán és üz€manyag-utánfutóban tárolták. A hajtó-
anyag utánsállítá§át, iüetve vételezé§t általában heti egl alkalommal a

biztosított üzemanyagtöltó-gépkocsival hajtották végre.

A te€hnikai eszközök üz€meltetéséhez, valamint a fe§iveízeti esz-
közök karbantartásához - a várható szükégletnek megfelelóen - bizto-
sítottak kenó-karbantartó anyagokat, B-2 fagálló folyadékot, és azt a
felhasználás függvényében pótolták. Az űzemanyag-technikai eszközi-
ket és a kenó-, karbantartó anyagokat árható ládában, védett helyen
tárolták.

Az üzemanyag-tároló helyet és kömyékét folyamatosan ti§ztántar-
tották, a képódött szÁraz növényi hulladék, olajos rongl, papír rend-
szeres eltávoütását megkövetelté§ a tűzbizton§ági ellenőrzeseket rend-
szeresen végrehajtottá§ az elóírásokat maradéktalanul betartották

Üzemanyagot csak nyilvántartási sámmal ellátott üzemanyag-fel-
töltési kimutatá§ra és éwényes, folyamatosan vezetett üzemóraJapra ad-
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tak ki. A haj tóanyag-feltöltések végrehajtásakor megkövetelték a feltöl-
tési kimutatáson a feltöltött mennyi§ég aláírással történő igazolrását.

A KRLCS parancsnoka napiparancsban meghatározta az űzem-
anyag-kiadás rendjét, idejét.

A mozgó gépjárművek rnenetleveleit naponta, az üzemóralapokat
egy hetes időtartamra áJlították ki.

A zavartalan tizemanyag-ellátás érdekében az ellátó alegrség üzem-
anyag szolgálatvezetője ütemtervet ké§zített a várható üzemanyag-fel-
használásról, és aa az anyagellátó alakulattal e5leztette.

A váltrások alkalmával az ellát6 alegnég üzemanyag-szolgáIatveze-
tóje elsámoltatta a KRLCS szolgálatvezetőjét az általa áwett, illewe
felvételezett hajtó-, kenó- és karbantartó anyagról és üza.technikai esz-
köaikól. A telepített technikai eszköxlk hajtóanyag-tartályait feltöltött
állapotban adták át.

Az ellátó alerység anyagi tisztje és üza.smlgálat-lezetóje személye-
sen készítette fel é§ oktatta ki az üzemanyagkiadására, feltöltésére, ok-
mányolrására kijelölt személyt.

A KRLCS_n felhasznált hajtóanyag_mennfséget minden hónap 05_
ig géptáví,raton jelentették.

Az üzemanyag_telepen a HTO tárolrását megtiltották, a HTO táro-
lására külön tárolóhelyet jelöltek ki.

Élelnezósl ellátás.

A KRLCS állornányának élelmezési ellátását a VI. sz. élelmezési
nörma teíhére bizto§ították A VI-os normán felül számolták fel az éj-
szaki pótlékot és a védóitalt is. A ténylegesen felmerülő élelmezési költ-
ség éi a felszámított illetmény közöiti kütönbözetet a MH ÉszF
§5DOl199l. sz. intézkedése alapján adagsám nélkiili, esetenkénti illet-
ményként sámí,tották fel a negtedéves elsámolás-jelentés 290-es kód-
számán.
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Az állomány zavartalan élelmezési ellátásának biztosítása érdeké-
ben tartalék készletként rendelkeztek 5ja. késétel ko nzerwel,Z ja.két,
szersülttel, megrendelón 3 ja. kenyénel. A tartalék készlet felhasználását
csak rendkívül indokolt esetben engedélyeztélc

Az illetményes normából biztosították a napi háromszori étke.zest, a
védő és melegítő italt, a szolgálatban lévó állománynak az éjszakai pót-
lékot,

Áz elütó alegnég élehnezési szolgálata biztosította:

- a ht. állomány létsámának megfelelő mennyiségű tiszti étkezde
felszerelést,

- a sorállomány létszámának megfelelő műanyag éttermi fel§zeíe-
lést (sárga tányér, pohár, kanc,só, só, paprikatartó),

- az állomány létszámának megfeleló mennlségű 12., illetve 14.

l-es háti éthordót,

- 1 db gáztűzhelyet 2 db gázpalackkal,

- szükség esetén 1 db mozgókonyhát,

- 1 db vízszállíró utánfutót,

- megfelelő mennfségú rnosogató és takarító eszközöket.

A KRLCS állonányába 1 fő szakácsot osztottak be. A szakács volt
fele|ő§ az ételek kiosztásáért, a technikai eszközök karbantartásáért. A
69 M mozgokonyhát sátorban telepítették. A mozgókonyhát csak fával
üzemeltethették. A szüksége,s tüzifát azelhelyezésiszolgálat biztosította.
Az állomány ftsúre a melegító italt, a mosogatáshoz szülséges meleg-
üzet fo|yamatosan biztosították,

Az állomány étkeztetaét, akwzÉtel melegítését, kio§ztrását minden
e§etben az étkezősátorban hajtották végre. A lakókocsikban az étel fo-
gyasztá§át és tárolá§át megtiltották. Az étkezések előtt az asztalokat le-
mosatták, az elóírt módon megterítettek. Ha az időjárás megkövetelte,
az étkezósátrat a megfeleló hómérsékletre fűttették fel. AZ ételkiosztó
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helyen a szakácson kívül más, illetéktelen személy nem tartózkodhatott,
az étel kiosztását csak a szakács vég ezhette. Az étkezések végrehajtásá-
nál a táborügeletesnek minden esetben köteles§ége volt jelen lenni, irá-
nyítani a zavartalan lebonyolítást, ellenőrizni az ételkiosztó és étkezősá-
tor ti§zta§ágát, rendjét. Fenti feladatokat az ÜT1 kötelmeibe dolgozták
be. Az ételrnaradékot árt edényben tárolták és sállították vi§sza az étel
készítésének helyére.

Az állomány vízellátását a vízszállító utánfutóval biztosították. A fo-
lyamatos ivóvízszükségletet bevizsgált víznyeró helyról biztosították az
étel kisállítrásával e5ridóben. Minusz 10 C alatt az utánfutóból a üzet
takarodó után le€ngedték Az utánfu t6 íedeléí lezÁrták A mozgokonyha
és vízsállító utánfutó karbantartását hetente, a váltrás előtti napon haj-
tották végre.

A személyi állomány dohányárúkkal, üdítőitallal, tisztálkodó és
egyéb szükségleti cikkekkel (kivéve szeszesital) töíténő e|tátását a
KRLCS szolgála tvezetőjének az előzetesen ös§zeg^jjtött igények alap-
ján a hell kiskereskedelmi boltokból biztosította.

A létszámjelentést naponta megadták az élelmezési ellátást végzó
alakulatnak, heti összesítéssel az ellátó alerység élelmezÁi szolgálátá-
nak.

Az ellátó ale5nég élelmezési szolg álatvezetőjehetente legalább ery
alka|ommal volt kötelezve ellenórizni az étel kiosztását.

Rubiízati elIáÍÓS.

A személyi ál|omány és az anyagi készleteket a biztosított pihenó
kocsikban, 63 M sátrakban, valamint anyagkabinban hetyezték el.

Az ellátó alerység ruházati szo|gálata a teljes állomány részére szük-
séges fektető anyagot (hálózsák, hálózsáklepedó, PH ágbetét), barna
gumicsizmát béléssel, a létsÁm arány.ínak megfelelő felsóruházati és
lábbeli cserekészletet biáo§ította.

Az ellátó ale5neg szolgálatvezetője a váltások végrehajtása előtt, a
kitelepíté§re kerüló állományt "C' csoportú anyagként ellátta heti két-
szeri tisztacseréhez szükséges anyagokkal (ailding atléta trikó, törölkö-
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ó, kötött a|§ó, téli zokni), plusz 1 rend ü. értéhj 65 M gakorló öltöny-
nyel. Az őrség állományát kiilön ellátták ryapjú fejvedóvel, kesztyíhu-
zattal, 8 db őrbundával. A teljes állomány a saját fejpárnáját magával
ütte.

A biztosított ruházati készletekról nyilvántartrást fektettek fel. A fek_
tetóanyagot, a cserekészletet, valamint az órbundákat a KRLCS szolgá-
lat-vezetője a váltások alkalmával, a nllvántartás alapján, a települési
helyen lévó anyagi sátorban (kabinban) adta át az alábbiak szerint:

Az állomány részére kiadott hálóxákot, gumic§izmát karbahelyezett
áüapotban _ a váltás reggelén a §zolgálatvezetó |evette az állománfól.
Az esetleges hiányok esetén a vétkes személytól írásos nyilatkozatot sze-
reztek be. Aváltó smlgálatlezeó az anyagokat sámlálá§§al vette át, köz-
ben ellenőriae azok minőségi állapotát. Az ellátó aleg5rség ruházati szol-
gálafuezsrő a szükséges cseréket (hálózsáHepedő, gumicsizmabélés) és
pótlásokat végrehajtotta. Az átadá§-á§rétel megtörténtét az erre rend-
szeresített füzetben dokumentálták. Az új szolgálatvezető az állomány
tésúre a fektetóanyagot, lábbelit anyagelosztón, nánesólóan, aláírás
ellenében kiadta.

A váltrás kisállítás a előtt az alerység parancsnoka (távollétében az
AT§ személyesen ellenőrizlele az állomány öltözetét és felszerelését.

A szárazföldi alakulatoktól megerósítésre kapott állomány felszere-
lését a váltás előtt a KRLCS parancsnoka és anyagi-technikai fónöke
szemé|yesen leellenórizte.

A váltás elótti napon az állomány részere ti§ztac§erét bizto§ítottak

Az alegnég ruházati szolgálata a hálóxáklepedók, valamint a gumi-
csizmabélések cseréjét a váltások idópontjában hajtotta végíe. Tisztítta-
tásukat úgt szervezte, hogy a következó váltásía kitisztított állapotban
rendelkezésre álljanak. Az állomány tészére a helyszínen megfelelő
mennfségű tisztító és karbantartó anyagot biztosítottak.

A méróponton kintlévó cserekészlet csak rendKvüli e§etben volt fel-
használható.

A szakács részére heti három váhás szakácsruhát biztosítottak
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A kikiilönített állomány öltözete az érnzaknak megfeleló hadi rya_
korló öltözet volt, ezt a KRLcs paranc§nok naponta szabályo^a.

Az állomány fürdetését legalább heti egl alkalommal hajtották vég-
re. A fiadetés végrehajtásáról fürdetési naplót vezettelc Az állomány
reggeli tisztálkodási feltételeinek biáo§ítá§ához 1 db tisztálkodó sátrat
telepítettek A méróponton kiemelt figlelmet fordítottak az állomány
lábbelijénekkarbantartására, a sátrak, pihenókocsiképségénekmegóvá-
sára. A lakókocsik teljességi jegzeke alapján minden lakókocsihoz '%e-
Iyiséglebán' készítettelg azt a lakókocsiban kifüggesztették Minden ko-
csiban szobaparancsnokotjelöltek ki, a lakókocsit a helyiségleltár alapján
adták át a kijelölt személynelc A szolgálatvezetó naponta volt köteles
leellenóri2ni a lakókocsikkarbantartottságát, állapotát. Alakókocsikban
okozott károkért a károkoák, ha nem volt meg, akkor a kijelölt szoba-
parancsnok kerűlt fele|ósségrevonásra, vele szemben káreljárrást folYat-
tak le.

Az ellát6 alegnég ruházati szolgálatvezetője hetente ery alkalom-
mal volt köteles végrehajtani ell€nórzést a mér6ponton.

A ny,ári időjárrási üszonyok bekövetkezésére való tekintettel kiemelt
íiglelmet fordítottak a higiéniai és játvónyédelmi rendszabályok betartá-
sám:

- ivóvíz tárolására csak megbízhatóan árható edén}zetet használ-
tak, gondoskodtak az edényzet rendszeres tisztításáról, fertótlenítéséről.
A vízszáll.ító utánfutó fertótlenítését az ellátó alegység segélyhelypa-
ranc§noka havonta, a nyári hónapokban hetente hajtotta végre, az edény-
zet kéthetente került fertőtlenítésre;

- a tábori latrinák fertótleníté§ét 10 %-os klórmésztejjel naponta
hajtották vegre, a latrinák mellett kézmosási lehetó§éget biztosítottak;

- az étkez&átorban az állomány részére fertótlenító kézmosási
lehetóséget biztosítottak, az étkezósátor talaját naponta hypos oldattal
fertótlenítették Az edényzet mosogatrását legalább három fázisú moso_
gatással végezték, a mosogatás helyén a talajt naponta fertótlenítették;

- az élelmiszerek sál|ítása csak jól árodó, hótartó éthordóban
volt engedélyeane. Az élelkio§ztá§ szentezf.ével gondockodtak, ho5l
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minél kevesebb ideig kelljen az ételt tárolni. A reggeliMl, vacsoráMl
megmaradó élelmiszereket, valamint az éjszakai potlékot csakiútószek-
rényben tárolhattá\ a nary melegben az állomány részére hűtött citro-
mo§teát biztosítottak;

- a lakókocsik fertótleníté§ét, bel§ó lemosását hypos vízzel kéthe-
tenként hajtatták végre, megkövetelték rendszeres szellóztetá§ük€t;

- a szeméttárolókat az étkezősátortól é§ a konyhától legalább 50

m-re jelölték ki, a szemetet és az ételmaradékot naponta fertótlenítették;

- a fertótlenítések végrehajtrására a segélyhelyparancsnok a kint_

l&ó egészségü5d katonát készítette fel, a szülséges fertótlenító anyagot

folyamatosan boizto§ította.

A rendkívüli meleg nyári időjárrási üszonyok egeszségkárosító hatá-

sainak megelózÁe érdekében a segélyhelyparancsnok az állomány köré-
ben inteDzív felülágosító munkát folytatott a személyi higiénia fontossá-
gáról, a legryakrabban elóforduló betegségekről (napszurás, hóguta, láb_

gombásodás, kullancsfertózá), valamint azok megelózái módjairól.

Kiemelt figlelmet fordítottak a túzrendészeti szabályok betartrására,

az anyagi fegtelem szigorú megtartására. Hiány esetén akáreljátást az
ellátó ale5nég parancsnoka folytatta le.

Összegzrtt kiivetkeztetéselc

1./ Az LP és a csapatok hadtáp§zolgálatai gnkorlatot szercztek az
új harcké§zült§égi tervek tartalmi követelményei teljesítésében, a harc-
tevékenltég hadtápellátrásra vonatkoá tervezés, megszenlezés és vég-
rehajtrás etméleti és glakorlati kérdéseiben, az új helyrctű hadtápvezeté§
megvaló§ítá§ában.

2./ A hadtápellátás megszervezésében és vezetésében az eddigiet_
nél nagrobb jelentóoéget kap a belsó egüttmúködés hatékony megvaló-
sítása, a feryvernemekkel mint alkalmaóval való szorosabb kapcsolat-
tartá§ é§ e§/eztetó twékenység kialaKtása, az információk feldolgozási
lehetőcégnek megfeleló áramoltatása. Folyamatos pontosítást kíván el-
sósorban a terezett és ténylegesen megvalósult rakétaindítások, repü-
lógépbevetések száma, annak csapat§zintű é§ területi megoszlása, mely
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alapján lehet követni a foryasztási normák és a szükséges készletszint
alakulását (pl: tervezett 300 helyett 326 repülőgép-bevetés vált szülsé-
cessé).

3./ A hc.re.e-ek re. hajtóanyag ellátrásának ókkenómentessége ér-
dekében a repülőterek közelében különös tekintettel a hadmúveleti
repülótereke - önálló IvÁ-k működtetése szülrséges. Erre nemcsak a
felha§ználá§ mennyiségi mutatója miatt van szükség, hanem biztosítani
kell a minóségi elóírások betartásához szükéges terhnológiai folyarnat-
rendszer betartható§ágát is. (pl.: labor gk. rendszerbeállítása, ülepítési
idő biztosítása, stb.)

4./ & önálló körletben tevékenységet végrehajtó lérak. osztályolg
rt. sázadok részére meg kell teremteni a romlandó élelmiszet és az
ivóvíz_ellátás technikai feltételeit (hútő_ é§ víz§zállító utánfutók).

5./ I{aderónemi szinten jogkört cél§zerű biztosítani a kis alerységek
(pl. KRLCS-k) romlandó élelmiszer, kenyér, ivóvíz_ellátásához a helyi
ellátá§i forrá§ok i Eénybevételéhez (polgári objektum, vállalkozói szerve-
zet, stb). Vixgálni kell a fegruememi harcászati magasabbegnégek és a
gépesített hadtestek, illetve Területvédelmi Kerületparancsnokságok
köótti köz,vetlen ellátiásra vonatkozó e§rüttmúkódési jogkör kiszélesí-
tés lehetóségét, amely a harc dinamikájához való alkalmazkodás hadtáp_
e llátása szemsógéból üzsgált megoldásokat tudná meg5rorsítani.

6.1 Az LP alárendeltségébe taítozó amn katonai §z€rvezeteket,
melyek a fővedőöv és a HDS. védelmi terepszakasz között települnek
élszerú hadtápanyag-ellátásra a g.hdt. megfelelő ellátószenezetehez
utalni.

7,/ A "KÉK"-€k a védelem mélpégébe történő betörése miatt a
veszélyeztetett térségben lévő stacionális rt. ate5lségek, létrehozott
RLCS_k a légvédelem elsó lépcsőjébe kijelölt lérak osztályok, LÉlCS-ek
hátravonására volt szülség. Az itt s?.eízett tapasztalatok szükségessé
teszik ezen szervezetek hadtápellátására vonatkoá (eddig alkatmazott)
ú5mevezett hátorsági szemléletű megszervezés,felülviz§gálatát. Meg_
ítéIésünk szerint a helyzetben beálló változiá§oknak megfelelően a ma-
n6verek és tábori kórülmények köaitti ellátás kérdései er6teljesen kell
ho5r jelentkezzenek már a különböó szintű felkészítés folyamán is.
Ezen katonai szenvezeteknél külön üxgálat tárgyát képezhetné a köve-
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telmények §zerinti hadtápellátást biztosító eszközik és anyagi készletek
minél magasabb szintű mobilizálhatósága. Eryfajta rnegoldási lehetóség
lehet az rt. magasabberység szintjén létrehozott 4{ RLcs ellátrását
biztosító, megfeleló késznlétú'hóttétn létrehozása olyan sámvetéssel,
bog ezen'háttét" alkalmaaására már a közvetett ve§zélyezettség idósza-
kában szükség van. Ugyanezen kérdéskör üzsgálatát élszerű elvégezni
a létrehozott rt. tartalék hadtápellátáa vonatkozásában is.

8./ A hadműveleti repüóterek harcászati repülőezredek által törté-
nó igénybevétele szempontjából újszerűen merültek fel a speciális ellá_

tást igényló kérdések Az elmúlt éü glakorlás folyamán magánvállalko-
aásban üzemelő repülőtéí kerüt kijelölésre hadműveleti repülőtér cnl-
jára, ami hadtáp szempontMl - ktilöncis tekintettel az általános jellegü
ellátásra - felételezatt egl sor ellátást biztosító lehetóség stacionális
meglétét, a repüléskiszolgálá§i folyamatok e§fajta, helyi rendszerének
üzemelését. Ezen repúl6tereken a Terülewédelmi Parancsnokság és a
TT{DS repülőtér gondnokságokat nem működtetett, íry a hadtápellátás
szempontjából szütséges és rendelkezésre álló helpzini anyagok, be-
rendsásek, felszerelések kiszolgálrásba való bevonása csak belsó, saját
hatáskörű elgondolás alapján valósult meg. Célszerűnek látszik ilyen
eseteke való magasabb szintű 5lakorlatias szabályoaás kimunkálása. A
Jelzett e.§etben r szükségesség szerint m€í€lt és rendelkezésre álló
anyag- és eszközmennylség, az energtasámlÁlók óllása, a bertndezések
és felszerel€sek mennylségl adatai a he|yl önkormányzati szervek kép
viselóinekJelentétébcn kétolda|ú je§zókönyvben kerültek vo|na rögzí,
tésrt. Tisztázandó kérdésként vetódik fel a helyszínen lévó, az eddigi
üz€meltetést végzó szakemberek bevonhatósága, az igénybevétel mély-
ségének jogkörbiztosítottsága, elszámolás rendje, a "KEIC-ek behatása
esetén a helyreállítási tevékenpég stb.

Meg kell oldani a stacionér repülőténól és e§/idejűleg a hadműve-
leti repülóténől harctevékenységet végrehajtó harcrászati repüló erók
hadmúveleti repülőtérre telepített anyagi készleteinek és szaktechnikai
eszközeinek anyagnyilvántartási kérdéseit, mivel ezen ale5lségeknek
szeíve7otszeíű ellátó §zervez€tük nincs, biztosításuk kikülönítetten ke-
rül megoldásra, uryanakkor az alaprepülótér még nem tért át hadi-
anyagnyilvántaításra.
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I.sz melléHet

II\rrÉzl(EDÉs
A légvédelmi cs,|patok hadtápelláíására

Üzemanyeg-eltÁtís:

A feladatok végrehajtása során a katonai szervezetek üzemanyag
felhasználása saját foglasztási keretúk terhéíe történik Az ellátásra utal-
tak hajtóanyag felhasználásának kiegyenlítése üzemanyag-feltöltési
c§ekkel töíténik A manővert végrehajtó repiilóeszközik feltöltését a
repülótéri ellátás szabályozott rendjének megfelelóen a típusra megha-
tározott elóírások figrelembevételével kell végrehajtani. A forgosár-
nyas repülóeszköxik hajtóanyag-feltöltésére repüóterenként repülő
üzemanyagtöltó gépkocsikat kell kijelölni. A szükséges felkészítést végre
kell hajtani, s az elszámolrásra a "B'idószakavonatkoá szabályokat kell
alkalmazni.

A17. és á.létak e_ek az eszkőzarányos csapatkészletet és az ellátó
által nem biztosítható speciális kenőanyagot ü5le magával. Az átszállí.-
tott csapatkészletek új települési helyen való tárolását a fogadó katonai
s7Étyezet üzemanya§ telepen engedélyezem, felhasználása - rendkívüli
helrzet kivételével _ az LP ATF külön engedélyével történhet.

A manóvert végrehajtó katonai szervezeteket a menet időszakára
kiegészító készlettel kell ellátni olyan sámvetéssel, hop az új körletbe
való beérkezésükután §aját hatrá§körben csapatkészelettel rendelkezze-
nek- A felkészülés és a feladat végrehajtása során felhasznált készletek
pótlá§át naponta az ellátási utalásnak megfelelően valósítsa meg.

Uíalások rendJe:

- 25. lérake-t a 41.hc"re.ezredhez (TaszÁr),

- 21D., 21l4.1étak.o-t az 57.hc.re.ezredhez (Pápa),

- 21l6.,21l14.lérak o-at a ó9.hc.re. ezredhez (Kecskemét),

- A 17. lérak. ezredet szárazföldi hajtóanyag ellátásra a
131. vb.z._hoz utalom. A 17. lérak.e. hajtóanyag fettölté§t tábori
körülmények köótti ellátássat szervezze.
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Éklmczésl elt6tÁs:

A gtakorlaton részvevó, állandó elhelyezési körletét elha§/ó teljes

állomán! részére VI.sz norma és éjszakai potlék, a helyben maradó ti.,

tts., hka. állomány tészére W.sz., a sorállomány résóte \.sz. norma (a

feladat függvényében éjszaki pótlék) iltetményes.A döntnöki állomány
élelmezésiéllátrasa VI.sz norma és éjszakai potlék biztosításával térítés-

mente§en történik.

Az áttelepülő szernéIl állományt élelmezsi átjelentóvel lássák el,

A manóvert végrehajtó - élelmezái ellátásra utalt - katonai szervezetek
az ellátó alakulatoktészÉte aharértéket adják meg.

A 17. lérake. az ellátást saját hatáskörben saját eóvel és eszközeivel
önállóan tábori körülmények közitt tervezze és szewe zzn. A25.1étak e.

élelmezési ellátását a 41.hc.re.e. (T aszáton) tervezzsolyan számvetéssel,

hory a fózá a repülótéri stacionáris objektumokban, az ételkiszállítá§ é§

kisátgálá§, a szükségletnek megfeleló védőital-készítés a lérak-e. szer-

vezáében t<irténjen. Ennek érdekében a léíak.e. az étkeztetés feltételeit
saját hatáskörben teremt§e meg, a szükséges létszámarányos szak és

kónyhai kisegító állományt a hc.re.e, reszere a helpzínen a$a át- A21.-

lérai<.aa. 2. és 4. lérak o, élelmezési ellátását az 57.hc-re-e-, a 6. és 14.

lérako-k élelmezési ellátrását a ó9. hc.re.e. (Kecskemét) tervezze és szel
veur. Az ételkészítést és kiszolgálást alapvetően a repülótéri stacionáris
objektumokban kell megvalósítani. A lérak. osztályok egyidejűleg ké-
szÚIjenek fel az ételkiszállítás és klszolgálás tábori körólmények közritti
végiehajtására, az ehhez szükséges felszereíést üglék magukkal- A lérak
ositatyok 

^z 
ellátó r&zére a bérkezéssel eryidejűleg osztályonként 1

szakács, 1 fe|szolgáló és lészámarányos konyhai kisegítő állománl biz-
to§ítsák.

A64. rt.dd. a 14. és 19. rt.szd. KRLC§., valamint a 21. lérak.dd. l.sz.
harwezetési pontja ellátá§át saját erőkkel és eszközokkel hatáskörében
biztosíea.

A manővert végrehajtó katonai szervezetek a manóver kezdete előtt
meleg étkezést, a manóver időszakára hideg étkezést biztosítsanak. Az
áttelópüő alakuIatok az új települési helyen rendelkezzenek az áttele-
pült létszámnak megfeleló 2 napi hideg élelmezési anyaggal, melynek
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felhasználása _ rendKvüli helyzet kivételével - csak az LP ATF külön
en gedélyével történhet.

víáizto§ítá§t é§ katonakereskedelmi ellátrást a hell lehetőségek at-
kalmazásával, az egedileg szüIrséges eszköz és anyagkiegészítésse! kell
megoldani. A 17. lérak.e. tábori katonai kereskedelmi boltot üzemeltes-
sen, részére ivóűz-szállítást a 131. vb.z+ól engedélyezek.

Ruhózatl ellátís:

9./ Az áttelepülé§t végrehajtó katonai §zervezetek a hel5nzíni lehe-
tőségekíi5dembevételévet a szükséges tábori elhelyezést é§ pihentetést
biztocító anyagokat üryék magukk al. A2116. és 27174. lérak.osztályok, a
KRLCS-k a szüIaéges á5meműanyagokat és sátorkészletet teljesen egé-
sáben szál|ítsák.

A szükséges ágmemű-anyagokat a 25.1étak.e. ftszére a 4l,hc.re.e.,
21t2,21l4.1érak o. részére az 57. hc,re.e. biztosítsa.

Tisztacserét saját hatáskörben a szü}séges anyagkészlet a helpzínre
történó sállítrással biztosít§ák A fürdeté§t a fogadó alakulatokkal való
eryeztetéssel biztosít§ák és a 17. lérak.e. tábori körülmények között szer-
vez:I&.

& áttelepüló §zakállomány munka és védóruházatát, valamint a fo-
lyamatos munkavégzéshez szükséges megfeleló készletű kiegészítő ru_
házati anyagait ügle magával.

Az utaltak résáre végzstt szolgáltatások kieryenlítés e az ettátók ál-
tal keszített és az igénybevevő kato naiszervezet álial ellenjeg]zett sám-
laváltá§ alaPján történik.

A szemrwételezés és az ellátóval történő e§/eáeté§ek végrehajtása
után_a hadtápellátás megvalósítiására vonatkoáélgonaolrásokát a 2t. lé-
rak_dd., a &l.rt.dd., a ?5.iétaLe., a 17.Iérak.e. hadtápfőnök 1993. 04.06ig
az I-P hadtápfónöknek terje§sze fel.
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