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Tóth Andrósl

Az anyagi_technikai szakalegységek béke és háborús feladataira tör-
ténó felké§zítés terén kiemelkedő feladat a §zakáIlomány fetké§zítés€.
A logisztikai ezred álaprendeltetéséból adódóan ez fokozottan érvényes
az ezred sorállományára.

A haderőreformmal a logisztikai ezred közalkalmazotti szakállo_
mánya naglmértékben lecsökkent a jogelód ellátó- és javítózászlóaljak
közalkalmazotti szakállományához képest. A rnegnövekedett feladatok
minőségi, határidóre történó végrehajtása érdekében fontossá vált, hogy
a szal<képzett, tapasztalt hivatásos és a megfogyatkozó közalkalmazotti
szakállomány köré egy stabil, szala,nailag jól felkészíteí' réteget biztosír
sultk Ez a uerződ.éses óllomdnybólbiztosítható a megfeleló kiválogatás-
sal, szakmai felkészítéssel, katonai neveléssel, Az új 3x3 hónapos kikép-
zési rendere történő áttérés után a szerzódéses állomány szakmai felké-
szültsége, gyakorlati tapasztalatai hatással lesznek a logisztikai ezred
alaprendeltetéséból adódó szaKeladatainak végrehajtására.

I.

A kiválasáás élja, szempontjai

Ajogelőd javító- és ellátózászlóalj által elért szakmai eredményeket,
az elöljárók elismerését azúj szoívezeti formában is meg kell őriznünk.
A szakállományt, melynek tagjai a szerzódéses katonák is, ennek megfe-
lelóen kell kiválasztani, feladatainka felkészíteni.

A javítózászlóalj vontató szakaszának állományában 1994. szeptem-
berétől 6 fő szerzódéses katona teljesít szolgálatot. A zászíóa|j vezstése
munkájukkal meg volt elégedve, további szolgálatellátásra java§olta őket.

1 Tóú Andrá§ ínk.óma8y, MH 61. vayÁdám Lo8isztikai ezíed teívezó tisáje
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A közalkalmazotti állománnyal történt előzetes személyi elbeszél-
getéseken felmértük az állomány jóvőbeni szándékát, tájékoztatást ad-
tunk a lehetóségeikról, az új szervezet felállítása utáni követelményrend-
szerről. Ezek ismeretében az ezted vezÉtése és a közalkalmazotti állo-
mány mérlegelte a lehetóségeket, hozták meg elhatározásaikat.

A másik lehetőségnek az adott időszakban sorkatonai szolgálatot
teljesítő, jól kiképzett és jó hozzáállással dolgozó sorkatonákkal történő
elbeszélgetéseket választottuk. Felmértük, hogy vannak-e olyanok, akik
vállalják szerződéses katonai szolgálat sajátosságait. A megye munkae-
róhelyzetéből adódóan a sorállomány jelentős része munkanélküli volt
és leszerelésük után sem remélhették a polgári cégeknél történő biztos
elhelyezkedésüket, így lehetőség nyílt, hogy a sorállomány köz<itt talál_
junk olyan szakképzett katonákat, akik a feltételeinknek megfelelnek.

Az előó kiválogatási eljárások után fennmaradt szerződéses helye-
ket elsósorban olyan személyekkel kívántuk feltölteni, akik polgári elő-
képzettsége és a katonai szakképzettsége megfelelt vagy hasonló szak_
terűletükvolt, Különösen fontos ez a szakszerelői állománynáI, valamint
az elhelyezési iizemeltető raj szerződéses állományánál.

A közalkalmazotti és sorállománnyal történő elbeszélgetések a szol-
gálatiág-főnökök bevonásával kerültek levezetésre, akik szakmai javas-
latait az elbeszélgetésre létrehozott bizottság alapvetően figyelembe vet-
te-

Az ezred, részére biztosított szerződéses helyek 90 %-át sikerült így
feltölteni. A fel nem töltött helyekre ezen szempontok szerint tovább
keressük a megfeleló embereket.

II.

Katonai f elkészítés, szakkiképzés

A szerződéses katonáink első munkanapján bemutatásra került az
ezred parancsnoki állománya, a közvetlen elöljáró alegységparancsnoki
állomány, valamint a laktanya objektumai, A ruházati ellátmány átvétele
után megtartásra került a munk - és. balesetvédelmi oktaüís, valamint
megkezdódött a katonai és szakkiképzések végrehajtása.
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A korábbi szerzódéses és a sorállományból átvett szerzódéses kato_
náknakaatonai szakkiképzést nem terveztünk végrehajtani. A polgári
életból felvett állománynál az általános katonai ismeíttekból, ai aúki
szabá|yzatbőI2-2 órás foglalkozrf,st vezettünk te. A fogtalkozások ezred
§zinten ö§szevontan kerültek megtaításra. A szakkiképzést az aleglség-
parancslokok vezették az alegysóg szakáltományának bevonásával 30
órában. Ezek a foglalkozások zömmel g5rakorlati jellegűek voltak, me-
Iyeken a javítózászlóaljtóI átvett szerzódéses átlományt is bevontuk. A
fog|alkoaások kettó§ feled&tot oldottak meg: a szerződéses állomány gya-
korlati úton megismerte a feladatát, az alegység életébe beleilleszkeditt,
valamint megismertük katonai és szakmai isrnereteinek §zintjét is.

A katonai és szakkiképzés befejezése után a szerződéses katonákkal
a szakaszparancsnokaik foglalkoztak tovább. A további szakmai fetkészí-
tésüket ők hajtják végre, segít§éget nyujtanak a felmerülő problémáik
megoldásához. Az ezred parancsnoki állománya a századparancsnoko-
kon keresztüI folyamatosan ítyomon követi az állomány katonai és szak-
mai fejlódését.

III.

Szakmai tevékenység

Az állománykategóriák megváltozott |étsámviszonyai megkövete-
lik, hogy a parancsnoki állomány megtalálja az atakulatnál több eves gya-
korlatot szerzett közalkalmazotti állomány minél rövidebb idó alatti ki-
váltását a szerződéses állománnyal. Az aleg5négparancsnoki állomány-
nak, különthen a szakaszparancsnoki és technikusi állománynak kell a
szerzódéses katonákat úsl tanítani, irányítani, hogy ezt a vá|tozást az
ezred, a hadosztály ne érezze meg.

A javítózászlóalj korábban és a most fetvett szerződéses katonái
egyaránt Jól el§ajátították a szakmai i§m9reteket, a feladatokhoz való
hozz6ÉIlásuk megfeleló. A polgári végzettségük biztosítja a tőlük elvárni
kívánt önálló feladawégzést, munkacsoportok irányítását.

A raktáros beosztású szerzódéses katonák polgári végzettsége és a
szakmai felkészítésü} biztosítja, hogr a feladatukat szakszerűen, meg_
bízhatóan lássák el. onlilló feladatvégrehajtásrg nunkacsoportok irá-
nyíttÉsára alkalmassó váltak
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A legtöbb időt az elhelyezési szolgálat közalkalmazotti állományá-
nak kiváltása fogja igénybe venni. Itt ery rutinos, tapasztalt szakem-
bergárdát kell felváltani. A laktanya karbantartiási feladatainak végrehaj -

tására két üzemeltető raj került rendszeresítésre. Ezekben a rajokban a
sorállományú katonák mellett 3-3 szerződéses beosztás került rend-
szeresítésre. A szeródéses katonákat úry kellett kiválasztani, hogl ók
jól felkészült szakmunkások leryenek, teljes mértékig önálló feladatokat
tudjanak ellátni. A sorállományí katonákat neveljék, szakmailag irányít-
sá\ a naponta növekvó karbantartási, javítási feladatokat megbízha,
tóBn tudják etv{ezni. Napjaink anyagi lehetőségeiból adódóan ez nehéz
feladatnak lát§zik. Az elhelyezési üzemeltető szolgál at"szúk magjóra" íw
naryobb teher hárul. A még rendszeresített közalkalmazotti szakmunká§
állomány és az üzemeltetó raj állom áayít az elhtelyeúsi szolgálat főnök-
nek úgy kell ósszefogni, irányítani, hogy a laktanya elhelyezái, karban-
tartá§i feladatai továbbra is biztosíwa leryenek.

Összegpett tapasztalat, következteté§ek

A szerzódéses állomány kiválasztiásának módszere megfelelőnek lát-
szik A felvett állomány feladatát megértette, helyet, szerepét felismerte.
A katonai és szakmai kiképzések alatt aktív hozzáállást tanúsítottak Az
új dolgok iránt érdeklódést mutattak, a rájuk bízott feladatokat iryekez-
tek legjobb tudásuk szerint, nagy odaadással végrehajtani. Nagy részük-
nél kezdeményezőkészség is tapasztalható, melyet a parancsnoki állo-
mány iryekszik jól kihasználni.

Az eddig eltelt idószak alatt az alerységek hivatásos állománya türe_

lemmel, segítókészen állt a szerződéses katonák mellett. Az aleg5rségek

napi életébe hamar beilleszkedtek, hasznos tagjaivá kezdenek válni. A
hivatásos állomány a szakrral ismereteit, tapa§ztalatait is/ekszik átadni.
Fokozatosan eg/éni feladaWégzésre és sorállományú csoport irányításra
alkalmassá váltak.

Az eddigi tapasztalataink alapján a szetz&éses állomány akkor leu
az ezred haszttos ta§a, jó "munlalán', ha segítjük a beilleszkedésüket, kö-
vetelményt tómaszturlk velük szembery melyet tolyamatosan vissza is eI,

Ienőaünlq katonai és szalaaai ismereteikct fokozatosan bővítjük
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