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Nemsokára ismét elérkezünk a csapatok kiképzésének legjelentősebb
állomásához, a nyári kihelyezéshez.
A csapatok a laktanyák gyámkodásából kiszabadulva, a nyári kiképzési időszakra előírt tervezet gyakorlatait a valóságos harchelyzetet legjobban megközelítő viszonyok között hajthatják végre. A kiképzést a gyakorlóterek közelsége miatt teljesen gyakorlatiassá tehetjük, mód nyílik
az önállóságra való nevelésre, testi és lelki edzésre, a parancsnokok pedig
a vezetésben. és az alárendeltjeikről való gondoskodásban szereznek jártasságot.
A laktanyaélet, a kis kötelékekben rövid ideig tartó gyakorlatok
nem adtak elég lehetőséget a csapatok edzésére. A kihelyezéseken és a csapatgyakorlatokon az egységeket tábori életre szoktatjuk és a harc fáradalmainak elviselésére megedzzük. A tisztek pedig oktatói minőségükből mindinkább parancsnokokká válnak.
A Néphadsereg minden katonája arra törekedjék, hogy a katonai
és politikai kiképzés és a fegyelem megszilárdítása terén újabb sikereket
érjen el, az egységek és alegységek harckészsége napról-napra fokozódjék,
így a Miniszter Bajtárs parancsát maradéktalanul teljesítsék.
A kihelyezés előkészítése és megszervezése
A kitűzött cél eléréséhez a kihelyezéseket gondosan készítsük elő.
Az elmúlt év kiképzési tapasztalatai teljes egészében igazolták, hogy a nyári
kiképzési időszakban a kihelyezés hjányosságai azoknál a csapatoknál voltak figyelmet keltők, ahol nem szervezték meg, vagy nem ellenőrizték az
időbeni előkészületeket.
A téli kiképzési időszak alatt is elsősorban azok a csapatok oldották
meg sikeresen kiképzési feladatukat, ahol a parancsnokok időben és pontosan felkészültek a kiképzésre, gondoskodtak a szükséges anyagi biztosításról, a foglalkozásokat módszertanilag helyesen szervezték meg és vezették
le és a kiképzési idő minden percét kihasználták.
A célszerű előkészítés a rendelkezésre álló idő keretén belüi több
hasznot, több eredményt hoz és a csapatokat sok felesleges fáradtságtól
kíméli meg.
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Az előgondoskodás sohasem lehet elég korai. Minden intézkedés és
anyag idejében és biztosan jusson a csapathoz, hogy a végrehajtáshoz szükséges időt biztosítsuk és a kapkodás elkerülhető legyen.
A felületes és hanyag felkészülés a legnagyobb hiba.
Az előttünk álló új kiképzési időszak, figyelemmel a nyári kiképzés
minden sajátosságára, az egységek és alegységek parancsnokai, politikai
tisztjei, pártszervezete elé azt a feladatot állítja, hogy minden vonatkozásban a leggondosabban készüljenek fel arra.
A kihelyezéssel kapcsolatos politikai és kulturális munkát, valamint
a pártszervezetek irányító befolyását következő számban egy másik tanulmány fogja tárgyaink Ugyancsak más tanulmányok foglalkoznak a„Honvéd"
következő számaiban a nyári kihelyezésen végrehajtandó kiképzés megszervezésével és lefolytatásával.
Jelen tanulmányban a „Honvéd" 1950. évi 5. számában megjelentek
felújításaként néhány szempontot ismertetünk a kihelyezés előkészítésére
és a tábor berendezésére vonatkozólag.
Az eddigi tapasztalatok felhasználása
Mielőtt az idei kihelyezés megszervezését és előkészítését megkezdjük, újítsuk fel az elmúlt év nyári kihelyezésének tapasztalatait. Értékeljük
ki mégegyszer az akkor elkövetett hibákat és az elért eredményeket, hogy
ezekből okulva az idei nyári kihelyezésre felkészültebben indulhassunk és
az eredmények is átütőbbek legyenek.
Fel kell használnunk az eddigi kis kihelyezések és a téli kiképzés
és kihelyezés tapasztalatait is.
Táborhelyek kiválasztása
Az előljáró parancsnok adja meg a táborozásra az egység feladatát,
kijelöli számára azt a területet, vagy erdőt, ahol táborba kell szállni és
általános tájékoztatást ad.
A parancsnok ezután alárendelt parancsnokaival és szakközegeivel
a tábor területét és környékét személyesen szemrevételezi. A szemrevételezésre vigyük magunkkal a politikai tisztet, törzsparancsnokot, hadtápparancsnokot, műszaki parancsnokot, híradó parancsnokot, egészségügyi és
állategészségügyi szolgálat vezetőt.
A szemrevételezés során állapítsuk meg az északi irányt, derítsük
fel kérdezősködés útján az állandó szélirányt, vizsgáljuk meg a terület talaját rejtőzés, földmunka szempontjából.
A parancsnok kijelöli a táborok helyét, meghatározza a tábor arcvonalát és megadja a táborok beosztására és berendezésére a követelményeket.
Az alárendelt parancsnokok a kapott eligazítás alapján részletesen
szemrevételezik és kitűzik a táborhelyeket, megállapítják a tábor berendezéséhez szükséges sátor és egyéb anyag mennyiségét és az esetleges egyéb
követelményeket (kutak ásása, fakitermelés, stb.).
A szemrevételezésnél orvos is legyen jelen, aki tájékozódjék az ottani
tiszti orvos útján a gyakorlatok tervezett körletének egészségügyi viszonyairól (járványok, stb.). Az ő feladata lesz a kutak megjelölése, valamint
a latrinák helyének kijelölése és fertőtlenítésükhöz szükséges anyagokról
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való gondoskodás. A községi állatorvostól lóbetegségek felől kell érdeklődnünk.
A szemrevételezés során vegyük fel az érintkezést a helybeli hatóságokkal és a pártszervezettel.
Állapítsuk meg az igénybevett terület telekkönyvi adatait és jelentsük a Htpszf. megfelelő osztályának.
Ha a táborhely erdőben lesz, az Erdőgazdasági NV-tal.
Szakközegünk a helyi rendészeti szervekkel az elhárítás módjait
beszélje meg.
A hírhálózat kiépítését és a postával való együttműködést a H. V. K.
megfelelő osztályán keresztül kérje.
A villany bevezetésével kapcsolatban a helyi AVESZ-szel lépjünk
érintkezésbe.
Már most gondoskodjunk a helyszíni beszerzés (kenyér, hús, zöldiőzelék, zöldségnemű, tüzelőanyag, szálastakarmány, fekszalma, stb.) biztosításáról. A szükségleteket elsősorban állami vállalattól, ennek hiányában a földművesszövetkezetektől, végül a termelőktől kell beszereznünk.
Részletes szemrevételezés alapján készítjük el a tábor részletes tervét. Pontosan tüntessük fel az egyes sátrak, parancsnokságok, orvosi rendelő, hadtápszervek helyét, a tervezett irtásokat, utak helyét, stb. és a szükséges anyagigényléssel egyidőben a tervet az előljáró parancsnoknak terjesszük fel.
Az anyagigénylések megszerkesztésénél figyelembe kell vennünk
természetesen a takarékossági szempontokat is, azonban csak olyan mértékben, hogy ezek miatt a csapat az anyagi ellátásban, vagy egyéb vonatkozásban (kiképzés, pihenés, stb.) kárt ne szenvedjen.
Az előljáró parancsnok a terveket felülbírálja (ha szükséges, azokat a helyszínen le is ellenőrzi). A terveket jóváhagyás után visszaadja
alárendelt parancsnokainak.
Csak amikor a parancsnok a jóváhagyott terveket visszakapja,
kezdhetünk hozzá a tábor előkészítésének konkrét munkálataihoz.
Az egység nagyságától függően megfelelő* létszámban a táborhelyre szálláscsinálókat rendeljünk ki, hogy az alakulat beérkezésére a tábor
lehetőleg teljesen készen álljon, így a kiképzési időből semmit ne vonjunk el.
A tábori munkák elvégzéséhez időben gondoskodnunk kell megfelelő
mennyiségű szerszám és anyag kiszállításáról.
A tábor előkészítő munkálataihoz tartozik még a gyakorlóterek, rohampályák, sportterek berendezése és felszerelése.
A gyakorlótereknél ásassunk ki egyes védőállás elemeket, hogy azokat a legénységnek a valóságban is bemutathassuk.
A rohampályákat és sporttereket a tábor közelében jelöljük ki,
hogy a legénység szabadidejében azokat fárasztó menetelés nélkül elérje.
Gondoskodjunk megfelelő tornafelszerelésről is.
A tábor helyének kiválasztása
A tábort olyan helyen kell kiválasztani, ahol:
Közvetlen közelben jó gyakorlóterek és alkalmas lőterek vannak.
Gyakorlóterekül elsősorban olyan terepet válasszunk, ahol ásni is lehet,
tehát a csapatok a műszaki munkákat gyakorlatban alkalmazni tudják.
A harcszerű lőterek megválasztásánál gondoljunk a biztonsági rendszabályokra, a lőtér területét lehetőleg lakatlan, könnyen lezárható, dombos terepen válasszuk.
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A kiválasztott terep jellege változatos, különböző gyakorlatok végrehajtására alkalmas legyen, és lehetőleg különbözzék az állandó helyőrség
gyakorlótéri viszonyaitól.
A tábor legyen lehetőleg folyó közelében, annak árterületén kívül,
gyáraktól, üzemektől és mocsaraktól távol.
Szőlőkben, gyümölcsösökben és fiatal erdőkben ne telepítsünk tábort.
A tábor legyen vasútállomáshoz és jó úthoz közel.
A tábor harcszerűen rejtve legyen. A tábort, minden felszerelést, de
még a mozgásunkat is rejteni kell.
A tábor beosztása
A tábor alakjára, az ott elhelyezésre kerülő egységek, parancsnokságok helyére a Szolgálati Szabályzat
I. Rész 1. sz. melléklete „Ezred
tábora" — nyújt támpontokat.
Minta egy ezred táborára.

Az első főút szélessége 15—17 méter. Ez áll egy 5 méteres részből,
amelyen az egységek sorakoznak, és egy 10—12 méteres részből, ahol az
elöljárókat fogadják. A többi út 10—12 méter széles legyen, ebből a járművek részére szolgáló rész 5—7 méter, a gyalogjárók mindkét oldalon
2.5 méter.
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A tábor körletének határait, melyeket engedély nélkül átlépni tilos,
a tábor parancsnokának kell megállapítani és táborparancsban kihirdetni.
A táborhelyek kijelölésénél a kötelékeket ne bontsuk meg. Az egységek és alegységek helyének kijelöléseinél gondoljunk azon egységekre
is, melyek csak később vonulnak be táborunkba.
A tábor berendezésének részletel
A táborozáshoz nagy, raj és egyéni sátrak állanak rendelkezésre
A sátrakat úgy kell elhelyezni, hogy bejárati nyílásuk az út felé
nézzen. A sátrak vízlevezetéséhez a sátor körül vízlevezető árkokat ássunk
(a bejárat előtt nem). Az árok szélét a sátorlap végződésétől kezdve az
árok irányába lejtősítsük, mert különben a viz befolyik a sátorba. A sátrak
alsó széleit cövekeljük ki úgy, hogy 3—5 cm-re legyen a talajtól.
Az eső elleni védekezésnél még azt jegyezzük meg, hogy a sátorlap
csak akkor biztosít az eső ellen, ha jól ki van feszítve. Különösen fontos
ezt tudni hosszabb idő óta használt sátorlapok alkalmazásánál, amikor
a sátorlap a gyűrődések és törődés következtében már elhasználtabb.
A lakóhelyül és az egyéb célt szolgáló sátrakat pappal alaposan
szellőztessük. Az oldalfalakat csavarjuk fel.
A legénységi sátrakat kényelmesen rendezzük be. A legénységet
lehetőleg szalmazsákon, ágyneművel helyezzük el. A szalmazsákoknak átnedvesedés és elrothadás elleni megóvása céljából 30—35 cm magas fapriccseket kell készíteni. A priccsekhez szükséges faanyagot a helyszínen
elkerülhetetlenül szükségessé váló irtásokból biztosítsuk.
Kisebb sátraknál az alábbi ismereteket használhatjuk fel: Két személy részére a sátrat két honvéd állítja össze a felszereléshez tartozó sátor
lapok felhasználásával. Ennek felállításánál a sátort vagy
a) középen 1 karóval (rúd) támasszuk alá, vagy
b) középen felfüggesztjük.
A karóval való feltámasztásnál a karó a sátorlap közepét elfoglalja
és akadályozza bent a mozgást.
A felfüggesztett sátor ebből a szempontból előnyösebb, mert a belsejében szabad mozgást biztosít.
A karó alkalmazása esetén, az kb. 1.40 m hosszú legyen. Mindkél
végét ki kell hegyezni, az alsó végét azért, hogy a talajon szilárdan álljon,
a felsőt pedig, hogy a 2 sátorlap a fülek révén összeilleszthető legyen
A sátor felállításánál a sátorlap alján lévő zsinórfülekbe cövekeket
verjünk. Ezek vagy a szabványos sátorcövekek lehetnek, vagy pedig kihegyezett fából készített cövekek.
A felfüggesztett sátor készítésénél 3 karót gúlaszerűen kell felhasználnunk. A karók összekötését és a sátor kifeszítését a gúla csúcsáig vékony
kötéllel, vagy zsineggel eszközölhetjük. Ugyancsak hasonlóan függeszthető
fel a sátor vastagabb faágra is. Ez utóbbi megoldás 'főleg erdőben, vagy
fás területen jöhet tekintetbe.
A cövekek leverésénél arra kell ügyelnünk, hogy a sátorlap búzása
merőlegesen essen a cövekre. Egyébként ugyanis a cövek kihúzódik.
Sátorlapokból nemcsak 2 fő részére, hanem több lap összetűzésével,
több személy részére is készíthetünk férőhelyet (ahány sátorlap, annyi
személy részére).
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H a t honvéd részére az alábbi sátrat készíthetjük
Hatszemélyes sátor: (2. sz. rajz).
A sátor összeállítása:
1. Sátorzsinórral összefűzünk 6 sátorlapot.
2. Az összefűzött sátorlapokat feltesszük tartórudakra,
taáztetőalakú legyen.

a

Honvéd 4. szám

hogy

az
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3. A merevítő zsinórokat kihúzzuk és megerősítjük velük a sátorlapokat.
4. Kiássuk a vízlevezető árkot, a belőle kikerülő gyeptéglákból éstőidből a sátor belsejében szegélytöltést készítünk.
A sátor veréséhez szükséges anyag a következő:
6 sátorlap,
6 zsinór a sátorlapok összefűzéséhez,
tartókarók,
merevítő zsinór.
12 személyes sátor: (3. sz. rajz).
Anyagszükséglet:
12 sátorlap,
1 drb 2 m hosszú és 4 drb 170 cm hosszú tartóoszlop,
4 drb 3.50 m hosszú felső kötőfa,
20 drb 2 m hosszú zsinór a lapok összefűzéséhez.
4 drb 5 m hosszú merevítő kötél és
16 drb kis cövek.
A sátrak belrendjét a táborparancsnok a táboron belül egységesen
szabályozza.
A tisztek részére állítsunk be asztalt, padokat és ágyat.
A sátrak berendezésére használjuk fel a törzsek részére kiadott
felszerelést.
A parancsnoksági sátrak a legénységi sátraktól legkevesebb 40—50
méterre legyenek elhelyezve, hogy a parancsnokságon folyó beszélgeté
seket, parancsadásokat, vagy tájékoztatásokat a legénység ne hallja.
A parancsnokok részére a parancsnoksági sátor egy részét is elkülöníthetjük hálóhelyül.
Raktárak, műhelyek, stb. elhelyezésére szintén nagy sátrakat állítsunk fel. Az anyagi felszerelést, a gépjárműveket és egyéb gépeket pony
•rával takarjuk le.
Külön sátrakat állítsunk fel a fegyverek tárolása, elhelyezése részért
Ezenkívül fegyvertisztító sátrakat is építsünk.
Osztályonkint legkevesebb egy kultúrfelvilágosító sátorra van szükség. Ezt könyvtárral, rádióval, szórakoztató társasjátékokkal, stb-vel szereljük fel. Berendezésénél gondoskodnunk kell asztalokról, padokról, hogy
s sátorban írásbeli munkákat is lehessen végezni.
Minden alosztálynál a legénység elméleti foglalkozásainak megtartásához padsorszerűen, egymás mögött 5—6 m hosszú, 50 cm mély
és 40 cm széles árkokat kell ásatnunk, egyméteres távközökkel. (4. sz. rajz.)
A konyhák részére legcélszerűbb, ha kátránypapírral fedett, oldal
nélküli tetőket, vagy fészereket állítunk fel.
Ha nem mozgókonyhán főzünk, főzőüstöket kell felállítanunk. (5. sz
rajz.)
A lovak részére gondoskodnunk kell tábori istállóról, vagy tetőről,
mely a forró napsütéstől, esőtől és széltől, valamint a fáról lehulló rovarok
ellen stb. védelmet nyújt.
Egy ló részére 3 2 5 X ! 6 0 cm helyet számítunk. Élőfához a lovaka'
kikötni tilos, mert lerágják a fa kérgét és így a fa elpusztul. (6. sz. rajz.)
A telephely nagysága az elhelyezendő gjmű. és lövegek számától
'ügg
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A telephelyen keresztül széles utat építsünk ki, melynek bejárata a
főútvonal felé, kijárata pedig a mögöttes út felé néz.
A gépjármüveket és lövegeket az út két oldalán helyezzük el.
A gjmű-vek és lövegek első és hátsó tengelyét mindkét oldalon
faté'glára vagy tönkre helyezzük úgy, hogy minden kereket szabadon, kéz
zel forgatni lehessen.
Azokat a gjmű-veket és lövegeket, amelyek 24 órán belül haszna
latra kerülnek, nem kell feltámasztanunk, de a telephelyen belül külön
kell elhelyeznünk és részükre külön kijáratot is kell építenünk.
Harckocsik és rohamlövegek részére a gépjármű telephely vona
Iában külön telephelyet kell kijelölnünk és ahhoz hasonlóan rendezzük be,
ELMÉLETI OKTATASOK HELYÉNEK BERENDEZÉSE

Felülnézel

4. sz.

rajz

A harckocsi telephelyen minden hernyótalpas jármű, illetve vontató
részére nyomtávjának megfelelő távolságra, a hernyótalp szélességéhez
mért fahasábot kell a földbe beágyaznunk úgy, hogy az 1—2 cm-re emelkedjék a talajszint fölé.
A telephelyet őrséggel kell őriztetnünk. Üzemanyagtárolóhelyet a
tábor területén kívül külön telepítsünk.
A tábor összes útjain a gépkocsik számára a megengedett legna
gyobb forgalmi sebességet feltüntető irányjelző és útjelző táblákat állítsunk fel.
A tábor területét meg kell tisztítanunk és vízlevezető "árkokat kell
ásatnunk
19

FÉSZER, KONYHA RÉSZÉRE
»

1—1
R-*
1

n
i
•.i

1

_ '//mnwM9
__ — •

vT^m

5. sz.

rajz

A tábor területén fákat és bokrokat kivágni tilos. Gyeptéglákat kiemelni és homokot kiásni csak az erre kijelölt helyen szabad.
A szemétgödröket és latrinákat az egészségügyi
követelmények
szem előtt tartásával (kutaktól távol, az uralkodó szélirányt figyelembevéve), megfelelő számban kell kiásatnunk.
A latrinákat a hátsó övezet végében kell elhelyeznünk. Naponta
mésszel, vagy homokkal kell beszórni, fertőtlenítés céljából. Uj latrinák
ésásáról idejében kell gosdoskodnunk (7. sz. rajz).
A szemétgyűjtő gödröket a tábor területén kívül a tábortól legalább
3 km távolságra a harmadik övezet mögött kell létesítenünk.
Alosztályonként, szemétgyiijtőládát, vagy kosarat helyezzünk el,
ezeket, ha szükséges, napjában többször is üríttessiik ki a szemétgödrökbe,
TÁBORI ISTÁLLÓ
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TÁBORI LATRINA

m

Felülnézel

7. sz.

rajz

Oldalnézel

Meg kel! szerveznünk a táborban a táborparancsnok intézkedései
szerint a csapatok vízellátását.
Ivóvízként — elsősorban a rendelkezésre álló kutak, vagy zárt —
források vizét kell felhasználjunk.
Folyó vizet ivóvíz ellátásra csak a csapattest vezető orvosa engedélyével és az általa szabályozott módon lehet használni.
Ha folyó víz nincs a közelben, úgy megfelelő számban kutakat kell
ásatnunk a második övezetben, a konyhák közelében.
Gondoskodnunk kell ezenkívül a víz tárolásáról is. Erre a célra
alosztályonkint legkevesebb 2 db 200 literes hordót kell beállítanunk
TÁBORI ZUHANYOZÖ

Hordo

faállvány

8. sz.

raj2

21

Emberek és lovak számára megfelelő mennyiségben vödrökről g<>n
doskodjunk.
Mosdási lehetőségeket tábori mosdók beállításával biztosítsuk az
alosztályok körlete mögött.
A tábor fürdésére helyet, időt és a fürdés sorrendjét a táborparancsnok szabja meg.
A legénységet fürdésre zárt rendben kell elvezetnünk. A fürdés
idejére ügyeletes tisztet kell kijelölnünk. A fürdőrészlegből
ügyeletes
mentőrészleget szervezzünk.
A fürdésre szolgáló helyeket meg kell jelölnünk s első segélynyújtó
eszközökkel kell felszerelni.
Ha folyó nincs a körzetben, zuhanyozót építtessünk (8. sz. rajz).
A főzést mozgókonyhán, vagy főzőüstökben végezzük. Az étkezést
ételhordókban vitessük az alosztályok körletébe.
A konyhák környékén követeljük meg a legtökéletesebb tisztaságot
A konyha környékén ne tűrjünk semmiféle csoportosulást, hulladékszemételdobálást.
Tilos a kutak és a konyha közelében kondért, vagy evőcsészét mosni
Erre a célra külön emésztőgödröket ásassunk, melyeket naponta mésszel
fertőtlenítsünk.
A konyhák fűtésére szükséges fáról idejében gondoskodjunk. Tűzifái
kitermelni csak az illetékes erdőgondnokság engedélye és irányítása mellett lehet. Csak így kerülhetjük el, hogy a tervszerűtlen fakivágásokkal
erdőgazdaságunknak jelentős kárt okozzunk.
Gondoskodni kell a tábor, illetve a sátrak megfelelő villanyvilágításáról
Szolgálat és belrend a táborban
A táborozás általános határozványait, a táborparancsnok, táborellenőrző tiszt, a belszolgálat ellátására vezénylendő szolgálat kötelességeit, a tábor belrendjére és napirendjére vonatkozó előírásokat a Szolgálati
Szabályzat I. Rész 87—91. §-ok tartalmazzák.
A belszolgálat ellátására a szükséges erőt vezényelnünk kell, de
ügyeljünk arra, hogy feleslegesen ne vonjunk ki senkit a kiképzésből.
Ügyeleti közegeinktől az elhelyezési körletben végrehajtott szolgálat az otthoninál sokkal nagyobb öntevékenységet követel meg. Az elhelyezés, a parancsnokság távolabbléte az összeköttetés szempontjábó
mindmegannyi nehézséget jelent majd kezdetben. Ügyeleti közegeinket
tegyük felelőssé alakulatunk belső életének rendjéért, az ébresztő, takarodó, étkezés kiosztás, sorakozások, stb. pontos idejéért.
Az őr és ügyeleti szolgálatot a legharcszerűbben lássuk el. Az, hogy
nem zárt körletben vagyunk, az ellenségnek nagyobb lehetőséget nyujl
a titkaink, a fegyvereink kiértékelésére. Ennek megakadályozására a szolgálatok olyanok legyenek, Hogy illetéktelenek a táborba betekintést ne
nyerhessenek. De az ellenség nemcsak kívülről, hanem belülről is támadhat, ezért minden fecsegést akadályozzunk meg. Szokjuk meg, hogy mindenkivel csak annyit közöljünk, amennyit a szolgálata megkövetel.
Anyagi intézkedések
A táborhely kiépítésén és berendezésén kívül még az egyéb anyagok
biztosítását is meg kell szerveznünk. Az anyagi ellátási terv az előkészületek elválaszthatatlan része. Kötelességünk, hogy a csapat anyagi ellátá22

sáról gondoskodjunk. Ismerjük a csapat anyagi helyzetét, a rendelkezésre
álló készleteket, gondoskodjunk idejekorán és bőségesen a szükségletek
kielégítéséről, hogy csapataink mindig jó erőállapotban állhassanak helyi
feladatuknak.
Szükséges még megjegyeznünk, hogy a csapatok csak azt vigyék
magukkal, amire a kihelyezések és a csapatgyakorlatok alatt szükségük
van. A felesleges anyag csak állandó teher lesz részükre.
Az anyaggal bánjunk takarékosan. A pazarlás nemcsak a csapai
harckészségét veszélyezteti, de az ország erejére is károsan hat.
1. Legfontosabb anyag a lőszer és fegyverzet.
a) A gyakorlatok elsőrendű tényezőjének, a tűzhatásnak a kidom
oorításával 'jutunk a békegyakorlatoknál közelebb a valósághoz. A tűzfegyvereket annyi lőszerrel lássuk el, amennyi a csapat harcszerű viselkedésének kiváltásához szükséges.
b) A lőszerszükségletet a gyakorlatok figyelembevételével számíttassuk ki.
c) A meglévő kiképzési lőszerből nem fedezhető lőszerszükségletet
igényeljük.
d) A lőszer szállítására, tárolására, őrzésére intézkedjünk.
e) A karhatalmi lőszá állandóan a csapatnál legyen, ügyelni kell
•arra, hogy a kiképzési lőszerrel össze ne keveredjék.
f) A csapat csak jól karbantartott fegyverekkel küzdőképes. Fegyverkarbantartó anyagok, fegyvermesteri szerszámkészlet elvitelét ellen
-őrizzük.
2. Ruházat és felszerelés a teljesítőképesség fontos tényezője. Első
sorban az alosztályparancsnok feladata ennek biztosítása és ellenőrzése
Lartalékruha, javítóanyagok, karbantartáshoz szükséges cikkek megfelelő
mennyiségben rendelkezésre álljanak.
3. Gondoskodjunk az emberek és állatok jó, kiadós és tápláló élei
mezeséről. Ha a csapattól nagyobb teljesítményt követelünk, a jó ellátás
különösen fontos.
Jó élelmezés, jó szellem, nagyobb teljesítmény és bizalom a vezetéssel szemben.
4. Az eü. szolgálatnak fontos szerepe van az emberek harckész
-ségének, így a csapat harcerejének fenntartásában. Feladata:
a) a betegek ellátása,
b) betegségek keletkezésének, terjedésének óvórendszabállyal való
megakadályozása. Fertőző vagy súlyosabb betegek kórházaknak való
leadása,
c) egészséges ivóvíz biztositása,
d) elegendő gyógyszer és kötszer biztosítása,
e) a csapat körletében mindig tisztaság legyen,
f) az emberek a szükséges testápolást (fokozott lábápolást) elvégezzék és az előírt rendszabályokat minden tekintetben végrehajtsák (latrinák befedése, hulladék eltakarítás, stb.).
Az eü. rendszabályokat részletesen egy másik tanulmány tárgyalja
5. Az állategészségügyi szolgálatot is szervezzük meg.
6. A patkolóanyag és állategészségügyi anyag a szükséghez mérten
illjon rendelkezésre.
7. Az alárendelt parancsnokságokkal mindenkor biztos összeköttetésünk legyen
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a) Szükséges, hogy a forgalmi körök kiutalására, hívójelek, fedőnevek, rejtjelezés bevezetéséről intézkedjünk.
b) A legénység részére érkező postaküldemények
utánirányításáfc
szervezzük meg.
8. a) A gyakorlathoz szükséges kiképzési segédleteket (céltáblaanyag, tűzhatáspótló, jelzőeszközök, falitáblák, stb.) a kihelyezésrevigyük el.
b) Térképet szükséges mérvben igényeljünk.
c) Szolgálati könyvek, lőelőjegyzések nem hiányozhatnak.
9. Gondoskodjunk az illetményekhez és a gyakorlatokkal kapcsolatos kiadások fedezéséhez szükséges pénz biztosításáról.
10. Gépkocsiüzemanyagot, szükségvilágításhoz szükséges petróleu
mot idejében igényeljünk.
11. Fekszalma biztosításáról idejében gondoskodjunk.
Az anyagi ellátásban felmerülő nehézségeket minden parancsnok,
és szakközeg magasfokú kezdeményezéssel hárítsa el. Ne várjunk mindie
az előljáró parancsnokságok intézkedésére.
A kihelyezések alatti fegyelemről
Meg kell emlékeznünk a fegyelem kérdéséről is. Köztudomású, hogy
ahol fegyelem van, szilárd az alakulat egysége, hatékony a vezetés, nincs
lemaradás és a kiképzésben kiváló eredményeket érnek el.
A táborozás alatt nem lehet a legkisebb lazulás a fegyelem, a kato
nás magatartás és a belrend terén sem. El kell érnünk, hogy a tábor példásbelrendje visszatükrözze az egység fegyelmét. A nyári kihelyezés alatt fokozottabb mértékben gondozzuk fegyvereinket is, mert azok a szabad levegőnkönnyebben rozsdásodnak, mint a laktanyában. Minden bajtársnak váljonszokásává az állandó fegyvertisztítás. Ugyanez áll a többi felszerelésre is r
a dolgozó nép vagyonára.
Annál a csapatnál, ahol a parancsnok és a politikai tiszt helyesen*
viszonylanak a fegyelemhez, ahol határozott feladatokat adnak az egységeknek, ezeknek a feladatoknak maradéktalan, minden nehézséget leküzdővégrehajtását tervszerűen, nem várt körülmények között is ellenőrzik, a
legkisebb lazaságot is megtorolják, ott a fegyelem meg fog szilárdulni.
Ott, ahol ez nem történik meg, a megszokott környezet elhagyása az új„
elütő viszonyok, a megváltozott napirend és a nehezebb ellenőrzés lehetőséget nyújt a fegyelem lazulására.
Ezért minden parancsnok érezze legfőbb kötelességének, hogy szüntelenül és gondosan fejlessze alakulatának fegyelmét. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a legénység fegyelmének egyik alapköve,
a tisztek példamutatása.
A táborélet megkedveltetése
Tapasztalat az, hogy honvédeink szeretik a táboréletet. A kihelyezés,
iránti kedvet elsősorban felfokozhatjuk a kihelyezés fontosságának tudatosításával, az elérendő cél ismeretében a gyakorlatok iránti lendületesöntudat kifejlesztésével.
Az elhelyezés megfelelő kénye'.me, tisztasága (fürdés) és a jó élelmezés hozzájárul a táborélet megkedveléséhez.
A szabad idő helyes kihasználása is igen fontos. A parancsnokok
és politikai szervek gondoskodjanak a tisztek, tiszthelyettesek, tisztesek é s

24

honvédek megfelelő pihenőjéről. Idejében meg kell szervezniük a kulturfelvilágosító munkát úgy, hogy az a katonákat szabad idejükben szóra
koztatva tanítsa és nevelje.
A kultúrsátor legyen felszerelve könyvekkel és rádióval. Az egységek
vigyék magukkal asztaliteniszfelszerelésüket, sakkot és egyéb játékaikat
Az állóképesség növelésére meg kell szerveznünk a sportolást. Különösen a haditornaverseny számait gyakoroltassuk,
mert ebben minden
olyan sportág előfordul, mely a kiképzést elősegíti, de gyakoroltassuk &
többi tömegsportot is. Nyáron a sportkiképzést a lehető legvá'.tozatosabban szervezhetjük meg.
Még a kihelyezés előtt ki kell választanunk a század sportszervezőket, sportfelelőseket. Célszerű, ha őket a kihelyezésre külön előkészítjük
Mikor a csapat kihelyezésre megy, a csapatnál már legyen külön elkészíteti
versenytervezet, hogy az egyes alosztályok csapatai, továbbá az egyet,
alosztályok egymással, mikor és milyen sportágban versenyeznek.
Polgári lakossághoz való viszony
A kihelyezéseket fel kell használnunk arra, hogy elmélyítsük a kapcsolatot a Néphadsereg és a falu dolgozói között. Házi agitációval és közöskultúrmunkával igen jó eredményeket érhetünk el. Ügyeljünk arra, hogy
ezek szervezetten történjenek. Közös kultúrelőadások,
vasárnaponként
közös tábortüzek még azt a célt is szolgálják, hogy honvédeink szabad
idejüket itt töltve nem fordulnak esetleg káros irányba.
Sportversenyeket is rendezzünk a falu ifjúsági szervezeteivel, ez is
igen hasznos vasárnapi szórakozást biztosít és hozzájárul a kapcsolat
megerősítéséhez. Magatartásunk legyen mindig öntudatosan fegyelmezett
és előzékeny, mert a lakosság az egyes bajtársak viselkedéséből ítéli meg
egész Néphadseregünket.
A polgári lakosság tulajdonát gondosan kímélni kell, az okozott
kárt azonnal meg kell téríteni. Az indokolatlanul okozott mezei károkért
a kárttevő csapat parancsnoka felelős. A gyakorlóterek, de különösen a
lőterek használatánál legyünk figyelemmel arra, hogy feleslegesen ne
zavarjuk a falu életét és a földeken folyó munkát.
l ehetőség szerint nyujtsunk a falu dolgozóinak konkrét segítséget isA polgári lakossággal való érintkezés során különös gondot fordítsunk az éberség állandó szem előtt tartására.
A kihelyezési intézkedésről
A kihelyezési intézkedést a parancsnok idejében adja ki az alárendelt parancsnokoknak, hogy felkészülhessenek.
Az intézkedés tartalmazza:
Rövid visszapillantást a lezárult kiképzési időszakra, a végzett
munka elbírálását (hol, mi volt a legjobb, hol és miért volt hiba).
A kihelyezés célját.
Rávilágítást az elérendő cél fontos" voltára Néphadseregünk kiképzése és a magyar dolgozó néppel szemben fennálló kötelezettségeik szempontjából.
A kihelyezés alatti kiképzés módszerét.
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Az elérendő cél érdekében a feladatok pontos kitűzését az egyes
alegységek .elé (ez a rész legyen határozott, parancsoló formában szövegezve, indokolások mellőzésével).
A kihelyezési területre való elvonulás előtti és alatti részletekel
szabályozó intézkedést és csoportosítást.
A tábor előkészítésére vonatkozó intézkedéseket
A kihelyezés kiképzési tervezetét.
A hadtáp (anyagi) intézkedést
Intézkedés a visszamaradókra
1. Az elvonuló egységeket a létszám gondos mérlegelése után
állítsuk össze.
2. Nyári kihelyezés alatt minden parancsnoknak a csapat magas
kivonuló létszáma legyen a büszkesége.
3. Minden bármi módon nélkülözhető vezényeltet vonultassunk be
4. A visszahagyandó őrszemélyzetet gondosan válasszuk ki. Viszszamaradók parancsnokának kiváló fegyelemtartó tisztet, vagy tiszthelyettest tegyünk. Míg az elvonuló bajtársak a kiképzésben, addig ők a belrend
és az őrszolgálat ellátásában végezzenek tökéletes munkát.
5. Csak a laktanya őrzésére és a szolgálat ellátására legszükségesebb létszámot hagyjuk vissza.
6. A visszahagyottakat egy körletbe vonjuk össze, a többi körletet
gondosan zárassuk és pecsételtessük le. A laktanya és a visszahagyott
anyag állapotáért és a pecsétek sértetlenségéért a visszamaradok parancs
nokát tegyük felelőssé.
7. A visszamaradok élelmezését és egészségügyi ellátását szervez
zük meg.
8. Különös gondunk legyen a csapat távollétében a laktanya tűz
riadó és karhatalmi riadójának megszervezésere.
9. Ellenőrizzük, hogy az elhelyezési körletben visszamaradok felszerelése teljes-e, szálláskörletük rendben van-e és tudják-e feladataikat
A táborfegyelem
megerősítése
és a kiképzés zavartalan
vezetése
érdekében még a kihelyezés előtt oktatnunk kell a tábori szolgálatra
vonatkozó
szabályokat.
1. Parancsnok és politikai tisztje a tiszti és tiszthelyettesi karban
és a legénység előtt tudatosítsák a kihelyezés fontosságát. Az alparancsnokok és politikai vezetők kötelessége, hogy minden egyes honvéd tiszta
óan legyen a kihelyezés döntő jelentőségével.
2. Gyakoroltassuk a sátor elkészítését és a tábor egyöntetű belendjét.
3 Oktassuk a polgári lakossággal való jó viszony ápolását és fejlesztését.
4. Különösen hívjuk fel a figyelmet a fokozott éberségre.
5. Oktatnunk kell a gyakorlatok idejére előírt írásbeli "ügyvitelt is
A kihelyezett csapatok felesleges közigazgatási tevékenységet és felesleges
írásbeli munkát ne végezzenek.
6. Gyakorlatok előtt a fegyvertiszt és a fegyvermesterek
alaposíegyvervizsgálatot tartsanak. Mindenki érezze, hogy felszerelése a dolgozó
nép áldozatos munkájának gyümölcse, becsüljük meg és óvjuk dolgozó
népünk vagyonát.
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7. A kihelyezés előtt a szolgálatvezetőket vonjuk össze és részletesen oktassuk ki őket kötelmeikről. Különösen azokra a különbségekre mutassunk rá, melyek a kihelyezést a belszolgálat, az elhelyezés, az anyagkarbantartás és az anyagellátással kapcsolatosan jellemzik.
8. A szállítóeszközöket javíttassuk ki és helyeztessük karba.
9. Az orvos pedig gondos időszaki egészségügyi vizsgát és a menetelőtti délután gyengélkedő vizsgát tartson.
\
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Az elvonuláshoz szükséges intézkedések
1. A csapatok a kihelyezés területét gyalogmenettel és szállítással
(vasúton, gépkocsin) érhetik el. A menetet és a szállítást gondosan ter
vezzük meg.
2. a) Vasúti szállítással a szállítási adatokat (kocsiszükséglet, berakodó állomás helye, berakás időpontja, a berakáshoz szükséges idő, célállomás) a szállítás előtt idejében számítsuk ki és jelentsük be.
b) Rakodó tisztet jelöljünk ki, aki a szállítás előtt az illetékes vonalparancsnoksággal és a vasúti állomásfőnökséggel a kapcsolatot vegye
fel, az odavezető utat, készenléti helyet, a szerelvényt és a berakási eszközöket szemrevételezze.
3. Az elvonulás legyen ünnepélyes. Ha az elvonulás maga gyakor
latszerűen történik, tehát az alakulat nem indul egyszerre, úgy az elvonulás előtti napon az alakulat parancsnoka és politikai tisztje szemléljék meg
alakulatukat teljes menetkész állapotban és felszereléssel.
Ellenőrizzék a pontos létszámot, valamint győződjenek meg a felszerelés meglétéről és kifogástalan állapotáról.
4. Az elvonulás időpontját jelentsük az állomásparancsnokságnak
es az előljáró parancsnokságnak.
5. Az elvonuló egységek parancsnokai közös megbeszélés alapján
szervezzék meg az elvonulás sorrendjét, illetve menetvonalait, hogy a csa
oatok egymást ne zavarják.
6. Ha a kihelyezési körletet menetgyakorlattal érjük el, gondoljunk
a „Volokalamszki országút" példamutató menetgyakorlatára.
7. Az egység beérkezése előtt a parancsnok küldjön előre idejében
szálláscsináló részleget, egy ügyes tiszt vagy tiszthelyettes parancsnoksága alatt, azzal a feladattal, hogy vegyék fel az összeköttetést a táborhelyet berendező részleggel, hogy amint a csapat beérkezik, késedelmeskcdés nélkül a kijelölt helyre vonuljon.
Egy ellátó részleget is indítson útba az első napok szükségleteinek
beszerzésére és tárolására
(kenyér, hús, szálastakarmány,
fekszalma.
főzőfa, stb.).
A munkálatoknak ebből a távolról sem teljes felsorolásából látható,
hogy mennyire széleskörű és felelősségteljes mindaz a feladat, amelyet
mar most, az idő drága perceit el nem vesztegetve a parancsnokoknak
meg kell oldaniok. hogy a nyári kihelyezést teljesen felkészülve kezdhessék meg.
A parancsnokokat a kihelyezési rendelet kézhezvételétől az elvonulást jelző vezényszón keresztül a csapatgyakorlatok záró kürtszaváig szüntelen munka és gondoskodás kell, hogy jellemezze. Szeme előtt állandóan
a Miniszter Bajtárs parancsának végrehajtása lebegjen és igy nyári kihelyezésünk vasfegyelmet, szigorú rendet és kiváló kiképzést fog eredmenyezni.

27

