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Kiképzés-felkészítés

Altisztek felkészítése
az MH 5. Bocskai István Lövészdandárnál (2.)

A dandárparancsnok parancsának
megfelelően – a dandár kidolgozásában összeállított raj- és szakaszszintű harcszabályzat alapján – hajtják
végre a dandárnál a rajparancsnoki
beosztásban szolgáló rajparancsnoki és rajparancsnok-helyettesi
állomány felkészítését. Célja, hogy
a fentebb jelzett állománycsoport
tagjai rendelkezzenek a beosztásuk
ellátásához szükséges alapvető harcászati ismeretekkel is.
A dandár kiképzési főnöksége a
dandár vezénylőzászlóssal együttműködve három ütemben tervezte
meg ennek megfelelően a központi felkészítő foglalkozásokat. Az I.
ütemben az alegységektől kijelölt 23
fős oktatói állomány elméleti felkészítése történt meg Debrecenben a
39. lövészzászlóalj állományából kijelölt oktatói csoport támogatásával.
A cél az volt, hogy az alegységektől delegált katonák szakmailag és
módszertanilag is egyaránt felkészültek legyenek a harcszabályzat
hatékony oktatására. A felkészítést
a dandár vezénylőzászlós koordinálta, felügyelte. A felkészítés során
a raj és szakasz harcszabályzat alábbi fejezetei lettek feldolgozva: általános rendelkezések, csapatmozgások, nyugvás és nyugvásbiztosítás,
védelem, késleltetés, támadás, harc
beépített területen, harcbiztosítás, a
szakasz- és rajparancsnokok feladatai a tűztámogatásban, a logisztikai
támogatás rendszere, NATO-jelek,
raj tűzvázlata, szakasz támpontvázlata. Az oktatói állomány felkészítése vizsgával zárult, amelyen
tesztlapos felmérés keretében adtak
visszajelzést tudásukról.

A II. ütemben az alegységek rajparancsnoki állományának elméleti
felkészítésére került sor; a feladatot
a 39. lövészzászlóalj állománya által
felkészített oktatói állomány hajtotta végre. A felkészítést továbbra is a
dandár vezénylőzászlós koordinálta, felügyelte. A felkészítés során az
I. ütemben feldolgozott fejezeteket
oktatták, a korábbinál bővebb magyarázattal. Az elméleti felkészítés
tesztlapos vizsgával zárult; összesen 141 fő töltött ki tesztlapot.
A III. ütemben a hajdúhadházi
gyakorlótéren, gyakorlati módszertani foglalkozás keretében a 39. lövészzászlóalj kijelölt állománya raj
összekovácsolási foglalkozásokon
szilárdította meg a rajparancsnoki
állomány harcászati ismereteit. Itt
az elméleti felkészülésen oktatott
kérdéseket három fő oktatási témakörben dolgozták fel:
• Körletfoglalás. Raj tevékenysége a
körletben:
A körlet felderítése és elfoglalása (a terepkutató raj körlethez való
megérkezésétől a raj és a terepkutató harcjármű körletben való elhelyezéséig és a biztosítás felvételéig);
Tevékenység a körletben (terepkutató raj körletben való elhelyezé-

se, a biztosítás felvétele, álcázás és a
nyomeltakarítás végrehajtása);
BTR–80 harcjármű „Harchoz”–
„Harctól”
normagyakorlatának
végrehajtása.
• Raj menetbiztosításban:
A terepkutató raj tevékenysége
kis erejű ellenséggel való találkozáskor;
A terepkutató raj tevékenysége
nagy erejű ellenséggel való találkozáskor;
A terepkutató raj tevékenysége
rövid pihenő során.
• Raj tevékenysége támadásban:
Raj támadásban (I. fázisban a feladat vétele, a raj megindulása, szétbontakozás, a műszakizár-rendszeren létesített átjárón való áthaladás
és nyitódás végrehajtása);
Raj támadásban (II. fázisban a
roham végrehajtásától a raj harcjárműre való szállásáig);
A raj újjászerveződése, majd
kedvező terepszakaszon az ellenség ellenlökésének elhárítása (a raj
harcjárműre szállásától az ellenség
ellenlökésének elhárításáig).
2013. januárban – az előző években megszerzett ismeretanyagra
építve – tovább folytatódott a raj-

A kijelölt állomány gyakorlati módszertani foglalkozáson a hajdúhadházi
gyakorlótéren

Kiképzés-felkészítés

A Zrínyi Kiadó
újdonsága
Dévényi Veronika
Forgószárnyalás –
„A vasnak a levegőben
a helye”

A felkészítési folyamat végén érezhetően gyarapodott a részt vevő katonák
harcászati ismerete és az önbizalma

parancsnoki állomány szakmaiságának elmélyítése. A kéthetes
felkészítés célja az volt, hogy az
MH ZHCS-II állományába beosztott rajparancsnoki, valamint rajparancsnok-helyettesi
állomány
egységesen legyen felkészítve a
CREVAL-ellenőrzés
eredményes
végrehajtására, valamint hogy
egységesítve legyen a parancsnoki állományra vonatkozó ismeretanyag. Az első héten Debrecenben
tanteremben oktatták az elméleti anyagot. A második héten a
hajdúhadházi gyakorlótéren gyakorlati foglalkozások keretében,
harcászati körülmények között
dolgozták fel az előírt témaköröket
a résztvevők a 39. lövészzászlóalj
század vezénylőzászlósainak és a
szakaszok altisztjeinek koordinálásával.
A megtartott felkészítések és a levezetett foglalkozások a következő
témákat foglalták magukba: a harc
szabályai beépített területen; az
összfegyvernemi harc alapjainak
elsajátítása; a tüzelés, tűzhelyesbítés szabályai; JTAC, PR, ECAS,
HELEVAC végrehajtása, azok szabályai; a bázisvonalas irányzás
fogásai; a rajparancsnok és rajparancsnok-helyettes
tevékenysége
menetben, menetbiztosításban, körletben, támadásban és védelemben;
a szabályos tereptájékoztató megtartásának pontjai.
A kéthetes felkészítés végén a
hajdúhadházi gyakorlótéren meg-

tartott elméleti és gyakorlati vizsga
keretében adtak számot az elsajátított tudásanyagról a résztvevők. A
vizsgaeredmények és a visszajelzések alapján megállapítható, hogy a
rajparancsnoki állomány felkészítési folyamata elérte a célját, mert
érezhetően gyarapodott a részt
vevő katonák harcászati ismerete és
az önbizalma.
Összességében megállapítható,
hogy az eddig végrehajtott altiszti
fejlesztő foglalkozások (AFF), a kiképzést vezetők oktató-módszertani felkészítése (KVOF), valamint az összevont
dandárszintű foglalkozások tovább
fokozták a rajparancsnoki és rajparancsnok-helyettesi állomány szakmai felkészültségét. A foglalkozások megszervezését, felügyeletét,
esetenként azok megtartását a 39.
lövészzászlóalj vezénylőzászlósai
kiemelt feladatként kezelték, illetve
jelenleg is kezelik. Sikeresen vették az állománykategória-váltást a
legénységi állományból altiszti állománykategóriába 2012-ben előremozgatott szakaszvezetők, hiszen
rövid idő alatt tudtak azonosulni a
rajparancsnok-helyettesi beosztással járó követelményekkel. Reméljük, hogy a végrehajtott elméleti és
gyakorlati felkészítéseken megszerzett és egységesített tudásanyag
hozzájárul majd a további alegységkötelékben történő felkészüléshez,
valamint a CREVAL-ellenőrzés sikeres végrehajtásához.
Papp András törzszászlós

magyar/angol
214 oldal, több száz kép
ragasztókötött; 224×240 mm
500 Ft
Az ember először hőlégballonnal
emelkedett sikeresen a levegőbe,
1783-ban. A ballonrepülés, majd a
vitorlázórepülés korszaka után, 1903tól kezdetét vette az ember géprepülése. A helikopterek színre lépésével
új lehetőségek nyíltak. A függőleges
fel- és leszállás képességének köszönhetően a futár- és összekötő feladatokat s a sebesültszállítást olyan helyeken is meg lehetett oldani, ahol nem
volt kiépített repülőtér.
A katonai helikoptereink sok esetben
az utolsó lehetőséget jelentik katasztrófahelyzetek mentési munkálataiban, árvíznél, tűzoltásnál, ipari, közlekedési és természeti katasztrófáknál.
Fő feladataik egyike a bajba jutott
légi járművek felkutatása és a túlélők
mentése.
A nemzetközi békeműveletekben katonáink számíthatnak forgószárnyasainkra, mint ahogy ez történt a Magyar
Műszaki Kontingens híd-helyreállítási
munkái során a boszniai IFOR/SFORműveletekben is. A NATO-vezetésű
afganisztáni műveletek során az ISAFerők részeként helikoptereseink légi
tanácsadó csoporttal és légikiképzést
támogató csoporttal is aktív résztvevői az afgán légierő képességei kialakításának.
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