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Évértékelés a mőszaki katonáknak
Egy katonai szervezet számára fontos esemény lezárni a múlt évet, tanulni a
tapasztalatokból, és kitőzni azt a célt, ami a következı évben az alakulat elıtt áll.
2010. április 13-án rendezték meg Szentesen az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mőszaki
Zászlóalj parancsnokának 2009. évi értékelı és 2010. évi feladatszabó értekezletét.
A rendezvényen részt vett Kovács József vezérırnagy, az MH Összhaderınemi
Parancsnokság Szárazföldi Haderınem fınöke (parancsnokhelyettes), Ladocsi Jenı
alezredes, a HM Hadmőveleti és Kiképzési Fıosztály megbízott osztályvezetıje, és
Horváth Attila alezredes, a HM Közigazgatási és Pénzügyi Ügynökség
osztályvezetıje.
Nyers József mk ezredes, a Mőszaki Zászlóalj parancsnoka értékelte 2009. évben a
zászlóalj által végrehajtott feladatokat. Kitért elsısorban a fontosabb, a kiemelt
jelentıséggel bíró eseményekre. Ilyen volt a múlt évben, a Mőszaki Zászlóalj
fennállása óta a legjelentısebb kiképzési esemény, az Ercsiben végrehajtott Bevetési
Irány 2009 gyakorlat, mely az alakulat teljes személyi állományát igénybe vette. A
gyakorlatot megtekintı közjogi méltóságok, és az elöljárók elismerıen nyilatkoztak a
személyi állomány feladatokhoz történı hozzáállásáról és teljesítményérıl – mondta
Nyers ezredes. Részletesen elemezte és értékelte az alegységek tevékenységét. Kitért
a NATO felajánlott századok készenlét ellátására, valamint a zászlóalj misszós
tevékenységére is. Az MH Összhaderınemi Parancsnokság parancsnokának
intézkedése alapján, 2010 évre feladatot szabott a zászlóalj számára. Legfontosabbak
a nemzetközi kötelezettségeinkbıl adódó feladatok teljesítése, a kiképzések magas
szintő folytatása, a feltöltés helyzetének javítása. Végezetül köszönetét fejezte ki az
állománynak a helytállásáért, a végrehajtott teljesítményéért, mellyel tisztességes,
elismerésre méltó munkát végeztek.
Kovács József ezredes egyetértett a parancsnok értékelésével és feladatszabásával,
mely összhangban volt az MH Összhaderınemi Parancsnokság parancsnokának
értékelésével. A továbbiakban tájékoztatta a személyi állományt az MH
Összhaderınemi Parancsnokságon végbement személyi és strukturális változásokról.
A humán rendszer visszaállításáról, valamint a folyamatban lévı feladatok
helyzetérıl. Befejezésül Kovács vezérırnagy kihangsúlyozta a zászlóalj képes az
elıtte álló feladatok végrehajtására, majd megköszönte az állománynak az eddig
végzett lelkiismeretes munkáját.
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