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ANyAGI - TEcHNIKAI BIzToSírÁs nrprÉrETE

,l vÉoBLm HepuűvBLBT (tIARc)
.l.tIyAGI - TEcHNIKAI BzrosírÁsÁNAKELvI xÉnnÉsEl

Holló§ Ndndor, Dobő Péter|

A hadsereg helyének, szerefnek változásai, a hadrendben megielent új szer-
l,ezetek alkalmazísa, a hazai teriileten vívott védelmi harc, a hadművelet újszerű
r ooásai me8követelték az anyagi -technikai biztosíLís m egszervezé:sének átgondo-
lÁsát és igazításít.

Ez a munka tulajdonképpen már 1990-ben elkezdődött, a központi hadműve-
cd, harcászati szatÉlyzatok mára kerütel elméletiüben is tudományos megala-
pozásra,íryszakterüetiinkthisnárakeriiltiinkabbaahellzetbahoryszakutasításunk
leglegesítésével párhuzamosan közre tudjuk adni az anyagi biztosíúás több oldal-
rol elemzett újszerű elveinek néhány gondolatát.

Természetesen egr ilyen rövid tanutmány nem ölelheti fel a sokirányú tevé-
iienység teljes mértékét, de törekedttink arra, hogy a hadműveleti alapokra igazí-
lotían egy nyítt folyóirat adta lehetciségek keretéig áttekintsiik az anyagi-technikai
Mztmítás új kérdéseinek közérdeklődésre számottartó témáit.

Ennek megfelelően röviden vizsgáljuk azMH csapatai háborús tevékenysége
r,nvagi-technikai biztosításínak rendszerét, alapjait és lehetóégeinket, kiemelt
51El,g|gmmel elemezve a konfliktus kezelés feladatait és az eszkalátciő kÖvetelmé-
ql,ei hatását az anyagi-technikai szaldeladatokra.

Azanyagi-tecbnikaibiztosításahadműveleti(harc-)biztosíüísmellettamin-
lencÉdalú biztosítás alapvető elemét képezi, mely arra irányrrl, hogy adott helyzet-
:en és körülmények között a hadművelet (harc) megvívásához kedvező
1-Jtételeket teremtsen és biztosítsa azok sikeres kimenetelét.

EZÉrt az anyilgi-technikai biztosítís alapvető élja a csapatok harc-, fenntar-
rsi_ es elláLísi anyagszüksegleteinek létrehozása és folyamatos kielégításe; tech-

tic{lósi Nándor mérnölr vezérórrragy MH Anyagi-Technikai f ócsoportf ónör,
\{H parancsnok-hetyette§),

Dobó Péter vezérórnagy MH Anyagi-Technikai f ócsoportf ónölr-heíyettes
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nikai eszközölrkel való eüótása, azok üzembentartísa és hetyraíllítása, a személyi
íltomány egészségének megóvlísa, helyreállítísa, harcképességének fenntarüísa;
lratonai közlekedési f eladatok megszervezése ás végrehajtása.

A élbol kííndrrlva az anyagitechnikai biztmítás - a beke ellótás rends zerétől
némileg eltérrJen - negr eg;rmóstól jól elkiilöníthető, de egy rendszerben műkiidő
tediletre oszthatík melyek a kijvakaő E

- azanyagibiztosítás:

- atechnikaibiztosítís;

- azegészségügyibiztosítís;

- aközlekedésibiztosítás.

Ez a feladatrendszer jelenleg a működő szervezeti keretekkel csak iisszevont
és funkcionólisan működtetett c§oportosítóssal végeáető el, mivel az tlyagi-
technikai biztosítás szalfeladatait a szolgálatok anyagnemfelelcbi, ágnzeti rend-
szerben, a funkcionális feladatokat pedig integrált szervezetekben és mtíktidési
rendben valosítják meg"

Az anyagi-tecbnikai biztosíüís integrált feladatait az MH ATFCSF-ség, illet-
ve az anyagi-technikai főnöksegek törzseí (kijelölt csoportja) az alkalmazókkal
§zoros&n együttműktidve, az ígazali feladatokat pedig a haditechnikai, hadtáp
csoportfőnökégek, egészségügri és közlekedési főnökségek, szolgálatfőnökségek,
iLle§te xz ezekhez tartozó szolgálatok szervezik és hajtják végre.

Azanyagi-technilai biztosítís feladatait az anyagi-technikai vezető szervek
elvi irányíuísával a hadműveleti-, haraíszati magasabbegységek, egységek, alegy-
ségek szakcsapatok anyagi-technikai biztosító szervezetei, valamint az ellátást és
abiztosításifeladatokatvegzőkőzépirányítószervekésa nemzetgazdasígierőfor-
rásokbólakormányzatiszinteneg)íeztetettéskijelölterőkéseszközökhajtjrákveg-
re.

Mindez azt is bizonyítja, h€y az anya8i-technikai biztosítás feltételrendsze-
rének általános követelményeit kielégítve a harcolók igényéhez igazítottan kell,
hogy megszenrezziik az adott fetadat anyagi-technikai biztosítását.

Kiindulva abból, a napjainkat jellemző és feltételezhetően hosszabb ideig
fennálló tényből, nevezete§en eg)/ esetleges agresszió nemcsak klasszikus módon
alakulhatki, hanemkorlátozott katonai tevékenységgelegy eszkaláciosfolyamat-
ként, azATB szakiági feladatait is az eszkatáció ütemében keü kiszélesíteni, termé-
§z€t€§€nmindi8készen a legfeszítettebb, a te$s haderőmozgósítísaésalkatmazísa
feltételrendszere működ tetésére.
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A konílütus fokoása eg;r olyan időintervaltumot ölelhet fel, amikor várha-

úea van lehettíség az orszÁg figyveres vedelme érdekében szíikséges anyagi javak

gszerzí§re, pln tesárn é"i barcolók igényének megfelelő decentralizálására,

Ennek megfeleltíen elfo jelentós készlet és technikai cszközmennyr§e8 hió:

urunkat a nemátg"ro^*gúikell biacítani. Ennelc feJtételrendszerét tírcaközi
cg,,eaetésekkel 

"Iilví 
iltetétesszerveiközreműködesével kell megteremteni.

Le Lell vonnunk azt a következtetést, ho8y ha nem lesz elegendő idő a hiányok

pótlásáíE, alkor milyen gondolkal kell szímolni. De uryanakko1 azűi elvekhez

Lrzítottan ezazt is jelenüeti, hogy a konílütuskezeléssorón egészen a hadsereg

űi*oru alkaln8zásáig e6r olyin mozgásteriink lehet, melyben az eszkaláció

fú§vényében manőverezni tudunka tényleges igényeknekmegfelelcíen készlete-

@kkel.

Ebben a vonatkoaísbEn vizsgálva helyzetiinket azonban arról is szólni keü,

bo6l a készleteknag;rságát a legnagyobb felhasznÁlási idtíszakra kell meghatároz-

ú mivel zömében import anyagok, amelyek már az eszkaláció során nem, vag;l
,.<akrészbenbiztmíthitólcMindizarrafigrelmeztetnemcsakbenniinketszakmai
|iztmítókat, de a kormányzati és katonai vezetést is, hogy napi előrelótással, ru_

grlma§§í88al elemezzndöntéseinél a rendelkezésre álló nemzeti erőforrások fel-
i .qz"flr+enetóegeit annak érdekében, hogy viszony'ag me8nyu8tató biztonsÁggal

láessenbiztmitanúnarcaó és más teíiiletenbiztosítási feladatolotvegó csapato-

irL

Az eddig elmondottak bizonyítására röviden tekintsiik át mivel is rendelke-
n-mk, milyen elvek alapján célszení tervezni az enyegl blztosítíst,

Az rnylrgl blztmíttls magába foglalja a hadműveleti, harqíszati feladatok

,{erenljtúhóz sziilaéges anyagi késztetek mega,lakí!í§ít, tÁr_oJásÁt, lépcxízését,

rónszna*noz történő előké§zíté§ét, a barcolókhoz történő lejutt&tÍ§át, 8 fel-
l . <nrálás rendjének szabílyozí§ít, a kész-letek potlásít.

Az anyryi készletek rendeltetésiiknek megfelelcíen ellátósi t&gozatonként ke-

Élne} megalakításra és n4g ukbafogl atj dk

- ahadászatiszintűkésdeteket;

- a badműveleti szintű készleteket és

- a harcászati szintű (csapat) késdeteket.

A Magyar Honvédségnél a különböző alyagféleségeket figlrelembe véve

nintegr zű- lo napos késztetek óllnak rendelkezésre, melyek nagyságrendben

;.=öb ezer tonne enyagmennyiséget jelentenek
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Csrpt és g.hdt. szlntü készlctelnk anyagnemtól függoen biztosítják a had-
művelet, illetveharcfeladatokazonnali megkezdésétés s haíctevékenység eny88-
szükségletét. Ezen késdetek a csapatok döntő többségénél a harckészültségi
intézkedésekben meghatározottak szerinti lépcxízéssel a helyszínen, illetve táro-
lótér hiónyában 'lVí" utalványon a központí raktárakban rendelkezésre állnak. Ez
utóbbinól a gondot azok ídőbeni decentralizálása jelenüeti.

A hrdmílveletl szlnt{l készlet s sere8test tasozatban létrehozandó olyan
mobilanyagmennyiség,amelynekrendelteté§€,horybiztmítsaahadseregvédelmi
hadművelete és a hadművelet vegére elrendelt készlet teljrx anyagszül§égletét, a
hrcószati szintű késdetekkel egóü. Békeállapotban ezen késdeteka had,Ászati
késdet részétképzik amktól nincsenek elküönítve, azt minóített idő§zakban
kell ahadműveletivezetésrendelkezésérebocs,íjtani, részbenvasúton és közúton
mobil, részben pedig a hadműveleti terüeten lévő stacionér honvédségi és nemzet-
gazdEsógi bízi§okon.

A hedlszrtl (központl) készletelnk a katonai felsrjvezetés részére rendel-
kezésreállóés igénybevehctő anyagmennyiség, olyanrendeltetéssel, amelybizto-
sítja a beszerzésekkel össáangban az ellátást, a tartalékképzést, illetve ezeken
belül a hadműveleti késdetek megalakítását, valamint a hadműveletek anyagi
szükqégleteit. Hadászati késdeteink tárolási helye és nagysígrendje szolgálati
ágankéntváltozó.

Acsakhonvédégnél használatos anyagok és eszközök (fegrver, lőszer, harc-
anyag és speciális berendezések) tárolósa kizárólag honvédsegi kezelésű rakUírak-
ban, bízisokon történik

Mindazon anyagok, amelyek felhasználása nem csak honvédséghez kötött
(élelem, üzemanyag, javítóanyagok) részben honvédségi raktárakban, döntőrészt
nemzetgazdasígi bízisokon kerülnek tÁrolásra, és folyamatosan a nemzetgazda-
ságitermelésbdláwételreazokbólazanyagieszközökbril,melyekkílhazaigyírtási
lehetdséggel szímolhatunk

Az új honvedelmi alapelvek és követelmények, valamint a piacgazdasíg kiala-
lulása sziit<segessé teszík azMH hóborús anyagi sziilaégletét biztosító eddigi ter-
vezési, finanszírozísi rendszer megváltoztatás.ít. A megvívandó háboru várható
időtartama, az azt mqelőző veszélyeztetettsegi időszak bizonytalan - a hadiipari
termelés felfuttaüísa szempontjóbol pontosan nem megítélhető intervalluma - az
orszíg hadszintérré (részeiben hadműveleti terüetté) válása, a kezdeti id&zakbsn
feltételeáető légicsapísok ar r a v aa nclg In g y :

- 1hazni}adüpsri termerés felfuttatásíra, abból adódó készlet ki€é§átésre,
bíborrrs utánlótl,Á sra azonnal nem szímolhatunlq
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- azMHháborussziilcegleteit alapvetően amár bekébenkialakítottvédelmi
késztetekkíl sziikséges kielégíteni, úgrnevezett' r akúrúbonúr a" ketl
felkészülni.

Az elláLís folyamatos biztosítása érdekében az anyagi-technikai biztosító
szervezeteket ellátÉsi csoportokra megosztva, valamint biztosító elemek létreho-
zásával alkalm azzlicÍgy hadműveletben (harcban) az anrvagi biztosítás feladatai-
nal<végrehajtísáralétrehazunlc azellítő(szállítí)szervezetekbolanyagibiztosítási
csoportosításokat, tcchnikai ílláskörleteket, anyagtárd&kiadó körzeteket, iizém-
an_vag tárolíkiadó körzeteket, kirakó állomísokat, aoyagátadó, i§etv,e töt@ntoka|
anyagelt átó pontokat és anyagfelvétetező helyeket.

Az első lópcstíbenvédő daadárok anyagi-tecbnikai biztc,síL{sis.ávhatrára hát-
so határa a hadműveleti felépítéshez igazíwa kerü kijelölésre, Ezen belü alapve-
toen a dandár és rneger<ísítésű kijelölt anyagi-tecbnikai szervezetek teleptitnek és
Ujelölésre keriilhet néhány nemzetgazdasági bázis és működtethető kaakó átto-
más i§.Ahadműveleti helyzettől függcíen hadtest,esetleghadsereg javítószervezet
is keriilhet a dandár harctevékenységi körz-etében alkalmazásra.

A hadtest aayagi-techaikai sávhatára hátsó haLírain belü helyezkednek el
|eladatuktól fü88cbn az első lópc§ó dandárok réxzére megercísítésiii átalárendelt
badtest anyagi-technikai szervezeteken kívü a hadtest anyagi esoportosítás lép-
csőzetesen felépüő szervezetei, a badsereg javító, köáti komendáns erői egy ré-
sze, néhány nemzetgazdasági bázis, valamint a hadsereg tészére a hadművelet
rnvagi sziikségletiik kielégítésere létrehozott vasúti anyagtáíoló kiadó körzetek a
wukséges anyagmennyiséggel.

Ebben a sÁvban általában a parancsnoki vezetéshez igazítottan a hadtest
anvagi-technikai főnök felelőssegével valósul meg a hadműveletileg alá nem ren-
4elt katonai szewezetek ellát-ísi feladatainak koordinációja, illewe a nemzetg^z-
dasági szervekkel való együttműkfiós fenntartása.

A hadsereg anyagi-technikai sávhatárán belül hetyezkednek el a mobil tarta-
]iéliok, iüetve az ellencsapis anyagi-technikai biztosítására hivatott szakegrsegek,
trn keriilnek általában stacionér kórházak kapacitfuít kiegészítendően telepítésre
u egeszségügyi dandárok kőrházal illewe itt működik a kórházkapacitás döntő
lésze,

Átahban ebben a sávban míiködnek az ideiglenes átrakó körletek, valamint
e központi rendeltetésű anyngi-tecbnikai szervezetek hadműveleti területen lévő
'.ózi§airól kitelepített raktárrészlegek.
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A kijelölt sávokon beiü az elöljáró intézkedésének megfelelően, de áltatában
a hadsereg anyagi-technilcai főnöke felelős a sávon belü telep{iit, alkalmazott más
alárendeltségű szervezetekkel és polgári közigazgatási szervekkel vató együttmű-
kildés megszervezéséért és fenntartísáért.

Aszolgálatmásik kiemeltfeladata a tcchntkrl blztosítás, amelymagába fog-
lalja a baícászati-, hadműveleü feladatok végrehajtísáboz szíikséges tecbnikaí
eszközölkel történő ellítást, a techní}ai eszköók üzemeltetésével, technikai ki-
szolgílásával kapcsolatos feladatok végrehajtá§t, a megsértilt, meghibásodott
eszközöL vontatí§át, helyreíllítá§ít.

A technikai biztosítás feladatait a csapatok és a technikai biztosító egségek
alegységekhajtjákvegre.Atechnikaibiztosítóegységekésalegrselekelhelyezke-
dése és az íltatu} használt katonai gépkocsiutak és objektumok szorosan illeszked-
nek az adott kötelék hadműveleti felépítésébe, harcrendjébe.

A helyreállítás azon feladatok végrehajtísának összessége, amelyek a harc és
a harccal kapcsolatos tevékenységek során keletkezett eszköreszteségek egy ré-
szenek póttásít jelenti és magában foglalja a sérült, meghibásodott technikai esz-
köók feldedtését, vontatísát (sáuítí§át) a javítás helyére, az azkőz iavítísát,
valanrint visqzq téííté§ét.

A javítísok alapvetően a sérüés helyszínén, vary annak közelében, illetye a
kíilönböző tagozatokban telepített, működtetett szakjavító műhelyekben, javító
aleglsfoek, egrsegek telepüési helyén és a központi javító üzemekben, illewe a
nemzetgazdasígjavítóbízisainkertilnekvforebajtásra.Rendszeréttekinwemeg-
egyezik az anyagi biamíú§ során elmondottaklal.

A jlvíüí§ok sajátc jellenzője vedelemben, hogy komplex sérüésekkel kell
szímolnunlqmivelaharclendbőladdigazeszköznemkeriilhetkivonásramígfegy-
verzete üzemképes. Így a javítísok szewezísérekiilön figyelmet kell fordítani a
komflex javítóbrigídokésa jaűtáshozsziit<ségesfődarabok,alkatrészekhelyszíni
biaosítósíra.

A nemzetgazdasígi javító kapacitások felhasználásának időszaka a veszteség
keletkezését és a javítási helyre történő eljuttatás idejét is fig;relembevéve, alap-
vetően az agresszíó elbádtását követő időtartam lehet.
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A védelmi hadművelet modellezése alapjón t technikli eszlöz veszteség a

f 6bb típt §okból rlarnatl a kfi* akaők o:qful prog norztizől luó:

A TIIDS rendelkezésre áüó, valamint a meger&ítésü kapott kapacitísaival

úíhetoan képes a könnyü sériilt hadit€cbnikEi e§ztózök k6zet l00 %-nalq a köze_

p.s- re"nrti"r.o"ar rácrrela nayralítísíre.Afennnarado lózépésnagfitví_
ii."r *gr"b.itícn ncmzctsüdi§Ígi túzigok i8énytGYéErévcl kell §zÉmolnt

Az anyagi-tecbnikai biztosítís rendszerében Íontos jelentőséggel bír az

eg{szsésuiyt blztmítís, amely a személyi állomány harcképességének fenntar_

Ú"" .ge"rrége"ek megóvósa, isértittet és betegek időbeni egé§zségiigyi ellít,ísa,

n o"frt"rnoi órténő!3rors visszatérítése, valamint a megbetegedések megelőzé-

rc érdekében keriil megszervezésre.

Esztözcsoport
Napi

vesztesfo
(%)

A napi vesztesfu m€gczlá§E

KIs Kiöz NAGY \^TT

íqruttstiesútőz l1-12 4s 25 l0 20

hlcéshc. jírmű 8-9 40 25 15 2a

repüőeszközök 10-12 45 20 25 l0

híradóeszköók 9-10 30 25 20 25

Édiótecúikai
esztöók

lL-l2 50 30 t0 l0

gepjárművek 6-7 ffi t5 l0 l5
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Az egészségügyi biztosítás magába foglalja a gy6gyitő-kiürítő, aköz-
egészégügri-járvanyvedelmi biztosítás, a személyi állomány ipari katasztrófák és

tOmegpusztítá fegyverek elleni védelme egészségügyi rendszabályait, az áltat-
egészségirgyi biztosíLíssal kapcsolatos rendszabályokat.

Arendszabályokban foglaltak sikeresmepalcításánakfeltétele,ho§i a csapa-
tokegó§z§*iiryi biztmítísa egy*gesszervezésielvek arapjan törrténjen, egrséges né-
zetek alakuljanak ki a sérüések, megbetegedések megelőzéséről, a glógr&ezelés
elveird"AmegvalosításáhozazMHegészségiigyiszolgálata,azállamiegészségügyi
szolgálat, a helyi közigazgaiási szervek erői és eszlözei szoro§ egrüttműktidése
sziikséges.

Az egészségügyi szolgálat kiemelt feladata a gyogyító-kíürítő biztosítás,
melynekibsáangbankell állnia a korszerű háború jellegével ésmegvívás.ínakkö-
ríilményeivel.

Aryogyító-kiiirítő biztosítás alapelveit a következőkben lehet megfogalmaz-
ni,

Akatonasérültekhóborrls ellótísánakalapelve arendeltetésszerűkiürítés-
sel egvbekötött szakaszos gyógykezelés. Az eilátás ftilyamatában a hadműveleti-
harcászati h elyzet v á,J:ozÁsa függvényében kialakult egésaségügyi helyzet diktálta
mértéktlen érvényesiilnek a kompromisszumos medicina elvei, módszerei.

Mivel a sérütek élete a megfelelő időben nyujtott segélytől függ, a gyógyító-
kiiirítő biztosítás megszervezésében az időtényező kiilönösen fontos szerephez jut.

, Emiatt kiemelkedő jelentőségű a segélyhelyeknek a sérültek keletkezési helyébez
történő minét közelebbi telepítése, illetve a szállítás kérdése. Annak érdekében,
hograzelxí orvosi segélyalehetőlegközelebblegven a sérülósszínhelyéhez, jelen-
tős egészségügri erő- és eszköz megerősítést kell biztosítani a harcoló egységek,
alegysegek számára.

Az.országterületén folyó harccselekmények során lebetővé válik a kiürítési
távolság és a kiiirítési szakaszok sámanak csökkentése, mely a sérültek mielőbbi
végleges ellá!ása szempontjábol kedvező, ug)ranakkor azonban sámolni kell azzal
is, ho,gr növekedh et azegeszségügyi ellátó kapacit ís vesztesége.

Honi területen a hadműveleti-trarcászati helyzet bizonyos fokú stabilitása
esetén - szélesebb köní sérütkontingen§t figyelembevéve - főként a hadműveleti
felépítés második lépcsőjében, illetve a vezetési pontoknál alkalmaáató azegy-
szaka§utrszakkezeléssel egybekötöttrendeltetésszerű hátrasállítás elve, il-
lewemódszereis,melyasűymsérütekéletbenmaraűsánakesélyeitnaglu,lértékben
jaűtja.
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Az agresszió elháítása idózakában űvou fegrveres kiizdelemben a propmzti-
úlhntóegészsfoüpiveszteségelérhetia19 -?l%-ot,amelyavédelrniharctwékeny-
s{,ek intenzitíútol" az agresszor erejétő, a vedelem mííszaki kiépített§é8i fdúítd fii88.
Ez összességében több tízezer főt jelenthet,

A MH jelenlegi kapacitása szakmított szakorvosi ellátásra és rehabilitációra
;oqatkoáan a fenti létsámhoz viszonyíwa igen csekély,ezért az állami €é§z-
segugri szotg áÁatrészéről jelentős szím űkírhízi ípgr biztsítísa válik szükségessé
r serütekellátására.

Ennek biztosírása kiilönösen azért bonyolult, mert hadműveleti teriileten je-
]mtó§ számú polgíri sérüttel is szímolni kell, ígr kiilön figyelmet kell fordítani a
rcndelkezésre álló polgári és katonai ígrkapacitással való manőverre.

A sértlltck ktllrítáe általíban a badmúveleü teriileten a dand,ár (ezred) segáy-
bávekrol a hadtestsegétyhelyekra a hadtestek saját és a hadseregtől megerősítésiil
dpott e§zköztk alkalnazásával a'magamra' száűüís elvenek alkalmazísával törté-
-i,, ,.a_

A hadtestsegélyhelyekről a sérüteket a kórháeba, a hadsereg alárendeltségé-
:É taítozó seb§tiltszállító gépkocsisázad mellett a központi tagozatból megercisí-
:esrj] átalárendelésre keriilő sebesűtszíllító erők biztosíthatják

A sériiltek kiürítésére az összes sebesültszÁllítókapcitís igénybevételén túl
r_:aláaos rendeltetésű sállítójárművek, légi és vízi kiürítő eszközök igénybevéte-
mei is számvetihk.

_{. bátországi rendeltetésű csapatoknál a sérütek kiürítésót saját es*özeik
u"nr bevételével kell tervezni,

A,z egésszegügyi biztosítás alapvető, funkcionális feladatain túl az alábbi kap-
:r:iódó szakterüetek egészségügyi f el aduai j el entkanek

- csapatokvízellátáqínakközegészségügyieüenőrzése;

- c§apatokélelrnezésenekközegészségügyiellenőrzése;

- harcmezőszanátásínakközegészségügyiellenőrzése;

- részvétet az elhunytak temeté§ével kapcsolatm egészsegügri feladatokban.

_\ biztosítási rendszeriink következő fontos eleme a közlekedésl blztosítís,
omejr a csapatok harctevékenysége érdekében végzett sállítások, köáti mo4á-
5115_ ; {n mint a harctevékenység anyagi1 technikai- és egészségügyibiztosítási fel-
u:u:ai r,égrehajtására szolgáló anyagi-technikai alrendszer. Magába foglalja a
u:.:e iedesi h á|őzatelőkészítésel, üzemeltetését, a szállítoeszközökkatonaiszállí-

6l



tísok végrehajt^í*á.ra va!ó kiváiaszt"isít, előkészítéset, a katonai sái.lítások terve-
zését, szervezését,irányítás{t, vatamint &z asyegmozgatás és rakodásgépesítés
megszervezését.

A katonai szíllítások jellegiik szerint lehetuek mozgosítísi, hadműveleti-, ki-
egészítési-, ellátá§i és kiiirítá§i §állítások Ezek köziil lz anyagi-, egészségügyi és

atechnikaieszközsaíllítísok azíqazztibinmításirendszerbenvalósulnakmeg.A
ködekedési szakanyagbiztosítás az anyagi biztosítás résá tkéwi.

Aközlekedési biaosítís kiterjed: a nemzetgezdE§íg köáti, va§úti, vízi és lt:gi

ködekedési ágainak katonai élú komplex igénybevételének tervezésére és a vQ-
rehajtís szervez&éxe.

Avédelmi hadművelet során a ködekedési szolsólatra hórul az anyagok szál-
lítása a §zíUítási ágazatoh illetve az ellátísi t€ozEtok szátlítóeszkÖzei komplex
felhasználásóval, réspétel a sérült technika és a sebesültek hítrasállításíban, va-
lamint a csapatmanőverek ködekedési biztosíLísa.

Amin<bített idő§zakban konkrét rendszahílyok alapján elsösorban a polgd-
n wkkedé§ szervek bannósóval öfténik

- a ködekedesi hílózat felkészítése, a teljesítmény- és életképességét
növelő feladatok (delták, kitérők, megkeriilőutak, dublőrhidak építése)
elvégzése;

- a saíllítoeszközök (vasúti, közuti, vízí) előkészítése, s/ííjtése (vasúti
kocsik, TS uszílyok összevonása), vasúth ílőzat űzemeltetése;

- Aködekedési szakanyagok, szaktechnikai eszközökés javító készletek
beszerzese és az azokkal történő ellátás.

A nagyfolyanni hídátkelőhelyek @una, Tisza) sebeáettisége továbbra is
szükségessé teszia dublőrátkelőhelyek és ideiglenesátrakó körleteklétrehoásit,
ennek feltételeit a hadszíntérelőkészítés részeként, a fejlesztési időszak feladata-
ként kell megteremteni.

A katonaí gépkocsiutak üzemeltetését - a feladattól függ<íen differenciáltan -

a közuti komendáns csapatok, központi tagozatban a helyraállítá§át a köáti ko-
6gadíns csapatok felügyeletável a polgári köáti helyreállító osztagok (szervek)
végzik E feladatot hadrnűvcleti tenileten a nűszaki csapatok hajtják végre.

A hadműveleti területen áttalában 34 fő és? haránt-irányú KG{.J kerül be-
rendezésre"Átalában avontatási útvonalakmegegyezrek azután ésh átraszállítá-
si útvonalakkal.
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[erve-
€sítés

Aköáti bálózat fenntartása és üemeltetése szempontjából feszítő gondként

;deatkezü az útforgalom s zewezix, éskányítísa, Az országban viszonylag kevés

t't,an híd áll rendelkezésre, amely nag;rszánú osáopok kétirínyú m_ozg,ísít lehe-

láé rcnné, lólönösen ha a polgíri lakmúg hadműveleti tcríiletrö történő evaku-

r}ise forgrlmi igényeit i§ szímításbü vesszük F-zért célszeríú kisegítő ÚtbáIÓzat
,rregenó t<i;etaiese és míftoatetése ezen utóbbi feladat ok elv64zé,*;'e.

Több fuben felmeriilt gondként a vasúüálózat nlsí sebeáetcisége és kiépí-

:crsegénél fogva könnyű felderítési lehetősége. Ezek tényeh de ha figrelembe
,=".ű,, ho8y Jz a szíllírási módszer az- amivel viszonylag szervezetten nagrtöme-

gq aoyag- csapatszíllítísokvégeáetőkel, úgrítéljíikmeg, hogymíikiidőképessé-
g" rót"rth"iOsngaig €gyik alapvető utánpoüási lehetőségként kell szímolnunk a

, ,r,i ti ,rluirs*t. Ebhez azmban elengedheteüen feltétel az állorr,Ísok (tírdÓ, kira-

ú,l, valamint kiemelt vasúü műtárgrak biaonsÁgc inís,legvedelme folyamatm

i€8_otártás&metyhezvervezeü kereteinkcsakrésáen, alegvédelmivonatkozísíban
tpíltalín rem állnak rendelkezéstinkre,

A következőkben néhány gondolatban e vezetás kérdáséról,

A háborús tevékenység anyagi-technikai biztosít ísínak vezetése elepvetóen

r r ezttésl pontokrótvilosul meg, feiső szintenazMHATFCSF-ségvezetésl cso-

porttráltal,AZ ö,ssdegrvernemi csapatoknátr anyagt-technikai vezetósl pontok
',ti-p) 

t"t"piitnek. TeÉpülési l_ávoisíguk és helyeik a kielakult he|yzcthez igazod-

rui es mindenkor a harcállásponttal keriilnek iisszehangolásra. A LP-ság, a TVP-
-rt es alárendelt szervezeteinél az anyagi-technikai biztosítást vezető szervek a

m.r,cálláspontokon telepiilnek és műkfinek

A feglternemi és szakcsapatok ATB-nak vezeléseATVP_ről, illewe ahol

i" cn kiilöí nem műkiidik, a H-n telepüő ATB vezetési csoport útján valósul meg,

Az anyagi-technikai vezetési pontokon az anyagi-technikai b_iztmítís terve-

"*tt, szeóeiését &vezet&á,t a fő biztosítási területekre történő tagozódásnak

--feleltíen integráltan funkcionálisműkiidési rendbenvalosítjukmeg amelyaz

úlbbiaba tagozódhat:

- hadműveletitervezőcsoport;

- anyagellátásttervezőcsoport;

- technikai biztosítást tervező csoport;

- egé§zsegügyi biaosítást tervező csoport;

- közlekedési biaosítíst tervező csoport.
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kiilön kérdés aleüLetgazóasági bázisok ás a THDS kapcsolatrendszerének
vizsgálata. Ezen a téren azt a modszert tartjuk élszerűnek, hogy a központi ellátó
házisok, igazgatóságok tartják a kapcsolatot a nagyobb terme6lkel ami a sziiksé-
ges kapacitísok biáosítósírairányutnalq níg t áyleges felhasznál,ás irárryában
maxímum badtest szintig lehet a feladatok vcgrehajüí§i fetel&ségét leunÁi

Az alkalmtzdsi kérdsekben, szervezetekben újszerű elemek jelentek meg, me-
lyek anyagi-teehniksi biáosíüísa szí,mukra is újként jelentkeák, kutatjuliazok
mqgoldií§ának optimáJis lehet&égeit.

A honvédelmi dandár (dd-ok) anyagi-tecbnikai biztosításánál - figrelembe
véveszeruezeét, képessfoeit és &ll<atnaá§ának várhatóköríilményeit -a közvet-
lenelÖljáróellÍlrisitagozetfelelősségemetlettteljesmérvűenítá*sitir<sEszerinti
megerősítés módszerét tartjuk reótis le,het&ég;nák Amennyiben a hv.dd. biztosí-
tási övbenkerü elketmaásra,részére a biztositnsi tivon xűteső anyagforrások-
ból tÖrténő Yételezés ryakorlatílag lehetetlenn é váűIk"Ezérta tervezeit alkalmazís
teljes időszakíra, kiegészítő készletek létrehozígíval kell biztosítani a harctevé-
kenységet.

A biaosítási övben tevékenykedő haüírőr szervezetek ellátfuít a g.hdt. ellá-
tásirendszerébentenrezzíikmegvalósítaní, deezenkívíil sztit<ségesnektitlutmeg_
vizsgílnÍ a HÖR szervezetek tábori eüátásíhoz szükséges feltéielek kiat ak;rtaset,
mivel jelenleg ilyennel nem rendelkemek

ÖneUOiranynan,szárnybiztosításifeladatokrakijetölthonvédelrnídandárel-
átáaát MH bázisokhoz és közelí kirakó átlomásokhoz történő utalássnl célszerű
tervezni.

Ahadműveleti teriiletenlévő terüetvédelhi csapatokellátá§íte kidol gozott
híborúsutal§ígirendszedntvaló§ítjukmegmindaddig,amígeredetifeladataikat
hajtjákvfore '

A terÍiletvedetmi csapatok alapvető ellátási forrásai a központi raktárak, rak-
polgári víllatatok, üzemek, kereskedelni egy§égek csapatkászleteik

feeesllnetn91 a telepüési hetyeiken laktanyában, uáeűoqektumokban fel-
hasznílásra, alkalnnazásra áwett anyagi késaótekkel. Az ellátásí; utatt*ági rend az
áttelepülés, va$rEz ellíísndóobjektum megsemmisiilése,készlet-, iilewákapaci-
§.l*_yl:ryténme,gváltoáat.ÁrenasznitanyagíkésztetekpouásátvetebzésselakijeliiltellátóójekhTollúl2-3naporrkéntigratorisag8atervezztikvqrehajtani.
AhelYzettől fÜggően a hadtest ellátósi rendszórébeisűlopcsolhatólq mintlehet-
ségesmegoldís

KÜÖnfiryelmetfordítunkazideiglenesjelleggellétrehozotthadműveletíele-
mek anyagí-technikai bíaosítí sínak megszervezésere.
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Alapvető elviink, hory ezen elemek, mint peldául a legi mobil harccsoportok
eüátása olyan szintű és terjedelmű lgryen, amely az Etkalmaási tevékenységiik
teljes idejére, belértve visszatérésiiket, vary csatlakozásukat a főerőkhöa bizto-
sítsa önáltó műkiidésiik feltételeit. Eárt a víltozó kaptciüís figyelembevételével a
kiszolgátó alegrségeíknél kiegészítő készleteket terveaink létrehozni.

A tanulm]ínyukban csak a legfontosabb kérdésekkel és azokkal is érintően
tudunk foglatkozni. Összegere, a lényeget egr gondolatban Úgr lehetne summíz-
ni, hogy ha valamikor, ú5r napjainkban kíilönöcen nagr, sőt döntést megh *áraző
jelentősége van az ATB állapotának

AzújszerűelvekgyakorlatiprótÉinapjrinkfeladata.Asza*utasítíselőírása-
it m]ór §zéle§ körben, grakorlatok aüotnával vizsgáltuk, és megítélésiinl szerint a
módosítísolckat a csepatok anyagi-technikai biaosítísi feladatai megszervezése
főbb kérdései egységesített rendszerbe foglalásóboz alkalmaáató.

Természetesen nem tekintjiik lezírt folyamatnak az eddig elvégzett munkín-
ket.Atanulmányrnkközreadásávalazismeretterjesáésmellett,avéleménycsere
lehetőségét is szerettük voba kíszélesíteni.Ezért kérjiik és várjuk szakíllomá-
nyunk atkotó észrevételeit is.
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