
pARANcsNoKI És rónzsmurÁrÉr Bcy xurnró
szBrdw
Z§nkó Jőzse/

A MH ATFCSF (MH Pk.h.) által februárban levezetett anyagi biz-
tosítrási többfokozatú parancsnoki és törzshadijáték éljaként megfogal-
mazott feladatok - modellezni, elemeaú, jártasságot szerezni, reális ké-
pet kapni, ellenórizni, gyakorolni és kutatni - húen tükrözik az anyagi,

iechnikai biztosítási rendszer valamennf tagozatában az integáció tat,
talmi lényegét kifejezó e5r"eztetés, összehangolás, egnégesítés és erye-
sítésre irányuló törekvésL '

A hadijáték kiemelt terüete volt az anyagi biztosítrás informatikai
támogatásának megtervezé§e, megszewezése és végrehajtása vala_

mennyi tagozatban.

AMH ATFCSF úr intézkedésére a ZMKA összhaderónemi Fakul-
tá§a Kutató cboportot delegált a hadijátékra, amelynek tagiaként nas/
várakozással tekintettem a méreteiben és élkitúzáeiben eglaránt na5l-
szabrású feladat elé. Mint végzós osztály (III. évfolyamos hadtáp osztály)
osztályfőnöke hasznos tapasztalatokat sújtöttem a hadijátékon az ok-
tatási folyamat kulcskérdéseként keze|t, a feladatok végrehajtásának
"hoganT-jfua vonatkoáan. Kiváló példa volt erre az e§/üttműk&ési
fogialkozás. Továbbá átfogó képet kaptam a MH szárazföldi csapatai
an}agi biztosítása teljes vertikumáról, annak valamennyi szintjén felme-
rülő és megoldásra váró kérdéseiról, végül további ösztönzé§t kaptam
oktatói-kutatói munkám végzéúhez, A ZMKA Hadtáp Tansék és a

MH ATIK köartti széleskörű kapcsolatnak kcjsxinhetóen még a hadijá-
tékot megelóóen bekapc.solódtam az anyagi biztosítá§ informatikai tá-

mogatá§a feladatainak kidolgozásába.

l zdnló 
'ózscí 

óín g]r, e!§reteúi rdjunktu!, aúI(A HrdtáPlán§zét

2 "Az inte8ráció ls.telmi láyé8,e az %yedeté., ó6§zelÉít8olár, e8jéteíté§, €8yesíté§. A ráíelmi
lény.8 egJ,b€í r vé8rlh8jtás §oírcíldjá i§ ir€ntij
Dr. §zcd€. zoltán ezlde§, ! hidtuddnóny kandiűtu§., .8yetdni docct§, MH Hadtáp
c.§4o.1fó6ölr (fóc§opo.fóítlk-hetyert€§).ló.dá§ból zlr,íxA l 99 1.1 0.10,
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A ZMKA Tudományos Kutató Csoport feladatai vo|talc

1./ Elemezni a hadijátékon beállított fóbb oktatási kérdések
kimunkálását.

2./ Feldolgozni a legfontosabb tapa§áalatokat az anyagi biztosítási
rendszer felépításe, tervezáse és működtetése teíületén.

3./ Javaslatot tenni a különbözó anyagi lépcsók működésére,
okmányrendszerére.

4./ Résztvenni a hadijáték elózetes és végleges értékelésének
kidolgozásában.

A fentiekben meghatározottakat alapvetóen eg szn|gálati ág, az
üzemanyag szolgálat feladatrendszerének - a lehetóségekhez képest -
teljeskörű üzsgálatával hajtottam végre. Részwettem a hadijáték ki-
emelt mozzanataiban, a valós feladatként beállított UTKK KA szemre-
vételezésében, valamint az e§/üttmúködési foglalko zásokon. Ezzel pár-
huzamösan - mint ahogy korábban utaltam rá - a MH ATIK munkacso-
portjában dolgoztam.

A hadüátékra történó felkészülés idószakában több központiintéz-
kedé§t, uta§ítá§t tanulmányoztam, továbbá felhasználtam a KAPoS '93
hadijátékon szerzett tapa§ztalatokat i§.

A hadijáték I. mozzanaának idószakában végrehajtott
felaütok és fóbb tapa§ztalatok:

Az ATIK munkacsoportja kialakította a Parancsnoki és törz§hadüá-
ték informatikai biztosításának " ElgotldoWs"-át. A rendelkezésre álló idő
(1993. február közepe-vége), továbbá az e$mástól elkülönülten, veze-
tési szintenként eltéróen működő informatikai rendszerek figlelembe_
vételével reáli§an tartalmazta az "Elgondolós" az elvégezhető, és elvég-
zendő feladatokat. Különös tekintettel ana, hogl levezetett hadijáték az
ősszel végrehajtásra kerüló AVAS '93 anyagi biztosítási rend-
szergtakorlatra való felkészülést itányr:zta elő. /Sajnos végrehajtásóra a
költségvetési gondok miatt most nem kerüIhetett sor. (szerk) l
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Ezt íejeá kl az ^Elgondolós", amelyben hadijáték során felmerült,
megfogalmazott igényeket felmérve, továbbá a telepített programolg
programrendszerek alkalmazása során §zerzett felhasználói és üzemel-
tetői tapa§ztalatokat felhasználva kell "éIe§íteni', esÉége§íteni az infor-
matikai rendszert. Olyan követelménnyel, hory valamennf szinten funk-
ció-, és döntési kompetencia szerint differenciálva, amnos módon értel-
mezhető és használható legyen.

Ennek előkészítése érdekében - és keretében - került sor ebben az
időszakban a MH LEK PK vezetesével megtartott, az ATKK-ek meg-
alakításával, működtetésével, okmányrendszerének kialakíttísával kap-
csolatoa megbeszétésre is. A megbeszélés alapvetó élja - a mi szempon-
tunkMl - az volt, ho5l a hadijátékon a részwevók összetételének meg-
feleló és a hadijáték során végrehajtásra kerüló feladatok támogatásának
modellezeséhez szükséges minimum hardware- és software környezet
biztosítva leglen.

Az 1993. jamlár 27 -él megtaított megbeszélésen a Haditechnikai
Csoportfőnökég alárende|Ségébe tartozó szolgálatfónökségek ellátó
központjai, illetve a LEK PK vezetésével megalakításra kerüló ATKK-
ek más alárendeltségbe tartoá - Hadtáp Csoportfőnölség - érintett el-
látó központok képviselői vettek reszt. Az itt felmerúlt problémák több-
rétegúek, tendenciájukban azonosak voltak, azokkal a hadijátékon is szá-
mos esetben találkoztunk. Eltéró értelmezés - a hadijátékon is felszínre
került - a va§útra telepített raktárként való működéssel, működtetéssel
kapcsolatban merúlt fel. Elegendónek találom ezen megállapítá§t alátá-
masztani azzal, hogl ai ATKK-ek állománláblájában nem szerepeltek
a raktárként való működéshez szűkéges rakodóerók és eszközírk. To-
vábbi"vitára" adott alkalmat az ATKK-ek szolgáIati- és szakmai aláren-
deltsége a,T IDS ATF-ségnek tórténő áta|árendelés időszakában, vala-
mint az ATKK-ek tárolóállomásain a veryes összetételű szerelvények
esetében a parancsnokág kérdése.

A továbbiakban tájékoztatást kaptak a ré§ztvevók a hadijáték infor-
matikai támogatásának megszervezéséról. A hadijátékon alalmazásra
kerüló.A,TB-i elemek részére tervezett §zámítógépes hálózat bemutatása
mellett az ATIK parancsnoka az elóttünk álló hadijáték kiszolgálá§át él-
á alapadatok és alapszámvetések 'begújtésére" helyezte a hangsúlyt. A
l^jékoztató során felszínre került az ATIK a szolgálatfőnökégek, az
ellátó központok, valamint a SZCSP ATF-ség és alárendeljei közitti in-
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formális kapcsolatrendszer, amely feloldására ennek a fórumnak nem
volt jogosíwánya. Mindazonáltal kellemetlenszituáció volt, horyeglesek
úgl érte|mezték az adatszolgáltatásra vonatkozó kérést, mintha az AT-
IK-nak tennének ezzel szívességet.

Megítélésem szerint a hadijátél§a kiadott szervezési intézkedést
megelőóen élszerű lett volna megh atározni a smlgálatfőnölrségeknelr,
az ellátó központoknak a SZCSP, a 3. KKP-ság ATF-ségeinek, hogy a
hadijátékra vonatkoá és várhatóan alkalmazásra kerüló adattártakat,
számvetéket %iv atalból kii|djék meg az ATIK-nak. Ezzel tisszefiiggés-
ben a"jó knne, ha knne\ a'lególis-, ilkgális adltuolgáItató^ a "közöm-
k)s", a "befogailó, az " IG ENYEK M EG FOGÁLMA ZÁM' kifejezések ju-
tottak eszemb€ oz alábbl összeíliggésben;

Elósz<ir - a hadijátékon résztvevő valamennf tagozatot beleérve -
meg kell fogalmazni a szakfeladatokMl ercdő, az eryűttműködést és a
vezetést kiszolgáló, támogató, egnniással szinkronban lévó és e5másnak
megfeleló információs igényeket. Varyis el kell dönteni, hogl az anyagi-
technikai biztosítás folyamatához igazodóan milyen adatot. milyen rend-
szerben, mikor, kinek kell biztosítani. Es itt kell megállni ery pillanatra,
mert ennek a rendszernek sámítógépes háttér nélkü|ha tetszik"kockás
papíron' is működnie kell. Ez szakma, a ni §zrkmánk! Az ATI§ az in-
formntilrai szakember csak a megfogalmazott igények alapján tudja el-
}észitent összeóllííanl azú a számítógépes rendszert amely az auyagi
biztosítás szakmal követe|ményeit klelQítve működilt

C,sak peldaként említem meg, hogt a MIOB keretében meg kell szer-
vezni és biztosítani kell a rádióelektronikai védelmet. Ezzel kapcsolatban
meg van határozva, ho5l kinek, mi a feladata. Ebben az üglben - szerin-
tem - a legkevesebbet az ATF teheti. Csak a 'nevét' adja, mivel az ATB
vezeté§ével ös§zefüggó valamennl feladat végrehajtásáért eryszemélyi
parancsnokként felelős. Uglanakkor az ATB informatikai támogatásá-
val kapcsolatban, amely végejhajtására szewezet, eszköz áll rendelke-
zésére, nincs szabályoó rendszer kialaKtva. A most levezetett hadüáték
során eglértelművé vált, ho5l az anyagitechnikai biztosítás informatikai
támogatásának rendszere valamennf tagozatba szervesen integráIódik,
illetve integráló szerepe ütathatatlan. Az ATB mindenoldalú biztosítása
feladatrendszerét élszerű kiegészíteni az ATB informatikai támogatá-
sával.
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A hadij&ékn. é§ III. mozzanatának időszakában végrehajtott
feladatok és fóbb tapasztalatok:

A két mozzanat oktatási kérdéseinek feldolgozása során felszínre
kerültek mindazok a megoldásra váró problémák, amelyekre részben
már kitértem. Az oktatási kérdések feldolgoaása tartalrnát és módszerét
illetóen egraránt problémacentrikus voll. Minden tagozatban a részlet-
kérdések aprólékos kimunkálrásával, újMli egeztetésével - az e5néges
értelmezés érdekében történó - alapfogalmak és feladatok szintjén való
- valóságoc műhelymunka résztvevői és tanúi voltunk

A nozzanat oktatdsl kérdésinek feldolgoása során az elábbl ok-
nányo}nt tanulnónyoztsn:

- Az'UTASITÁS az üzemanyagtároló-kiadó körzetek működé-
sének rendjére";

- A MH ÜEK Ócse_i Úzan Ürxr Parancsnokság állomány_
tábláját;

- Az iiTK( PK munkaje5lét;

- A Ma§lar Honvéd§ég ÜszF által kidolgozott é§ a MH ÜEK
részere kiadott hadműveleti feladatot;

- A MH ÜsZF 01. sz. intézkedését az ÜEK PK részére;

- A MH Üer Pr Operatív Csoport parancsnok jelentését a
készenlét eléréséig végrehajtott feladatokól, a központi kész-
letek széttelepítéséról á az ÚTKK FüTKK megalakításáról;

- A 15. THDS ATF-ség Nagrbani anyagi biztosítási számvetését,
és a részletes anyagi biztosítá§i §zámvetést N 4-re;

- A 15. TIiDS ATF 01.sz AT-i intézkedését a 13. g.hdt. ATF
r&zére és azUtalási rendet N 4-re.
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Az'[ITASÍTÁ§ rz üzemanyagtároló-ktadó körzctek nűkiilésének
ren{iére c. oltmtinnyal kapcsolatos f6bb észrwétele}:

- Az Utasítrást élszerű lett volna szakmai (vasútüzemi, űziüzemi)
szempontMl történő e5letértés céljából fe|terjeszteni a MH KSZFI-ra
a polgári közlekedési szervekkel (MAV, MAHART) történő egleztetés
céljáMl.

- Az I.1ÁtaHnos határozványok) 1. pontja szerint az Utasítás
hatálya kiterjed "a hadeónemi és seregtelt pamncsnokságok üzemanyag
uolgálataira az anyagelosztúst illetőery illetve a vételezést végrehajtó csa-
patok iEetnanyag szolgólatára, a vétele2és végrehajtására'. Ezt a Pontot
nem tudom értelmezni. szerintem az Utasítás belső okmány, az IJTI(K
papncsnolság, ÜTKK szemétyi állományára és objektumainak (KÁ"
TA-ok) üzemeltetésére vonatkozik. Az anyagelosztiá§t - amennyiben
átalárendelésre kerül az [rrcq FUTKK a THDS ATF-ségnek - a
THDS ÜSZF végzi és utaivány juttat el az ÜTKK-be. amely szerint az
UTKK PK szervezi meg és biztosítja az utalványon feltüntetett mennyi-
ségben és minőségbén a hajtóanyag kiszolgálást. Az IJ-IKK F[rrr.K
igénybevételével kapcsolatos rendszabályok betartásáért az ÚTKK PK
intézkedéseinek megfelelően a vételezésre ér}ezó szállítóoszlop pa-
rancsnoka felelós. Ezen az alapon valamennf központi anyagraktár
múködését szabályoó uta§ítás hatálya a MH valamennyi szervére, szer-
vezetére kiterjedne. - Az I./3: pont "Áz ÜTKK alapvető feladata" p_onto-
sabban Az ÚTKK PK alapvetó feladata-i közül kimaradt az ÜTKK
mindenoldalú bütosítrásának megszenezése és végrehajtása. A hadij áték
során ez kiemelten kezelt téma volt, ennek jentóségét nem lehet alábe-
csülni.

- A II. (Az ÚT§K csoportosítása. telepítése, áttelepítése) pont-
ban olyan fogalmak szerepelnek, mint "MűkMési körkt", " Kirakó körlet'.
Az UTKK települési vázlatán (Utasítá§ l.sz. melléklete) külön szerepel
az UTKK, parancsnolság és külön vannak feltüntewe a KA_ok. Azt
gondolom, ho5l itt félrértés van abban a tekintetben, hog az ÜTKK
parancsnokságnak külön körletet kell berendezni.

- A II.2. pontb an:"A múködési körlet szemrevélelezése" feladatait
élszerú lenne ki egészíteni azzal, hosl a §zémrevételezést az ÜTKK PK
által kijelölt csoport a KÁ-on telepÜlt VKP-al e§.üttműködésben hajtsa
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végte. Az elsó szállítmány beérkezése előtt 24 &ával települ a \/KP!
(Lá§d fentebb szakmai es/etértés a I§ZFI-al!)

- A II.6. po9t 1. bekezdése szerint: "az egles szewezeti elemek
(parancsnolaág KA-ok) települé§ helyét az e@árói intézkedés hatórozza
meg.' Továbbá: a II./3. pont 5. bekezdése szsrint: "Az ÜTKK vag, eges
elemei áttelepftése kizólólag az elöljdró intézkdésére, az óltala meghatá-
rozott müon tüíénhet.'

Ez a megfogalmazás is félrértésre adhat alkalmat, meít az ÜTKK
kijelölésénelq működésének alapfeltétele a megfeleíó vasútü zemi hely-
zet. Nem elegendó itt általában az'eb,ljáó'-ta hivatkozni! Az LirKK
megalakításáig és az átalárendeláig terjedó idószakban a szakmai és a
szolgálati elöljáró e§laránt a MH ÜSZF-ség, amelynek nincs kompeten-
ciája a fentiekre vonatkoóan. Az áttelepítést, annak lehetóségét á szük_
ségességét ü^gálva is több ok jöhet sámításba. Az.eryik legfontosabb
ok, körülmény az ÜTKK veszélyeztetése vagl az ÜTKK-re (részeire)
mért csapás. Ismételten hivatkoznék az Utasításnak a polgári közleke-
dési szervekkel való szakmai szempontból történó es/eztetés szükséges-
ségére, mert a vasúti helyreállító alakulatok a minősített időszakokban
már móködnek és amelyeket az ATK§ ÜTKK_ekhez rende|ten biztosít-
ja a MAV. Az UTKK illetve részeinek áttelepülését (mentését) ugyan-
olyan részletességgel kell megtervezni, mint a megalakítást. Ez a feladat
analóg valamely AT-i elem tartalékkörletbe történő áttelepülésének
ínegtervezé§évbl, megszervezésével és végrehajtrásával. A működési uta-
sításban ez a feladat nem szerepel, élszerűnek találom kidolgozni ás a
feladatrendszerbe bépíteni.

- A III. (A szakanyagok kezelésének szabályai) pont alapvetően
megfelelóen szabályozza a feladatokat, de azokat pontosítani,_kiegészí,-
teni szükséges a TÁ-ok, KÁ_ok he|yét, szerepét illetően. A TÁ-rói nem
történik hajtóanyag kiadrás. Az elkészítendó é§ vezetendó okmányokat
tételesen kell felsorolni a kitöltési utasítással e§/ütt. Nem iélszerű úry
fogalmazni, bog "Több azonos tartalnít (bevételi vap kiadási) olanány-
ról a .nyilvántartóson örténő átvezetéshez összesftó-k készfthetők" Az
utasítás nem tartalmazhat varylagos (megengedó) megfogalmazást, mert
azt adott esetben nem lehet számonkérni.

- A IV.,(Mindenoldalú biztosítás) pont az őrzés-, a tűryédelem és
az anyagi-technikai biztosítás megs zewezÁé| larlalmazza. Cf-lszetű len-
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ne az Anyagi-technikai b_iáosítás Szakutasítás (tervezet) (2) szerint át-
dolgozni, kiegészítve az UTKK-re vonatkoó sajátosságokkal.

(2) )(IL Fejezet: Az anyagi-tecbnikai biztosító szeívezetek tevé-
kenpégének mindenoldalú biztosítása 1., 2. bekezdés:

'Áz anya§technikai bbtosftó szeruezetek mindenoldahű biztosftása a
harcbiztosítősból é s anya§technikai biztosítósból óll.

Áz anya§+eclmikli biztosttó szeruezetek lurcbiaosttósa magóba fog-
lalja: az anyagi-techailai feaeúés l<ercében végrehajton felderűéx; a tö-
mepusztító feguerek elkni védehaet; a ródióelelaroni]rai védelmet; az úl-
cúzóst; a míhzaki biaosítást; a vegivédebni biztosítást és a íedezó biztost-
tást'

A mindenoldalú biztosítás megszervezéséhez a központilag kiadott
vonatkoó intézkedéseket is élszerú figlelembe venni.

Ennek megfelelóen véleményem szerint a MIOB megszervezése,
végrehajtása rendszabályai az ÜTKK PK szempontjából ery sor üzem-
anyag-, közlekedési szolgálatfiőnöl§égi, MH ATFCSF-ség tervező osz-
tály által elózetesen végrehajtandó, a MAV-val. a helyi közigazgatási
szervekkel e5reztetett é§ az aktuális (valós) helyzettel való összevetésén,
pontosításán alapul.

A MH ATFCSF-ség tewező osztálya méri fel, tervezi meg, jelöli ki
a KSZF-ség által tervezett ATKK-elq ÜT KK-€k körzetében a MIOB-ra
alkalmas és igénybevehetó polgári és katónai objektumokat. A konkrét
feladatra, az ATKK UTKK megalaKtására kiadott intézkedésben - an-
nak melléHeteként - leglen tételesen felsorolva ezen objektumok, szer-
vek megnevezése, címe, telefonsáma, kapacitása, a vasútállomás hely-
szfttajza, az össznkötő neve. Az ATKK ÜrXX rr a netp zínré érkezés-
kor a VKP-al e5Étt, az intézkedé§ melléklete szerint pontosít§a a hely-
zetet a szeíve7ze me3 a MIOB feladatait. Ezzel elkenilhetó az a hadi-
játékon is többszir felmerült probléma, hog e5l 1fi)-150 km-es vonal_
hosszon települó ATKK-, UTKK-en belül gépjárművel akarják megszer-
vezni a személyi á|lomány meleg élelemmel történő ellátását. De u5lanez
a probléma merül fel akkor is, amikor az ÜTKK működési utasítrása sze_
rint a kettős KÁ-on a tűmltóraj alka|mazását 50-507o_o§ mego§zliá§ban
tervezik
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Ez a megoszlás a személyi állomány esetében még elképzelhetó, de
az eszközik, különtisen azok hatékony alkalrnazását tekintve már aggá-
lyos. De más vonatkoásban i§ szük§ége§ ezen elózr,ta felmérés á az
intézkedés mellékletekénti kiadása. A helyi lehetóségeket firyelembe-
véve élszerú a saját eró- és eszközelosztást e}végezni. Mint korábban
utaltam rá, a vasúti helyreálütó szerveket az ATKK ÜTKK-hez rendel-
ten biztosítja a MÁV. U5laní5l ékzeő a polgári stacionér §zeíveket
figleIembe venni, ezekhez képest kell az ATKI! UTKK biztosító, kiszol-
gáló eróit, eszközeit c§oportosítani.

- Az Y. (Vezetés) pontban ama a változatta van kidolgozva a
vezetés rendje, amikor nem kerül átalárendelésre az ÜTKK_ a TIIDS
ATF-ségnek Célszerúnek lalálom kidolgozni ana az idószaka is, amikor
átalárendelá§re kerül az UTKK Továbbá szű}ségesnek tartom újból
áttekinteni az összeköttetés rendjét, mert az Uta§ítá§ csak az ÜTKK- és
az ÜEK köátti rádióforgalmi kapcsolatot tartalma7za a be|só híradó
&szeköttetésen kívül. Ki szenlezi meg és biztosítja az ÜTKK és a THDS,
valamint az ellátandó csapatok köótti &§zeköttetést és mi|yen híradó-
rendszerben?

Az ÚTTe( PK Mun}ajegrével }rpcsolsto§ íóbb észr€vételel§

A Munkaje5r szerkezete és tartalma megfelel az ÜTKK megalakí-
tásával kapcsolatos végrehajtandó feladatok rendjének és sonendjének.

A Munkajeg főbb észei :

l.i Az UTKK rendeltetése, tevékenysége ő annak folyamata.

2./ Az ÜTKK szervezeti felépítése.

3./ A feladatok végrehajtá§ának időrendje.

4./ Harérték kimutatás az fiTKK személyi állományáról.

5./ kimutatá§ az ÜTkk részére biáosított hadinormás anyagokról.

6./ Harérték kimutatás a sállítmánykíséró órségek állományáról
és technikai eszközeiról.
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7-1 l§Áálhá"ási tew.

8./ Eó- eszköz sámvetés a málházáshoz

9./ Sállítrnány beraká§i terv.

l0./Kimutatás a lapok cs€rejéról.

A IL mozzanat oktatási kérdései közüt az ÜEK Operstív Csoport
Parancsnok Jelentése során az alábbiak kiemelését tartom §ziilGéges-
nek:

A jelentés tattaltla:

1./ A MII ÜEK é§ alárendeltjeinek helyzete:

- magasabb készenléti fokozatok elrendelése, rendszabályok be-
vezeté§e a MH UEK-nál és az UZAR-aknál, a hadiszervezetre történó
áttérés feladatai;

- a mozgósítási készenlá és az alkalmazási készenlét eléréséig
végíehajtott feladatok.

Ll az"M' utalványon tárolt anyagok kiadása.

3./ Az 'M'öxszekovácsoló kiképzések és az ószi rendszer5takorlat
kiképzési feladatainak megtervezése:

- "M" készenlétig,

- alkalmazásikészenlételéréséig,

- alkalmazási kászenlét eléíé§e utáni időszakban.

4./ a központi készletek §zéttet€píté§ének megtervezése. -

5./ Végiil _ a haddáték é§ának és az elöljáró intézkedésének meg-
felelóen - a megoldásra váró problémákat jelentette az ÜEK
oP.csoP.PK Ezek között az ÜzAR-ak mozgósítása, a keretátadások
végrehajtása, a technikai eszköz_ellátottság, az anyagáwételek biztosí.-
trása és az állomány ellátásának biztosítása szerepeltek. A felvetett prob-
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lémák egr része speciálisan e5l szolgálati ágra vonatkoznak, ezért tekint-
sen el aÍisaelt Öbasó ezek-iagtatisátóL Á MIoB kérdéseire, a UÁv-
val történő egrűttmúködés kérdéseire, amelyek az UTKK-el kapcso|a-
toaan is felmerülte\ a hadijáték további menetében kaptunk választ.

A jelentés utrán kialakult konzultáció keretében tisztáaásta, ilzsgá-
latra került néhány kérdés - a felkészülést előkészítendó az eryüttműkö-
dési foglalkozísra -, emely nagr mértélrbcn hozz{Jórult a had{ióíék ezen
nozzanatának eredményességéhez

- Az ÜTKK szervezeti eteme az ÜEK-nek

- Hoptan van m egszenezve azalakulatok beérkeztetése és kiszol-
gálásaz az UZAR-okban?

- Hány napi tevékenpéget biztosítanak a szettelepített készletek?

- Az ÜEK-hoz és alárendeltjeihez bevonuló személyi állomány
ellátása, mindenoldalú biztosítása.

- Az tlrKtq FÜTKK szolgálati és szakmai alárendeltségi viszonya
a THDS ATF-ségnek történó átalárendelés elótti és utáni idószakban.

A heddátéL,on valós feladrtként v€rehaJtott ÜTKK parancsnok-
sóg - e§b€n KÁ - szemrevételezése f6bb tapasztatatal:

Az elózóekben már t<ibbszir hivatkoztam a VKP szerepére. Sajnos
az ócsai MÁV állomáson végrebajtott szemrevételeásen nem volt köz-
lekedési szakember, ígr - megítélésem szerint formálissá vált a szemre-
vételezés. Olyan helyzet alakult ki, hogr tulajdonképpen az állomásfó-
nök "lérdezett rá" a lényegre, nevezete§€n: az állomási vágányhossza,
ezen belül a szerelvények megosztási lehetósége és szükségessége, az
uta§forgalmi- és az ÜTKK szempontjáMl fontos vasútüzemi kérdéseke.

A minteg 25 percig tartó, az állomásfőnökkel történó b€szélgetés
alapján ismételten beigazolódott, ho5r a szemrevételezést meg kcll ter-
vezni, anélkül csak egt rossz improizárciő sikerediL Ennek hatrásám a
MH ÜszF intézkedett - össáangban a hadijáték oktatási kérdéseinek
étjaival -, hog az ÜTKK PK készíse el a szemrevételezési tervet, fo_
galmaua meg amkat a legfonto§abb teendőket, amelyek a szemrevéte-
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lezés általános feladatain túlmenóen sajátosságként jelentkeznek. Küö-
nös tekintettel a mindenoldalú biztosítás, a helyi katonai és polgári ob-
jektumok igénybevételének lehetőségeire és szülségességére.

, Az ÜTKK alkalmaaása szükségességét az ellátást illetően - a terve-
zett íizemaíyag felhasználást fi5relembevéve - a rendelkezésemre álló
na5lbani szrámvetés és a hadmúvelet 4. napjára a 13. g.hdrnek kidolgo-
zott sámvetés alapján nem volt reális lehetőség a hadijáték keretei kö-
zitt elemezni, Ezt a feladatot a THDS valamennyi csapatcsoportosítá§á-
ra és feladatára kiterjedó modellezés keretében - hasonló beállítá§t fi-
§relembevéve - késóbbi időszakban tervezem végrehajtani.

Siámomra a hadijáték legizgalmasabb része a február 18-án megtar-
tott c§.iittDíködésl foglatkozás volt, amely a felmerült és megoldásra
váró póblémák hatására konferenciává alakult át. Igazl múhelynunke
alakult ki, ahól az eddigiek során felmerü|t és a haddáték során elérendó
célokkal exsáangban alapkérdések t§zt őzására, a feladatok pontosítá-
sára. illewe új feladatok meghatírozÁsára került sor. A MH mb. KSZF
és a MH KSZFI, továbbá a MAV Vezéágazgatuágképviselójétől tájé-
koztatá§t kaptunk a honvédelrni igények biztosítá§ában rész§evő polgári
közlekédési szervek á a MH állományába szevezett katonai közleke-
dési szervek köótti e§iittműköde§i réndszenól - a hadmúveleti felvo-
nulás, a központi készletek széttelepítése, a védelmi hadművelet megví-
vása é§ a TIiDS ellencsapása - idószakai szerinti sajátosságok tükrében.

Ezt kijvetően az elláó központok parancsno}ai és az ATKK PK
jelentették a hadijáték során felmerült problémákat, tették fel kérdése-
iket. Csak lzelitóül néMny ezek lózöl:

- Elóírja-e valamilyen vasútbiztonsági elóírás, ho5l csak homogén
hajtóanyag tárolható eg KÁ,/TA-on?

- Van-e elegendő 6n. "fehérúnl" sÁllítására alkalmas steril vasúti
kocsi?

- Hány vonóeszközt tud a MÁV bizto§ítani €g/ ATKIVÜTKK-
ben?

- Mi indokolja a béke vezetési rend megőrzését hadmúveleti ü-
szonpk közitt, miért nincs alárendelve az ATKK PK-nak a vaúti közle-

Lo2



kedési szew, miért ninc§ opeíatív csoport a közlekedési szervektól a LEK
parancsnolságon?

- Mennyi idó alatt tudja a MÁV rendelkezésre bocsátani a vasúti
gördülőanyagot, a vasúti rakszereket és a konténereket?

- Milyen szewezettel rendelkezik a MÁV a mentés és helyreállítás
végrehajtására és az hoglan műktidik?

- Mi a szerepe a THDS ATF-ségneIq illetve az ATKK parancs-
nokságnak az ATTK-ben összeállítandó es a KA-ra kiállítandó anyagok
/szerelvények vonatkozásában?

- Hos/an történik a vételezés a KÁ-ról, ki biztosítja a rakodóerő-
ket, -eszközóket, milyen követelmények alapján kell megszervezni a
KA-on belüli forgalmat?

- Végúl - és visszatéróen - az ATKK mindenoldalú biztosításának
megszervezésével és végrehajtrásával kapcsolato§ kérdések hangzottak
el.

'A doktrinális változás következtében sámos más, többrétegű és
megoldásra váró feladat jelentkezett az ATKK-en kívü| is. Az ATKK az
anyagi biztosítás rendszeróen funkcióját illet6en nem új elem, ez tulaj-
donképpen vasútra telepített ellátó dandár-részleg. Az ATKK megala-
kítrásával, múködtetésével, a szolgálati- és szakmai alárendeltséggel, a ve-
zetéssel, az eryüttműködéssel, a MIOB-al kapcsolatban felmerült aggá-
lyok megítélésem szerint nem írhatóak eryedül az ATKK számlájár,a.En-
nek fényében - ha tetszik ellenfényében - keíült tapintható közelségbe
a szakma, a MH, a NG, a polgári- és a katonai közigazgatás (igazgatás)
korábbi időszakban is sérülékeny, labilis rendszerének, egrmáshoz való
viszonyának átfogó problémarendszere. A valamennfünk előit ismert
törvénl szabályozás hiánya, elégtelensége természetesen gátló körü-
ményként jelentkezik. Azonban van e5l sor olyan kérdes, amely az egy-
séges értelmeássel, a feladatok ponto§abb meghatározásával, a hatáskör
és illetékesség megjelölésevel még most tisztázhatók.

A konferenciává módosult eryüttműködési foglalkozáson, miután
alapkérdésekben merültek fel egmásnak ellentmondó nézete\ szüksé-
gessé vá|t ezek tisztázása. Erre reagÁIvl ez MH Anyagi-Technikai fócso-
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porú6nölr-helyettes eloszlaíott bimnyns évhiteket - va§/ törekvéseket
- a gépesített hadtest ellátásért való felelőssége, illetve az ATKK és a
THDS ATF-ség alárendeltségi viszonya tekintetében. Ez döntő jelentő_
ségű volt a hadijáték további menetét illető€n.

Részletelben:

Az ATKK vezetését az ATFCSF_ség az átalárendelést követóen a
TIIDS ATF_ség végzi. A kisáütott anyagok vonatkozásában az etlátó
Lözpontoknak ninc§ további feladatuk. Az ellátó központok a további_
akban a következó hadművelethez szükséges szerelvények, illetve pótlrás
élj áMl a következó sállítmány <hs zeállítását v égzik

Az ATKK raktárként műkidi§ a TÁ-on (-okon) olyan összetételű
iránysállítrnányokat kell összeállítani és eljuttatni a KÁ-ra (-okra),
amely a THDS által kerül meghatározásra és a másnapi (követkeó) fel-
adatok szükségleteit tartalmazza. Tehát az ATKK-ból történő vételezés
nem a folyamatban lévő szűkségletek kielégítesét kell, hogy biztosítsa,
hanem a következő feladat érdekében, eryszersmind a hadtest raktári
készleteinek újMli megalaKtása érdekében kerül végrehajtásra. A had-
test felelőssége az alárende|tek ellátását illetóen nem változott.

Az ATKK folyamatos üzemű raktá r, azállomárlytáblájíban ógzített
rakodóerőkkel, -eszköxikkel és a szakanyagokaí taítalma7Á szerelvé_
nyekkel az ATKK-ba étkező - azok kirakrásáig az ATKK- állományába
vezenyelt - eíőkkel, eszköókkel hajtják végre feladataikat, eg).tittmű-
kiidve a vételezesre érkeó szállítóoszlopok állományával. Az ATKK-MI
az elsólépcső dandárok védelmi körzetében kijelölt KÁ-ra kikúlönített
iránysállítmány (-ok) fogadrását és kirakását annak a dandárnak kell
megszerveznie és végrehajtania saját eszközeivel, amely érdekében az
ös§zeállításra keíü|t.

Az ATKK mindenoldalú biztosítási feladatai közül celszerű az élel-
mezési-, elhelyezési_, egésxégüryi biztosítá§t a megalakítiás elótt, _ már
békében megtervezni _ összhangban a várható alkalmazási irányokban
történó va§úti vonalszakaszok kijelölés&el. Az ATKK megalakításakor
a Mkében kidolgozott ellátá§i-utaltsági rendnek rnegfelelően az ATKK
PIt illetve a sállítmányparancsnok ponto§ítja a részére kijelölt katonai,
polgári objektumok és azok szo|gáltatrásai igénybevételének lehetósége-
it. A THDS ATF-ség átalárendelésekor már ezzpl a háttéríel, biztosíkí§i
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renddel kapja meg az ATKK-et. Ezt kell kiegészíteni, erre kell ráépíteni
a - az ATKK szervezetszerű er6ivel, eszközeivel nem végrehajtható- min-
denoldalú biztosítlás többi elemét.

A hadijáték c§úc§pontJa s február 19-én megtartott és a THDS
dTFlség ólíal vezetett €§/üttműkiilési fogla|koás vo|t.

A foglalkozás tárga., a védelmi hadművelet 4. napi anyagi biztosítási
feladatainak megszeí\rcz&e, különös tekintettel az ATKK helyére, sze-
repéíe; az A'TKK-MI történó vételezés vegrehajtása, az ,A,TKK műkö-
dési rendje, kapcsolatai;a ku,kom.z. feladatai és a szállító oszlopok for-
galomszabályozásának végrehaj trása.

Terjedelmi okok miatt összegezéseként az eryüttműködés minósé_
gében új felfogását és követendő ryakorlatát szeretném kiemelni - az
eryébként minden tekintetben tartalmas foglalkozásból. Ennek kapcsán
ismételten Dobó Péter vezerőrna5r úrra hivatkozom, aki így fogalma_
zntt: Az eló,ljóró által szervezeft és az eddigbk során 4z összíewememi
parancsnokok pivilégiumaW nt kezek eglüttmúködé snek s aj átos módory
az anyagilechnikai biztosttós íeladatai megszeruezése és azok végrehajtása
sorón is kau éruényesülni, az döntő mértékben hatóssal van feladataink
minósé§ végrehljtására. Talán annyit tennék ehhez, hory az e§.üttmű-
ködést annak (is) kell kezdeményeznie, aki feladatot kapott.
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