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Az anyagi-technikai biztosítás helye a mindenoldatú biztosítás
rendszerében

A THDS anyagi-technikai biztosítása a mindenoldalú biztosítás kö-
vetelményei szerint annak szerves részeként valósul meg.

A mindenoldalú biztosítás azon rendszabályok összessége, amelyek
megvalósításával elérhető az ellenség váratlan rajtaütésének, támadásá_
nak megakadályozása, saj át csapatok szervezett, időben történő ütközet-
be vetése és a hadnűveletük negvívásához szűkseges feltételek megte-
remtése, valamint az ellenség c§apatainkra mért csapásai hatékonyságá-
nak csökkentése. A mindenoldalú biztosítás két fó részre tagozódik, a
hadműveleti biztosításra és az anyagi-technikai biztosítá§ra.

Az anyagitechnikai biztosítási feladat komplex összefüggő rend-
szerben valósul meg magúba foglalja az anyagi-, a technikai-, az egész-
ségügyi á a közlekedési biztosítást.

Új e[ondolások az anyagi-íechnikai biztosítási rendszer távlati
fejlesztésére

Az anyagltechnikai biztosítiá§ már ateruezett űjltáborús anyagi+ech-
nikai biztosítási szakutasítás szerint került megfogal mazásra, amely a je-
lenlegi szervezeti kereteknek nem egyértelmúen felel meg. A mai elfo-
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gadott elvek alapján hadtáp-, haditechnikai-, egészségügyi- és közleke-
dési biztosításról beszélünk. A szakutasítás tervezet alapvetően a logisz-
tikai rendszert követi, amely funkcionális terűletekre bontva az anyagi
biztosítás-, a technikai biztosítás-, (üzembentartási, helyreállítási) és a
hagyományos egészségüryi- és közlekedés biztosítási rendszert foglalja
magába.

Az anyagi biztosítás az új elgondolásnak megfe|elően valamennf
szakanyaggal történő ellátást magába foglalja. A fe gyverzeli, a páncélos,
a repülő, az elektronikai, a múszaki, a vegyivédelmi, a hagyományos had-
táp szakanyag (üzemanyag, élelmeza, rubázat), az egészségügyi és köz-
lekedési szakanyag ellátást, felhas zlálás tervezését, gyártását, szállítását,
szállítás szervezését. A szervezeti keretei úgy kerülnének kialaKtásra,
hogy a hadtáptól az anyagbiztosítási rész maradna a rendszerben, a hadi-
technikai szolgálatok gazdálkodó, anyagi része beépülne az anyagbizto-
sítási rendszerbe. A technikai biztosítási rendszert a hadtáptól és más

szolgálatoktól a technika üzembentartásával, valamint helyreállításával
kapcsolatos szervezetek alkotnák.

A logisztikai gondolkodásban a rendszert azért céls zerű így felépíte,
ni, mert napjaink technikai biztosítása, ame|y egytészt az anyag és a
komplex fegyverek tekintetében cs ak parancsilag utalt anyagnem főfele-
lőshöz, e|uűszik a technika üzemeltetése, fenntartása irányába. Ezen új

rendszerben tisztítottabban alakulhat ki az anyagnem fele|ősség, magáért
a fegyverért, a technikáért való felelósség komplex rendszere.

Ebben a rendszerben az egészségügyl-, és a közlekedési biztosí-
tásban megharynánk a régi elveket, kivétel a közlekedés, ahol a vasúti-,
légi-, vízi- és a gépkocsi szállítás működneegyütt az anyagbiztosítási rend-
szerrel. A közúti biztosítás, amely a hadmúvelettel szorosan együttmű-
ködő és a hadrnúveleti követelmények alapján megvalósuló biztosítási
rendszer, egy önálló vezetési struktúrában va|ósulna meg.

Az anyagi-technikai biztosííásfogalma, célja, alapelvei

,\z anyagi-, technikai-, egészségügyi-, közlekedési biztosítás fogal-
mát és cé|jáL az 1 ., 2. sz. melléklet tarta|mazza.
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Az anyagi-technikai biztosiíás alapelvei

- a főerőkifejtés összpontosításának elve,

- az átcsoportosítható és mozgó tartalékok kikülönítésének az elve,

- a nemzetgazdasági bázisokra való támaszkodás elve,

- a mobil erók, eszközöká anyagi készletek alkalmazásával a terúleti
és tagozati ellátás elve,

- az anyagi-technikai biztosítás egységes tervezésének e[ve,

- az elöljáró felelősségének és az ágazati ellátásnak az elve.

Az elveket eg)üttesen vbsgólva lótható, hogy az egész anyagitechni-
kai biztosítás eg5l olyan komplex rendszert foglal magába, amelynek ve-
zetése, irányítása a szúkségletek megteremtése egy rendkívül bonyolult
rendszerben ós apparátus fenntartásával valósulhat meg.

A THDS anyagi-technikai biztosítási elemeinek felépítési rendje az
elvek együtte§ alkalmazása alapján történik.

Az anyagi-technikai biztosító szervezetek térbeli felépítése statihts
rendben alakultks. amely magában foglalja az I. lépcsőt, a II. lépcsőt és a
tartalékokat.

A TTIDS anyagi-technikai biztosító szervezetek I. lépcsője hivatott
az I. lépcsőben lévő gépesített hadtestek és a hozzájuk utalt megerősítő
erók ellátására.

A THDS anyagi-technikai biztosítási rendszerének I. lépcsőjében a
gépesített hadtestek anyagi-technikai csoportosításai-, kirakó állomások,
a THDS anyagitechnikai biztosító szervezetek I. lépcsője, a megerősí-
tők, az ezeket összekötő űí|lálózaí, a kijelölt vasútvonalak, katonai és
polgári bázisok találhatók, s ezek a gépe§ített hadtest autonómiáját biz-
tosítják.

A gépesített hadtest a razéte kijelöIt ellátáEi íoftdsok k)zül nem
mindnek a felhasználási jogát adhatja le a dandárainak. Zimüket köz-
pontilag a gépesített hadtest köteles irányítani, vezetni, A gépe§ített had-
test az ellátó ezr€dén keresztül i§ műkődtetheti ezen raktárakat.
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A gépesített hadtest anyagi-technikai főnök felelősségét, a bázisok
kézben tartását indokolja az is, hogy a területi közigazgatási szervekkel,
a régiók köztársasági megbízottjaival és a védelmi bizottságokkal az
eryüttműködést - melyek központilag kerülnek meghatározásra - csak
megfe|elő vezetési szinten célszerú megvalósítani.

A THDS anyagi-technikai biztosító szervezeteinek II. lépcsője a
THDS teljes állományának anyagi-technikai biztosítására hivatott, amely
magában foglalja az ATKK-at, a THDS részére átadott anyagi készletek-
kel felmátházott szállító ezredet, kialaKtva belőle az előretolt anya§-
technikai lépcsót - amely a második lépcső hadtest ellencsapása anyagi-

technikai biztosításának önálló ellátási bázisát képezi -, továbbá központi
raktárakat, javító bázisokat és nemzetgazÁasági eóíorrásokat, amelyek
a hadsereg védelmi sávján belül, részére diszpoziciós jogkörébe kerültek
átadásra.

Az anyagitechnikai biztosítás II. lépcsőjében megtalálhatók azok a

stacionér kórhózalg egészségügi danüroN danlár Észlegelg amelyek a

szakorvosi segélyt nyljtó egészségüryi zász|óaljról, egészségügyi oszta-
gokról a sérülteket magukra veszik. Nem hadműveleti területen he|yez-
kednek el a katonai kórházak a diszlokáció függvényében 6 az egész,
ségüryi dandárok jelentős ráze.

A technikai biztosítás megbízható végrehajtása érdekében a veszte-
ség keletkezése és a javítás dinamikájának függvényében a gépe§ített
hadtest védősávjában szükséges alkalrnazni a THDS és a központi javító
szelyezeteket is, mivel a technikai biztosítás általános elve, hogy a javítá-
sok lehetőleg a technika alkalmazási területén kerüljenek vegrehajtásra.

Avédelmi hadművelet anyagi-technikai biztosítására, az ellátási for-
rások felhasznál ására konlaét terüktek krülnek kijelölésre. A dandár
anyagi-technikai biztosítási sáv megegyezik a dandár harctevékenpégi
körzetének határával.

A gépesített hadtestnél az anyagi-technikai biztosítási sáv határa szé-
lességében a gépesített hadtest §ávhatárával azonos, mélpégben a II. lép-
csóben elhelyezkedó dandár(-ok) mélységéig terjed.

A THDS-nél az anyagi-technikai bizto§ítási §áv határa szélességben
a THDS sávhatára, mélységben az a kijelölt terepszakasz, ahol már nem
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található a THDS-nek alárendelt katonai szervezet, tehát magában fog-
lalja a teljes hadműveleti felépítést.

A THDS védelmi hadműveletében 49.000-53.000 tonna anyag fel_
használással számolhatunk. Ebből meghatározó a lőszer és az üzem-
anyag,

Az átlagos napi felhasználás várhatóan 4500-5300 t, de a szükséglet
volumene a védelem előkészítésének-, és a fóvédőöv megtartásáért ví-
vott hadmúvelet idószakában ettől lényegesen eltérhet.

Az anyagi-technikai készletek nagysága dandár szintig 4-6 napi, gé-
pesített hadtest §zinten 2 napi, és további 4-6 napi készlet kerül átadásra
a különbözó bázisokról, ATKK-ból, ÜTKK-ból. Igy a THDS-nek 10-14
napi tevékenységhez szükséges anyagi készlet áll rendelkezésére.

Az egázségügyi anyagok területén (mely a sérült ellátáshoz igazí-
tott), bizonyos fokig csökkentett, 4-6 napi készlettel rendelkezik a csa-
pattagozat. A központi tagozatban a szakosított §zako osi ellátásra az
egészségügyi dandároknál 14 napi, a honvéd kórházaknál60 napi készlet
álI rendelkezésre-

Az anyagellátás sorrendjében megfogalmazható bizonyos fokú tör-
vényszerűség, mely alapján a védelem elókészítése időszakában a műsza-
ki harc-, és erődítési anyagok; a különböző terepszakaszokon vívott had-
művelet időszakában rakéta, lőszer, robbanóanyag, hajtóanyag kerül ki
szállításra, illetve biztosításra.

A csapatok ellátásának ütemezésénél alapelvként kezelhető az
I.lépcsó, II. lépcső, tartalékok feltöltése.

Az ellátás érdekben az elöljáró felelőssége elvének kell érvényesül-
nie. Az elö|járó felelősségével történik a kiszálliüás az I. lépc.sőben lévó
csapatok, a tizérség és a repülőerők részére. Yételezéssel egészítik ki
anyagi készleteiket a II. lépcső, az összfegyvernemi tartalék és a THDS
azon közvetlen csapatai, akik nem a hadműveleti első lépcsőben tevé-
kenykednek.

Az anyagellátás rendszerében a ké§zleíek felbasználásának sor-
rtndje a csapatkészletek, az ellátó ezred-, az ATKK-k kázletei a fTlDS
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(gépesített hadtest) anyagi-technikai főnök terve szerint, a központi rak_
tárak közvetlen felhasználásra kijelölt készletei. A készletek pótlására,
illewe az ellátásba direkt bekapcsolhatók a központi raktár készletei az
utaltsági rendnek megfelelóen, valamint a szükségletek felmerúlési sor-
rendjében a nemzetgazdasági erőforrások.

A THDS anyagi-technikai biztosítási sávlában lévő más elemek, (te-
rületvédelmi csapatok, légvédelmi parancsnokság alárendeltjei, közpon-
ti rendeltetáú szervezetek) ellátása, - melyek a THDS-nek nincsenek
alárendelve - , a részüke kiadott utaltsági terv szerint történik.

A THDS-nek alárendelt HÖR erők ellátásáért a THDS PK ATF-e
a felelős.

A t€chnikai biztosítás megszervezésénél alapvető elv, hogy a végre-
hajtás szervezetszerű, valamint a központi tagozat megerősítő erőivel és
esiközeivel történik. A kapacitásukat meghaladó jaűtásokat a központi
tagozat javitó bázisa, valamint a hadmúveleti területen kívül már béké-
ben lekötött ipari javítóüzemek hajtják végre.

A központi és hadműveleti tagozatban lévő mobil jaűtó erők és esz-
közök megerősítésként vagy támogatásként alkalmazhatók az alsóbb ta-
gozatokban is.

A mobil javító szervezeteket a lehetőségek fúggvényében elsősor-
ban ipari jaűtó üzemekre, laktanyákra célszerú telepíteni.

A hadműveleti tagozatban a hellT eállított eszköz üsszatérítésére a
parancsnok döntése alapján az ATF intézkedik.

A hadműveleti ta gozatban kis- és közép, hadászati (központi) tago-
zatban kizép, a nemzetgazdasá gbázisán közép - és nagj avítás ok kerúllek
végrehaj tásra.

A javítókapacitás felhasználása a helyreállítás folyamatában törté-
nik, amely magában foglalja a sérült technikai eszközök feldeítését, a
jaűtás helyére történő vontatását, szállítását, az eszköz javítását, vala-
mint a üsszatérítését.
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A helyeállítás a következő elvek alapján kerül végrehajtúsra:

- a helyszíni javítás elsődlegességének elve;

- a harci alkalmazhatóság elsődlegességének elve - a meghatározó
harci tulajdonságok helyreállítása;

_ a prioritás elve - a harchelyzet igénye szerinti eszközcsoportokra
történő koncentrálás;

- alacsonyabb javítási kapacitást igényló eszközök elsódlegességé-
nek elve;

- a felhasználható elemek üsszatérítésének elve - a nem javítható
technikai eszközökből felhasználható fődarabok, részegységek kiterme-
lése.

Az egészségüryi biztosíás magában foglalja a gyógyító-kiürítő-, a
közegészségügyi-jáwányvédelmi biztosítást, a szemé$i állomány tömeg-
pusztító fegyverek és ipari katasztrófák elleni védelme egázségügyi
rendszabályait, az állategésxégüg5ri biztosítással kapcsolatos rendszabá-
lyokat.

Az egészségüg5ri ellátás alapelve a szakaszos ellátás és kiürítés. A
lehetőségek függvényében a sérülés helyéről, de legalább az első orvosi
ellátást biztosító segélyhelyről a kiürítés (hátraszállítás) a következő
szakorvosi ellátási helyet kihagyva a végleges gyóg5rulási helyre is tórtén-
het.

A THDS egészségügyi vesztesége egy védelmi hadművelet alatt 17-
19 Vo-ban prognosztizálható. Ezen egésxégigyi veszteség a csapattago-
zatban mintegy 3-5 7o-kal csökkenthető a védelmi hadművelet idószaká-
ban a csapat segélyhelyeken maradt könnyű sérültek üsszatérítésével.

A prognosztizáIt egészségügyi veszteség csak a Magyar Honvédség
állományára vonatkozik, de a hadműveleti területen más sérültek és be-
tegek is keletkezhetnek, amelyekkel az egészségügy jelenleg nem szá-
mol,

A gyógyító-kiürí!ő biztosítás magában foglalja a sérültek felkutatá-
sát, össze5nijtésL l . , 'raszállítását, a kiürítés egyes szakaszain működő
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segélyhelyeken az osz!á|yozást és a szülséges mértékű segélynyújtást, a
kórházakban történó gyógykezelést.

A góglító-kiüitő bbtosítás alapelvei:

- a többszakaszos segélynyujtás és hátraszállítás és az egyszakaszos
gyógykezelésl

- a segélynyújtás közelítése;

- a magamhoz történő hátraszállítás;

- területi egészségúryi ellátás;

- az egésnégigyi erőkkel és eszkózökkel, valamint a segélynyújtás
mérvével való manóver,

A gyógyító-kiüdtő biztosítást a folyamatosság fenntartása érdeké-
ben - a prognoszrizált egészségngjl veszteségek nagyságának és területi
elosztásának firyelembevételéve l - kiürítési irányokban szervezik.

A gyógyító-kiüdtő biztosítást úgy kell megszervezni, hogy a rászoru-
ló sérültek és betegek 4-5 őrán belül elsó orvosi segélyben,8,12 órán
belúl szakoarvosi segélyben részesüljenek.

Az egészségüryi d aldárokat nem a stacionér kórházak megerósíté-
sére kell felhaszn álni, hanem olyan szakorvosi brigádok, csoportok kikü-
lönítését szükéges végrehajtani, amelyek a hadtesttípusú segélyhelye-
ken, de egyes esetekben már a gépesített lövész- (harckocsi) dandár se-
gélyhelyeken is azt az ellátást tudja biztosítani, amivel a következő sza-
kasz kikerülése lehetővé válik,

A közlekedési biztosíúás magában foglalja a közúti-, vasúti-, légi-,
vízi- közlekedési ágazatok katonai célú igénybevételét.

A kltonai közlekedés elemei:

- a katonai gépkocsi (szállítási) utak rendszere;

- a kijelölt vasúWonalak és az ezeken kijelölt és berendezett ki-, be-
rakó-, tároló állomások;

- vízi utak a kikötőikkel;
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, . -.az átíakózászlóaljakkal múködtetett átrakó körletek a nagyfolyami
vízi akadályokon;

- a légi szá|lítás eszközei repülőterekkel.

A THDS koordinációjávalvalósul meg az anya§+echnikai bbtosítási
sávján belül az (lt|tálózat kijelölése és berendezése. A folyamatosságot
azzal befolyásolja a THDS AT-i vezetése, hogy az általa tervezett katonai
gépkocsiutak irányának továbbfejlesztését me9haíáíozza a gépesített
hadtestek részére.

A ktizúthálózaton a gépesített lövész- (harckocsi) dandár harctevé-
kenységi körzeténbeli| a közúti komenüns tevékenyság csapaterővel va_
lósul meg elsősorban a szállítási és csapatutak rendszerén, szoros együtt-
működésben a műszaki fónökkel.

Az anyagi_technikai biztosításban a hadműveletek elókészítése és
végrehajtása idószakában kiemelkedő jelentősége van a gépesített lö-
vész- (harckocsi) dandárok által berendezett kirakó állomásoknak.

A Magyar Kóztársaság vasúíhá|ózatából a védelmi hadmúvelet irá-
nyának megfelelóen kerülnek kijelölésre a vasútvonalak. Avasútvonalak
végpontjai működőképességükig a dandár szintű kirakó állomásoknál ta-
lálhatók.

A katonai szállítmányok irányítását a vasútállomás katonai parancs-
nokságok végzik.

A vasúti és közúti hálózaton található hidak hel}rreállítását a KFIVIVí
alárendeltségű polgári helyreállító osztagok végzik.

A kommunikáció fenntartásának fontos eleme a nagfolyami vízi
akadályokon rombolt hidak kiváItására avasúti és közúti TS uszályhidak,
Megépítése és üzemeltetóse a KHVI!í eróivel és eszközeivel történik az
MH igényeinek megfelelően és a folyami lehetőségek függvényében.

Az anyagi-technikai biaosítás vezetése

A hadművelet, harc anyagitechnikai biztosításának vezetése a csa-
patok vezetésének (katonai vezetés) szen es része, a csapatok vezető szer-
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veinek azon tevékenysége, amely a csapatok harckészültsége fenntartá-
sára, a hadmúvelet, harc és harccal kapcsolatos tevékenpége anyagi-
technikai biztosításának előkészítésére és végrehajtására irányul.

Az anyagi-technikaibiztosítás v ez et é s é t a csapabrczetés al apelveinek
meg[elelóen kell megvalósítani.

Az anyagi-technikai bíztosítás vezetési rendszere magában foglalj a : a

vezető szerveket; (anyagi-technikai főnökségeket, anyagi-technikai biz-
tosító szervezetek parancsnokságait); a vezetési pontokat (vezetési cso-
portokat); a híradási és a vezetési eszközöket.

Az anyagi-technikai biztosítás vezetését az anyagí-technikai főnök-
ség állománya az anyagi-technikai vezetési pontró| hajtja végre.

Az anyagi-technikaivezetésí pont rendeltetése az a|átendelt és a meg-
erősító csapatok anyagi-technikai biztosításának az adott tagozat szerve-
zetszerú és a megerósító anyagi-technikai biztosító szeryezeteinekveze-
tése, valamint más vezető szervek működési feltételeinek biztosítása.

A tábori hadsereg és a gépesített badtest anyagilechnikai vezetési

pontot az anyagi-technikai második lépcső ktizelében a fő feladatokat
megoldó anyagi-technikai csoportosítások, biztosítási elemek működési
körietében (irányában) telepítik, olyan távolságban, hogy biztosítható
legyen az anyagi-technikai biztosító szervezetek (biztosítási elemek)
megbízható vezetése.

Az anyagi-technikai vezetési pont á llományába tar7oznak: avezetési
csoport első lépcső, a vezetési csoport második lépcső, a híradó csoport
és a biztosító csoport.

A vezetési csoport első lépcsójében - az anyagi-technikai főnökség ál-

lománya települ. Az anyagi-technikai főnök döntése alapján állandó és

ideiglenes munkacsoportokat hoznak létre.

Az anyagi-technikai biztosító szervezetek eryüttműködósének sa-
játos vonásai vannak Az anyagi-technikai biztosításban az együttműkö-
désnem teíep§zakaszhoz és nem harcfeladathoz kötött, hanem az ellátási
feladatokhoz. Az ATB szervezetek nem tudnak a biztosítási övben folyó
harc időszakára a második lépcső ütközetbe vetéséhez eg)üttműködést
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§zerveani, hanem csak azokra a feladatrendszereke, amelvek az ellátás
érdekében kerütek megszervezésre. Ígr egiüútműködést iell szervezni
a sáIlítások végrehaJtására, anyagok átadás-átvételére, komplex fel-
tölté§ei feladatokra, kiii,íésre, más nem alártndelt szervezeíek közötti
együttes tevékenységrt.
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1. sz. melléklet

Anyagi bizto§üís

Az anyagi bizíosítlÉs célja, hogy a csapatok feladataik ellátásához,
illetve a személyi állomány életkörülményeihez és harctevékenpégéhez
szükséges eszköaikkel, anyagokkal, szolgáltatásokkal kellő idóben és he-
lyen, megfeleló mennyiségben és minőségben rendelkezzenek.

Az anyagi biztosítís magában foglalia a hadiászati, hadműveleti fel-
adatok végrehajtáshoz, a személyt állományról való gondoskodáshoz
szükséges eszközök és anyagi készletek megalakítását, tárolását, lépcső-
zését, felhasználáshoz való előkészítését, a felhasználás szabályozását, a
felhasznált eszközök és anyagok pótlását.

Technikai biztosítás

A technikai biztosítás cé|ia a technikai eszközök harcképességének
és állapotának magasabb szinten tartása, a sérült, meghibásodott eszkö-
zcik időbeni és minőségi helyreállítrása.

A technikai biztosítís nagában foglalia a hadműveletek megvívá-
sához szü}séges technikai eszközök üzemeltetésének, üzembentartásá-
nak és helyreállításának tervezését, szervezését és végrehajtását.
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2. sz. melléHet

Egész§égügyi bizto§ííá§

Az egészsegii5ri biztosítás céIja a személyi állomány egészségének
megóvása, harcképességének fenntartása és helyreállítása.

Az egészségűgri biztosíás magában foglalja a gyógyító-kiürítő, a
kcizegészségüryi-járvánlvédelmi biztosítást, szaktechnikai eszközökkel
való ellátást, valamint az ipari katasztrófák és tömegpusztító fegyverek
elleni védelemmel kapcsolatos egésxégüryi rendszabályok összességét.

ködekedési bizto§ítás

A közlekedési biztosítás célja a katonai célra kijelölt és igénybevett
közlekedési rendszer előkészítése, üzemeltetése, technikai oltalmazása,
helyreállítása, a katonai mozgások kózlekedői rendszabályai foganato-
sítása, a szállító eszközök katonai szállításokhoz történő e|őkészítése, a
szállítások szabályozása és vegrehajtása, a közlekedési szakanyagokkal,
rakodásgépesítési és erységrakományképző eszközökkel való ellátása és
azok alkalmazása.

A közlekedési biztosítás nagában fog|a|ja a Magyar Honvédség csa-
patai harctevékenysége érdekéberl végzett szál|ításokat, közúti mozgá-
sokat, a harctevékenységek anyagi, technikai és egészségűryi biztosí-
tásrának szállítási feladatait.
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