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Az anyagi_technikai integrációl követően szakmai köókben kez-
dettől fogva kiemelt jelentőséggel bírt a hábonís szaldeladatok tervezé-
se, szervezése és végrehajtása elméleti és gyakorlati kérdéseinek üzsgá-
lata, az alapkövetelnények kialakítása, az egyes szinteken a konkét te-
vékenlség megh atározása.

Az idők folyamán - tervezet formájában - szakutasítrás is megielent,
de csak néhány példányban, így nem tölthette be"szabályzat' jellegét.

A tényleges értéket a végrehajtott parancsnoki és törzsvezetési gla-
korlato\ hadijátéko§ szakkiképzésekjelentették, amelyeken folyama-
tosan formálódott, ti§ztult, alakult a háborús anyagi-technikai biztosí-
t{s. Ez a folyamat napj ainkban is tart, a korábbinál kissé üsszafogottabb
ütemben, de ennek oka a kiképzési feladatok terén b eállt csökkantések-
bez keresendő.

Ma már ott tartunk, hogy trhlala t stíl.usa van az anya§-technikai
bbtosító1nal, de a kör nem záru|tle,nyitott a fejlődésre, az új, korszerűbb
nézetek befogadására és alkalmazására.

Jelen tanulmány ldsérlet a témával kapcsolatos főbb tepa§ztalatok
összefoglalásárq amelyeket a végrehajtott, illetve leve z,etett törzsveze-
tési gyakor|atok, hadijátékok során szereztirtk a gépesített hadtest védel-
mi ha dműv elete any agi-technikai bbtosítá s ának lehetőséEei, feltételei és
rendje területein.

l Keresztesi Gábor alózredes, a volt MH 1. Katonai Kerüle! Aíyagi-techítikai Fónök§é8 Tervezési
osáa},vezetóje, jelenteg a ZMI(A Hadtáp és Közlekedési lan§zék tanára
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ARarcszabályzat l.ráz rögzíti, ho gy "Á gépesített hndtest a szórazföI-
di haderőnem ös s zfe gu ememi hadműv eleti-harcászati magasabbegsé4e.
Re nd e lt et é s e, ho gt ha dmúv e le ti - h arc á sz a ti fe lad ato kat oldj on me g a t á b oi
hadsereg alirendeltséqében, önóllóan vagl más gépesített hadtestekkel és
a légvédelmi és repülő haderónem csapataival egüttműkódésben",

Ez aztíeltéíelezi, hogy a gépesített hadtest olyan szervezeti elem kell
legyen, amely magasfokú önállósá ggal, az ehhez szúkséges széleskörű és
szefteágaó feltételekkel rendelkezik. Csak íry biztosítható, hogy a ren_
deltetésének meg tudjon felelni, a&l r a tóboi hadsereg kötelékében, akár
önállóan végrehajton feladat során.

Ha íiglelenbe vesszü\ hogl az előttiink álló haderóreform alapján
a gépe§ített hadtest lesz a Ma§Iar Honvédség alapvető sárazftildi kö-
teléke, ez az önállóság még magasabb követelményt jelent.

A gépesített hadtestnél rendszeresítendő anyagi-technikai szerveze-
ti elemeket, illetve azok belső tartalmát több összetevő szerint célszerű
vizsgálni, e|emezni. Ebből a halmazból két meghatározó elemet lehet ki-
emelni, amelyből egtik a gépesített hadtest alárendeltjeinek köre, a másik
pedig a védelmi hadműveleti tevéketrységel egüttjáró, és prognosztbólha-
tó bbtosítósi feladatok mennyiségi és minősé§ mutatói. E két meghatáro-
zó elem mellett szerepet játszanak még mrás lehetőségek is, úry mint pénz-
ügyi-gazdasági források vary a ténylegesen igénybevehető technikai esz-
közök körszerűsége, stb,, de elismerve ennek objektivitását, tudomásul
kell venni, hogy az ezen a téren való változtatás, nagyobb igényekkel való
fellépés nehezebben elégíthető ki.

Ismeretes, hogy a békeidőszakra meghatározásra került valamennyi
anyagfajtára vonatkoóan a létrehozandó háborús knzletek naglsága, me-
lyeket szakszolgálati áganként az állományt áblák" ideiglenes hadinormák,
HKSZ-i utasítások tartalmaznalc Ezek, az alapvetően tudományosan meg-
határoastt értékek, jelentős számban ma már a tényleges készleteke kor-
látozódnak, nyilván adott e§etben a pótlásukról valamilyen formában gon-
doskodna a felsó vezetés.

A legdöntőbb elemtehát, megítélésem szeint, a várható alkalmazással
összefüggő szakfeladatok elemzése, mivel hatásait tekintve ez lehet deter-
mináló a védelmi hadmúvelet kimenetelére, sikerére.
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1,) A védelmi hadművelet anyagi-te{hnikai biáo§ítá§ának mu-
tatói

, A védelmi hadművelet anyagi-technikai biztosításának mennyiségi
és minőségi mutatóit az eges ágazatokon belül célszerű üzsgálni, kiilön_
külön az előkészítés és a végrehajtás idószakára bontva.

Az elemzqt ki kell terjeszteni tehát az anyagi biztosítúsra, a hadi-
technikai bafulítósra, a közlekedé§-, valamint az egészségügti biaosítáva.

A.) Az anyagi biztosítás mutatói, jellemzői

A gép€sített hadtestnél az anyagi biztosítlás tráíg,át képe ző és az anya-
gi-technikai szolgálat körébe tartozó anyagféleségeket akövetkeó táb_
|ázat szerint csoportosíthatjuk.

Anyagi eszkiizök

Harcatryagok Fenntaxásianyagok Elhdtósianyagok

- lőszerek

- robbanóanyagok

- w.-i harcanyagok

- fu. technikai

- pc. és gimü. techn-i

- mú. technikai

- w.-i technikai

- elektronikai

- közl. technikai

- üemanyagtechnikai

- élelmezéstechnikai

- üzemanyagok

- élelmezési ag.

- ruházati ag.

- eü. anyagok

- közl. anyagok

- mű§zaki ag.

- w.-i ag.-ok

- eryéb anyagok

Valamennyi anyagféleség szüIrségletét az adott hadműveletre a vár-
ható, és teweszerűen megállapított foryás és a hadművelet végére elren-
delt készletmennyiség összege adja. E két összetevő képezi az anya§ biz-
to§tós alapvető mutatójót. Aszűkséglet megállapításához tehát i Únyo-
lultabb, felelősségteljesebb résztevékenpéget a fogyás kiszámítása jelén-
ti.
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A várható foglós kiahh,llásónól szórnos tényezőt kell fipelembe ven-
ni, úg, mint:

- a várható ellen§ég állománya, nagságrendje;

- a hadmúveleti terület földrajzi adottsága;

- saját csapatok ö§szetétele, haditechnikai felszereltsége;

- időjárási térlyeók, évszak helyzete;

- a hdnl előkészítésére rendelkezésre álló idó, valamint a ténylege-
sen meglévő készletek.

Ha a védelmi hadműveleti twékenységet részenként vizsgáljuk, úry
mint elókészító időszak és a végrehajtás idószaka, további sajátosságok
merűlnek fel, elsősorban az arryagíéleségek felhasználásának vonatko-
zásában.

Az elmúlt időszakban végrehajtott kiiLlönböó formájú g5rakorlatok
során, a nflván elméleti számítások eredményeként kiszámolt fogyás ér-
tékek általában a következő nagyságrendet mutatták a védelmi hadmű-
velet teljes idószakára, - a gépesített hadtestre és megerősítőire vonatlaz-
tatva:

- lőszerből 950G-l0500 t;

- robbanóanyagból mintegy 750 ezer db harckocsi akna,4O ezsr
db gyalogsági akna, TNT 85-100 t, irányított repeszakna fajtán-
ként 80-100 db, fűzött nyújtott töltet 22-28 db;

- veg5rivédelmi harcanyagból 150-170 t;

* iiaemanyagból 370G-39ffi t;

- élelmiszerbő| 120G-1500 t;

- eryéb anyagokból pedig 150-500 t közotti mennyiség.

A fogyás ábrázolt görbéje természetesen nem mutat eryenletes ké-
pet, anyagfajtánként lényeges eltérések tapasztalhatók a védelmi had-
művelet előkészítő és végrehajtási idószakát vizsgálva.
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Ig5l a lőszerek szinte teljes egészében a végrehajtás idószakában ke_
rülnek felhasználásra, míg a robbanóanyagokjelentős része, mintegy kér
harmada az e|őkészítő időszakban már mobitizálásra, telepítésre kerül.
Avegyivédelmi harcanyagok zöme szintén a végrehajtási időszakban, míg
azüzemanyagszámottevő része, az élelmezési és egyéb anyagok nagyobb
része az előkészítő időszakban.

A számok nagyságrendjéből is kitűnik, hogy az anyagi biztosíúás te-
rén nagrvolumenű feladatok megoldására kel| sort keűteni már az elő_
készítő időszakban is, hiszen ezalaíí a rendszerint 10-15 nap alatt kell
kiépíteni a védelmet, ennek részeként megvalósítani a műszaki zárrend-
szert, amihez nagytömegű anyagok megmozgatására van szükég. Így lő-
szerból mintegy 150-200 t, múszaki harcanyagból 80-100 ezer harckocsi-
akna, 30-35 ezer db gyalogsági akna, 80-90 t robbanóanyag, vegyivédelmi
harcanyagból 45-50 t, üzemanyagból 750-800 t, eryéb anyagféleségekből,
elsősorban erődítési anyagokból 100_150 t is lehet a szállítandó mennf-
ség.

Meghatámzó össz€tevő az anyagi biztosítrások helyzete is, elsősorban
mennlségük és a tárolt anyag volumene vonatkozásában. A gépesíteu
hadtest szintjén áhaaban 25-3 5 különböző anyagi bózissal számolhaanN
mely bázisokról a vételeztetés rendjét kóniltekintően meg kell szervezni,
a kialaKtott rendet fenntartani. Különösen az elókészító időszakbanjel-
lemző a bázisok magas száma, a végrehajtási idószakban ez némilegcsök_
ken-

Tapasztalható volt több gyakorlás során, hogy az elókészítő időszak
során megoldandó feladatok megszervezésére nem fordítottak nagyobb
hangsúlyt, ami a gyakorlásra szánt rövid idő kedvezőbb kihasználásának
céljából bizonyos mértékig érthető is,

Uglanakkor érezhető az is, hory komoly, átgondolt tevékenység szük-
séges az előkészítő időszakrá, amit a legnagyobb mértékben a szükséges
anyagok rendeltetési helyre történő eljuttatása bonyolít. A c§apatkészlet
szintje - beleértve a hadtest raktári ké§zletek mennyiségét is - nem ele-
gendő a szükséglet létrehozásához, ahelyszínre szállítás pedig általában
tizes nagyságrenden felüli bázisról történhet meg.

A szállítási felada tokba ezért a hadtest erőinek íeltétlenüI, kedvezőbb
esetben a további elöIjárók részérőI ri,r be kell segíteni, részt kell venni.
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Nagltömegíi és hasonló retldeltetésti anyag esetében leqkedvezőbb vál-
tozat a vasúti szállítás. Ennek érdekében a dandárok sávjában kedvező,
középpontra eső helyen celszerú olyan vasútállomást kijelölni, ahol a ra-
kodási és egyéb feltételek adottak, és ahol a dandár önállóan képes meg-
oldani az üiómeltetés feltételeit. Í5,vasúton célszerű szállítani robbanÓ-
anyagot, eródítési anyagokat, akadályelemeket és még az üzemanyagot
is.

A kjsebb nagyságrendű anyagok esetében és amelyek a védelmi rend-
szer kiépítéséhez vag5l a harcanyag kiegészítő készletek megalakításához
szúkégese\ a szállítá§i feladatokat élszerú a hadtest ellátóeaeddel meg-
oldani. Ez a tehermentesítés lehetővé teszi a hadtest alárendelt csapatai
részére, hory nagyobb firyelmet tudjanak fordítani a megmaradt felada-
taikra, illetve az eryébként is raktárként funkcionáló szállítóeszközeiket
ne kelljen igénybevenni.

A csapatoknak üszont önállóan kell megoldani a napi élelmezéssel
összefüggő, illewe az egyéb felmerülő egledi beszerzáeket.

A szállítási feladatok ilyen arányú megosztása jelentós koordinációs
tevékenpéggel jár, amelyet a hadte§t anyagi biztosítást tervező csoport-
nak kell végeznie.

A végrehajtás idószakában az anyagfog/ás graíikonja fokozatosan
felfelé ívelő, majd a kritikus napot követóen ismét csökken. Az általában
4-5 napos hadműveletet figyelembevéve a biztosítrási övben folyó harcok
időszakában - melyet 1-2 napban prognosztizáltunk - a fogyás visszafo-
gottabb, azonban a fővédőöv megtartrásáért folyó harc során hirtelen fel-
szökken, az ellencsapás végrehajtásakor- a hadművelet 3-4 napján - eléri
a csúcspontot, majd a határhoz való kijutrás, az eredeti helyzet visszaállítása
érdekében fo|ytatott tevékeny§ég alatt i§mét lecsökken.

A napi fogtós átlagosan a következó adatokka! jellemezhető:

- lőszerból mintery 1500-2000 tonna;

- műszaki harcanyagból 25-35 tonna;

- w-i harcanyagból 25-30 tonna;

- üzemanyagból ű)0-700 tonna;
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_ élelmiszerből 65-70 tonna;

- egyéb anyagból 10-30 tonna;

ez mindösszesen 2225-2í§5 toniuát tesz kJ.

A gépesített hadtest alárendelt csapatai közü a fő fogyas ztók az össz-
fegyrernemi dandárok mellett a tüzércsapatok, illetve az előkészító idő_
szakban a műszaki szervezetek.

Mennyiségileg, elsósorban a lőszerre vonatkoztatva, általában a tü-
zércsapatok használják fel a legtöbb anyagot, ezt követik az összfegruer-
nemi dandárolq elsősorban az első lépcsóben fó irányban tevékenyke-
dók.

A hadmúvelet végrehajtása során az anyagok rendelteté§i he\rre tör-
térlő eljl,;ltatása egÉszt magasabb szintú elöljárók száIlító k)tetékei vagt
az ellótóezred erőivel történő kiszóllítással, mósrészt a csapatok óltal tör-
ftnő vaekztetéssel valósul meg. Az elöljáíó á|tal történő ki§zállítás iránya
elsősorban a fő feladatot vegrehajtó összfegyvernemi dandárok és a tü-
zércsoportosítás. Eszközet tekintve a szállítrás megvalósulhat közúti, vas-
úti, légi eszközökkel, kisebb gyakorisággal vízi szállítással.

A vételezés mód§zeíét célszerű alkalmazni azokon a területeken,
ahol az anyagmennyiség nem jelentős nagnágrendű, vary speciális kcrve-
telményeket igényel.

A szállítási feladatok időbeni megoszlása sántén nem e§,enletes,
időszakokhoz kapcsolódik és ezekben az időszakokban kulminálódik.

Az anyagi biztosítás tewezését a védelmi hadmúvelet felépítése, a
várható anyagfelhasználás volumene, az el|átási források terűleti elhe-
lyezkedése és a rendelkezésre álló szállító kapacitá§ figyelembevételével
ellátási körzetenként, irányonként célszerűvégrehajtani, ezzel összhang-
ban csoportosítani az erőket és eszközöket.

A gyakorlások során a gépesített hadtest szintjén napi egyszeri, ese_
tenként két alkalommal történó kisállítás volt a jellemzó a kijelölt csa-
patok irányába, i||etve a vételezés egy ütemben volt tervezve, A kiszállí-
tandó anyag mennyiség nasnágrendjét tekintve a főcsapás iranyában har-
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colók ré§zére átlagosan 1300-1700 tonna volt, a lritikus napon azonban
ez a 77ffi-20ü0 tonnát is meghaladta.

A szállítráshoz szükséges eszközök alapvetően a hadtest rendelkezé-
sére állnak, de kedvezőbb helyzet alaku,lt ki abban az e,setben, amikor az
elöljáró szállító megerősítést is adott. Igy biztosítható, hogy a szállítási
sziikséglet napi egy gépkocsi fordulóval megoldható legyen.

Összességében az elmúlt években kialakult és alkalmazott ryakor-
latnak megfelelően a gépesített hadtest anyagi bbtosítása, tniht renhzer
alapjaiban jóI funkcioná| egyes periférikus területen azonban szükséges
lenne eglértelmúbb állásfoglalás, illetve a gyakorlatban történő kipróbá-
lás. Ilyenek példáu| a nenuetgazdasági bázisok ig&rybevételi lehetőségei
kötelezettség vállalúsai, az utalt holvédelmi, területvédelmi vary határőr
csapatok ellátása, a polgári lakosság irányába fennálló kötelezettségek
vary akár az anyagtároló és kirakó köízet alkalmazásának rendje.

B.) A haditechnikai biztosítrás mutatói, jellemzői

A haditechnikai biztosítás olyan komplex tevékenység, amely a csa-
patok haditechnikai eszkózókkel, rakétákkal és szakanyagokkal történő
időbeni feltöltésére és ellátásrára, valamint a haditechnikai eszközök tech-
nikai hadrafoghatóságának folyamatos, meghatározott követelmények-
nek megfelelő szintú biztosítására irányul.

Ez magába foglalja:

- a rendszeresített haditechnikai eszközök, rakéták és anyagi készle-
tek feltöltését, szintenkénti lépcsőzését, harci alkalrnazáshoz történő ál-
landó készenlétben tartását;

- a haditechnikai eszközök felkészítését, kiszolgálásáq a sérüt és meg-
hibásodott eszközik helyreállítását és harcrendbe történő üsszajuttatá-
sát;

- ajavító eg5négek és alegységek felkészítését, legoptimálisabb alkal-
mazé§,át, mindenoldalú biztosítá§át;

- a haditechnikai biztosítás vezetését.
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Ezeknek a részfeladatokn ak a legkritihlsabb része a haditechnikai
eszközök meghibósodásánab megsérülésének prognosztbálása, és ennek
alapján a szakalegtségek csoportosítása, tevékenységének megszervezé-
se.

A haditechnikai eszközök várható megsérülése több összetevőtől is
függ, ami kapcsolódik a hadművelet, harc tényleges megvívásának körül-
mérryeibez, úp mint:

_ az ellenség várható tevékenysége, felszereltsége, képessége;

a saját felkészítés minősége, mélysége;

- idójárási és terepüszonyok.

Ezek közül legnagyobb mértékben a saját felk^zítés minőségén és
méIységén van alegkedvezóbb lehetőség közelíteni az optimálishoz.

A védelmi hadmúvelet 10-15 napos előkészítő idószakában kiemelt
figyelmet kell fordítani a haditechnikai eszközök felkészítésére, melyet
elsősorban a kezelő- és közvetlen alegpégparancsnoki állomány végez,
a szükséges mértékben a javító szervezetek részvételével.

A íelkészítés alűpvető tartabna a haditechnikai eszkihök vonatkozá-
sában:

- a fegyverek és feglnrerrendszerek beszabályozása;

_ a motorok és lánctalpak elóíít kilométeí tartalékainak létreho-
zása:

- az eszközök feltöltése a szükéges lőszerrel, üzemanyaggal és
egyéb anyagokkal.

A fegyverzettechnikai eszközök felkészítése érdekében, a bonyolul-
tabbak vonatkozásában célszed a hadtest javítózászlóaljtól külön cso-
portosítást létrehozni, arnely a csapatoknál, a helpzínen elvégzi a besza-
bályozási, ellenőrzési feladatokat.

Az előírt kilométer tartalékok általában a harckocsik esetében 500
km, a lánctalpas- és kerekes harcjárműveknél, valamint a gépjárművek-
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nél 1000-1500 km lehet, míg a műszaki gépeknél, áramforrás aggregáto_
roknál 50 üzemóra volt az alkalmazott gyakoílat.

Ez megfelel a védelmi hadműveletben várható igénybevétel mértéké-
nelí, Iehetővé téve, hop a végrehajtós során ne leglen szülcség a természetes
elhasználódós miatti motor és lánctalpcserére.

A harc alatti jaűtási tevékenység feladatait a várható veszteségből
kiindulva kell me$ervezni, megszervezni.

A gyakorlatainkon alkalmazott elveknek megfelelóen a gépesített
hadtest szintjén a várható sérilés 23-327o, azonban azoknak az eszkö-
zöknek a száma, amelyekkel valami\en szinten foglalkozni kell, megha-
ladja a rendszeresített mennfség 50 Vo-áí is.

A sérült eszközök SOVo -akis-, 2OVo -aköúp-, 1OVo - a naglavítást igé-
nye|,2OVo-a meg nem térúlő veszteség.

A rendelkezésre álló javítókapacitrás lehetóvé teszi harcjárművek ese_
tében a felmerüló kisjavítások 1007o-ána\ a középjavít 6sok 1&45Vo-ának
elvégzését, gépjárművek esetében csak a kisjavítások 85 -95Vo -ának vég-
rehajtását.

Szűk kresztmetszet tehót a középjavítások teljeskörű végrehajtása te-
rén mutatkozil, melyet az elöljáíó által biztosítandó kapacitásbővítés út-
ján lehet ellensúlyozni.

Védelmi hadműveletben a meghibásodott, meg§érült haditechnikai
eszközöket alapvetóen a helpzínen, fedezék mögött van lehetőség meg-
javítani. Ezért a technikai biztosítá§i elemeket úgy célszerű csoporto§í-
tani, hory biztosított le§,€n a tevéken},ség döntő részének a harcoló alegy-
ségeknél történó alkalmazása.

A gyakorlások során többnlre olyan megoldást választottunk, hogy
a gépesített lövész és harckocsi dandárokat javító-vontató csoportokkal
erősítettük meg. I5/ megalapozottabb lehetőség nyílt a kisjavítások dan-
dárszinten történő kiszélesítésére, a szükséges eszközök vontatási utakra
történő eljuttatására. A javítási tevékenység megoszlása íry a dandár és
a javííózászlóaljak között általában'7 0-30Vo -t a tebető.
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_ 
A dandárok és a többi csapatok eróivel át nem fogott j avítást igényló

e§zközöket a kijelölt útvonalon, pontokon ö§sze kell g5nijteni ésltt ie-
rülnek átadásra az elöljáró vontató-javító szerveknek A gyakorlások so-
rán ezek az útvonalak megegteztek az anyagszúllításra kijelölt és hasmóIt
után- és hátraszállítási utakkal, melynek praktikumáról mego§zlottak a
vélemények Előnye ennek a változatnak, hog5l a közúti komendáns erők
jobban át tudják fogni az anyagi-technikai jellegú mozgásokat, kedve_
zőbb a lehetóség a forgalom irányítására, kezelésére. Hátróny lebet Á-
szont helyenként és esetenként a túlzsúfo|tság, torlódás kialakulásának
esélye, az útburkolat károsítása a lánctalpas eszközökkel. Úry gondolom
azonban, hogy mindezeket összevetve célszerűbb az útvonalak közös cél-
ból történő kijelölése, berendezése és használata, mivel így a vezethető-
ség jobban biztosított.

A helyszínen - alegységszinten - nem javítható eszközöket a telepített
sérült technika gűjtőhelyre kell eljuttatni. A gépesített hadtest szintjén
irányonként egy-egy STGYH telepítésével számoltunk, figyelembevéve
az adott jayítózá§zlóalj specializálódását. Szinte minden esetben arra tö-
rekedtünk, hogy a telepítéshez már meglevő polgári objektumokat ve_
gyük igénybe.

A javítrási lehetőségek, az alkatrész ellátottság növelése érdekében
meg kell szervezni a vissza nem térülő veszeségekból a hasznosítható
fődarabok, alkatrészek kitermelését. Ennek jelentősége a napjainkban
tapasztalható ellátottsági gondok miatt különösen felértékelődik.

Összességében a haditechnikai biztosítás kialakult és alkalmazott el_
vei hatékonyan képesek hozzájárulni a gépesített hdt. alaprendelteté§é-
ból fakadó feladatok teljesítáébez, néhány teíületen - a ryakorlati ta-
pasztalatok alapján - keletkezhet feszültség, illetve §züIcéges a tevékeny-
ség mélyebb kimunkálása, Ilyen területek példáu! a meg nem térüIő ha-
ditechnikai eszk)zökpótlása, a fenntartási arryagbiztosítás és a javítós szet
vezésének összehangoltsága, a fenntartási anyagellátás folyamatossága.

C.) A közlekedési biztosítás mutatói, jellenzói

A közlekedési biztosítás célja a katonai szállítások és közúti mozgá-
sok megtervezé§e és megszewezése, végrehajtásrának folyamatos veze-
tése. Az elvek szerint magába foglalja a szállító eszközök, anyagmozgató
és rakodógépek alkalmazásának tervezését, a katonai szállítások szerve-
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zését, a katonai gépkocsiutak kijelölését, berendezését és fenntartását,
az azokon történő mozgás irányítását,

A hljzlekedési biztosítás két íó területe a katonai szállítás, illetve a köz-
úti biztosítás.

A katonai szállítrós a személy-, a haditechnikai eszkö zök és az anya-
gok szállítrását öleü fel. A védelmi hadművelet során volumenében és jelen-
tőségében az anyagok szállítása a meghatároá.

Ez a feladatkör részeiben szoros kapcsolatban van az anyaEibizto-
sítással, olyannfra, hogy az anyagszá|Iítás szervezése során ósszemosód-
nak a feladatok, ütatott kérdés, hog5l a felelósség hová tartozik.

A ryakorlások során az volt a jellemző, hogy mindkét területen - az
anyagi biztosítást és a közlekedési biztosítást tervező csoportosításban -

teljes részletességgel folyt az anyagszállítások szervezes e, de nem egtnás-
tóI fügetlenül hanem egtmással párhuzamosan, abból adódóan is, hogy
a tényleges sz.ervező személy egyidőben dolgozott mindkét szakterület
felé,

Az anyagszállítás megszervezése magába foglalja a szállíttatók igé-
nyeinek begnijtését, a szállítási üszonylatok összeállítását, a rakodási fel-
adatok számvetését, szállítá§i tervfeladat elkészítését, a szállító kötelé-
kek feladatainak meghatározását.

A gépesített hadtest szintjén a szállításra az ellátóezted, szállítóka-
pacitásával lehet számolni, amely mintegy 1860t szilárd és 400t folyékony
anyag szállításához elegendő. Szükség esetén, a sállítóeszköók kőzpon-
tosított felhasználásának elve alapján, sor kerülhet az alárendeltek ka_
pacitásának igénybevételére is, amely megközelítóleg 27O0 t szllárd és
800 t folyékony szállítókapacitást jelent.

A rakodáshoz a rendszere§ített kapacitás gépi aszközdkkel 1840 t/nap,
amihez párosul240 t/nap kézi rakodási lehetőség. Avégrehajtott §lakor-
latok során ez a kapacitás általában elegendónek bizonyult a napi egy,
esetenként kettó fordulóval történó kiszállításhoz.

A közlekedési biztosítás másik ága a közúti biztosítlás, ame|y magá-
ba foglalja:
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- a gépkocsiutak kijelölé§ét, feldeítését;

- a gépkocsiutak berendezését;

_ a szükséges helyreállítási munkálatok elvegzését, a hadművelet so-
rán elóforduló rombolrások megszüntetését;

- a forgalomszabály ozís megsz,ervezését, diszpécserpontok, forga_
Iomszabályzó őrsök telepítesét;

- az utak őrzés-védelmét.

A szükséges utak kajelölésénél kiindulá§ awot jelent az elöljáró át-
tal műköüeteu úí, nrelyre csatlakozni kell. A katonai gépkocsiutak, ha_
rántutak, bekötőutak, kisegító- és megkerüló utak ö§sze kell, hog5l kös-
sék a csapatokat a hdt. anyagi-technikai szakcsapataival, a kijelölt objek_
tumokkal, ame\ek résztvésznek az anyagi-technikai biztosításban.

A kijelólést követő tevékenységek végrehajtására a gépgsített had-
test rendelkezik e gy köztltí kommddns-zászlóaljjal, valamintizükség ese-
tén igénybevehető az elhtóezred ka)n7ti komendóns - szózada.

Az utóbbi ryakorlások során általában a hadtest védő sánábal kettő
hosszirányú gépkocsiutat, eg) haráfrtutat, és több, 6-10 bekötőütat jelöl-
tünk ki, és szerveztük meg a működteté§ét. Diszpécseípontok lettek te-
lepítve olyan forgalmas útcsomópontokra, áhol a bázisok elhelyezkedése
ezt szükségessé tette. A rendelkezésre álló € forgalomszabályzó őrsből
- 3-5 őrs tartalékban haryása mellett - biztosítottuk a ííiozyás slÉrvezeít-
ségét. Közúti komendáns tartalékot képeztünk út- é§ hídépítő erőkből
is, felkészülve a váratlan ellenséges behatások következményeinek fel-
számolására.

Összességében a kózlekedési biztosítás hadtest szintű feladatainak
feltételei rendelkezésre ál|nak, elvi síkon egénelműbb szabályozást igé-
nyelne a uállítások szervaés&tek hovatartozása. Nagobb hangsúllyal lenne
célszerűbb kezelni az útfoígalom megszervezését és betartását.
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D.) Az egészségügri biztosítás muíatói, jellemzói

Az egésxégüg5ri biztosítás celja a személyi állomány egészségének
megóvrás4 a harcképesség fenntartása és a sérültek, betegek időbeni egész-
ségügyi eilátása" hátraszállítása a végleges g5óryulás helyéig. Alapvető tar-
talma:

- a gyógyító-kiürító biztosítás;

- kózegészségüryi-higiéniai és járván}védelmi biztosítás;

- a tömegpusztító fegyverek, ipari katasztrófák elleni egészségüg5d
védelem;

- állategészségüryi biztosítá§;

- egészségügyi anyagellátás.

A védelmi hadművelethez kapcsolódóan a legjelentősebb terület 4
gó&Jító-kiüftó biztosítás megtervezése és megszervezése. Ennek alapja
a keletkező sérültek különbözó mutatóinak meghatározása, amelyből fa-
kadnak a további szakfeladatok.

A különbözó mutatók közül legalapvetőbb a sériiltekvárható számá-
nak prognosztizáIása. Figyelembe véve a feltételezett ellenség lehetósé-
git, tevékenységének jellemzőit a gépesített hadtest védelmi hadművele-
te során 76-4oVo-os egészségüryi veszteséggel számolhatunk. Ha az ellá-
tási rendszerbe bevont erőket is számbavesszük, az összlétszám elérheti
a 35 ezet főt, amiból következik, hogy a sérültek létszáma minteg5l 5600-
14000 fő lehet.

Az előkészítő időszakban ryakorlatilag a szokrrányos betegségek mel-
lett munkabalesetek előfordulrására sámíthatunk, amelyet a szalszolgálat
á|ta|ában O,íVo-os nag5nágrendre talrsál. Megítélésem szerint, figyelem-
be véve a békeidőszakban is tapasztalt betegforgalmat, ez a számlénye-
gesen nagyobb lenne, bár a sérültállománnyal való foglalkozás döntő ré-
sze a kórházalcra hánllla.

A sérültek keletkezésének dinamikája a hadművelet során rohamo-
san felfelé íveló, a kritikus napon akár 3500-flO0 fó is lehet, majd a had-
művelet végéig csillapodó.
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Ha irányonként üzsgáljuk a sérúltek keletkezésének lehetőségeit,
megállapítható, hory a fő irányban általában 7oVo-kalmagasabb a várha-
tó sérültek száma, mint a másik irányban.

A következő meghatározó mutató 4 sérülések jellegére vonatkozik
A klasszikus tömegpusztító fegyverek háttérbe szorulása óta alapvetóen
hagyományos feg5rverektől keletkezó sérültekkel számolunk, de mintegl
2,4-5Vo |ehet a vegi sérúlt, és 0,1Vo körüli a betegek száma.

Ezek a szómértékek meghatórozzók eglrészt a gógtítási szükségleta,
másrészt a hátraszállítóshoz szül<séges feltétekket.

Az a követelmény, hory a gépesített hadtestnél keletkező sérültek
teljes egészében valamelyik szinten - hadtest, dandár (ezred, vagy ö.z.),
esetleg gl., hk.z. - első orvosi segéIyben részesüljenel<, és ha szükséges ez-
után kerüljenek hátraszállításra a kije|ölt kórházba. Ez a követelmény
determinálja az erők és eszközök csoportosítását, a megerősítések és el-
látsi utalások rendjét.

A prognosztizált sérültek jelentós része a fó irányban védó csopor-
tosításnál - gépesített lövészdandár és megerósítók - várható, ahol a csa-
patok össz|étszáma eléíheti az 5000-8500 fót is. A napi egészségűryi vesz-
teség9-77Vo köótt lehetséges, ami 400-1500 fó ellátá§át igényli az adott
hadműveleti teíületen. A sérülések súlyossága nyilván eltérő, de az eI-
méleti normák szerint mintery 60-7 5Vo -a kelelkező sétülteknek feltétle -
nül onosi beavatkozósí igényel. Mivel a dandár segélyhelyen né§/ orvos
van rendszeresítve, eárt feltétlenül orvos megerősítést szülrséges az elöl-
járó részérő|biznsítani. Ez történhet a dandárt megerősítő csapatok ál-
lományáből, a hadtest egészségügti zászlóaljtól vagy a tábori hadseregtól
kapott egészségügli osztag llleMe szakcsapatok erőiből. Korábban alkal-
maztunk olyan változatot is, amikor csapatoktól _ elsősorban tüzér, lég_
véde|mi tnzét - átalárendeltünk segélyhelyeket, de ennek létjogosultsága
megkérdőjelezhető.

A megerősítés naglságrendjénél célszerú arra törekedni, hory a dan-
dár szintjén legalább a séniltek 50 7o-a első orvosi segélyben részesüljön,
ehhez pedigZ-3 íős orvosbrigád átalárendelése túnik indokoltnak.

A keletkezó sérültek hátraszállítása terén a sérültek 95 7o-ánakszál-
lításával kell számvetni. A harcmező kiürítése, a sérültek zászlóalj-segé|y-
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helyeke történó eljuttatása történhet sebesültszállító, sebesültkihordó
(LUAZ) gépkoaival, illewe ryalogosan. Az esetek jelentós reszében nem
indokolt a zászlóalj-segélyhelyeke további eszközmegerősítést biztosí-
tani.

A dandársegélyhelyre történó hátraszállítást a dandár szintú erők
végzik a saját, ille&e az áta|árendelt eszközökkel, melynek nagyságrend-
je 2-6 db sebesültszállító gépkocsi lehet.

A dandárcegélyhelyről a sérüItek tovóbbszállítását a hadtest szinű esz-

közökkel kell végrehajtani, me|ynek iránya valamelyik hadtest típusú se_

gélyhely vagy kózvetlenúl a kijelölt kórház lehet. A szállításra általában
a tábori hadsereg biztosít egy sebesüItszállító szakaszt - 30 db jármú - il-
letve igénybe kell venni általános rendeltetésű tehergépjárműveket. Fse-
tenként rendelkezésre állhat légi kiürítő kapacitás is.

A gyakorlásokon rendszerint úgy számvetettünk, hogy a sérültek 60
%-át sebesültsáltító gépkocsikkal, a 4o vo-át ped;igmás eszközcikkel szál_

lítottuk. Álagosan napi 3 forduló megtételével lehet számolni.

A ryóryitó kiüritő biztosítás állandó szűk keresztmetszete a rend-
szeresített kapacitá§ alac§ony szintje. Ezért elengedhetetlenül szüksé-
ges olyan csoporto§ításokat létrehozni, amelyek az adott területen ezt a

feszültséget felotdják és ideiglenes jelleggel biztosítani tudják a folyamat
működőképességének fenntartását.

Az egészségügyi bizto§ítás má§ik na gy terilete a közegészségügli,jór-

ványügi feladatok megszervezése és végrehajtása. Jellemző, hory a gya-

korlások során kevés hangsúlyt fektetünk rá, pedig alapvető fontosságú
a csapatok hadrafoghatóságának megóvása szempontjából. Ennek meg-
felelően célszerú a hatékony közegeszségligyi-j árványü§/i feldeítési rend-
szer megszemezése és folyamatos múködtetése, a jelzésekből fakadóan
megelőző rendszabályok foganatosítása.

Mint, ahogy a békeüszonyok között is előírt kötelezettség az elhe-
lyezesi és múködési körülmények, a személyi állomány táplálkozása,viz-
ellátása rendszeres orvosi ellenőrzése, ugyanúry a harci körülmények kö-
zött is eleget kell tenni ennek a kötelezettségnek
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A töme&)usztító íegverelg az ipai katasztróíák elleni védelem szintén
penferikus tenilet ek számtt, általában megelégszünk annyival, hory b!
zonyos eróket kijelölünk a következmények felszámolásátan v aldiesz-
vételre. Ez ugyan része a feladatkomplexumnak, de az esetek zömében
nem töíténik meg a kijelölt állomány felkészítése, begyakoroltatása, í5,
várható, hogy tényleges helyzetben nem lenne képes miradéktalanul elé-
get tenni funkciójának.

, , Azállategészs€ű§/i biztosítás a hadművelet során lényegében nem
különbözik számottevően a békében is alkalmazott eljárásoktÓ| ekősor_
ban a csapatok ellátiására kerülő hús és más állati eredetú élelmiszerek
emberi fogyasztásra való alkalmasságának megállapítására irányul.

_ Összessegében az egaaégúgy,tbiztosítiás terén a megs7Éí7&tt tapasz-
talatok azt bizonyítják, hog;u tovább kellene erősíteni a csapatsziftén el-
rendelt feladatok végrehajtásához vültséges feltételrendszei, mivel a pó-
glító-Wft ő bbto§tás maraüktalan ellótá sa meghatározóan befotyáűlj a
a katonai szervezeíek hadtafogllatósógót, a személyi állomany ilabenia-
radásának esélyele Ha összevetjük azállapotainkat a NATO hádseregek-
ben található helyzettel, kitűnik, hogy feltétlenül erősítésre van szükség
e téren-

2.) A védelmi hadművelet anyagi-íechnikai biáo§ítiásának veze-
tése

Az anyagi-technikai biztosítás komplex rendszeréből a szakfelada-
tok elemzésén túl a vezetés néhány meghatározó részáe1 kívánok foglal-
kozni.

Az anyagi{echnikai vezetés arra irányul, hog5l a gépesített hadtest
részére megszabott feladatnak megfelélően a hadtest paiancsnoki elha-
trározás m. egalapozottan, idóben meghozatalra kerülhessen, az anyagi-
technikai biztosítás oldaláról alá legyen támasztva, a vegrehajtók feiadi_
tai időben meghatározásra keiriljenek és mindez biztosítsa a' alárendelt
csapatoknál elvégzendő szaktevékenység folyamatos, megbízható végre-
hajtását,
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A hadművelet tervezése időszakóban tehát a felad.atok sorrend.je:

- paíancsnoki elhatározás meghozatala érdekében végzett szaktevé-
kenység;

- az alárendelt csapatok részére feladatok meghatározása;

- anyagi-technikai biztosítási tervkomplexum okmányolása.

A végrehajtott gyakorlatok során többnfre a tervezési-szervezési
időszak feladatainak gyakorlása volt a kitúzött cél, a hadművelet, harc
alatti vezetés csak alkalmanként került felmérésre.

Ahadtest anyagi-technikai főnöIség funkcionális csoportosítását, az
alkalmazott elveknek megfelelően, a szakági feladatok szerint alakítot-
tllk, ígt létrehozósra került:

- vezeÍéÁi csoport;

- anyagi biztosítást;

- haditechnikai biztosítást;

- közlekedési biztosítá§t és

- egészségügyi biztosításl tervező csoport.

Az egyes csoportok rendeltetése, nevükból adódóan, a meghatáro-
zott részfeladatok teljes kimunkálása, döntésre történó elókészítése, az
alárendeltek szakirányú vezetése. Ennek megfelelően a vezetési csoport
aszakágivezctőket és a tervező osztályt magába foglalva, az anyagi-tech-
nikai fónökhelyettes koordinálása mellett, az anyagi-technikai fónök irá-
nyításával megvalósítja a tervező-szervező tevékeq,ség tisszehangolt vég-
rehajtását, az alapvető okmányok kimunkálását, és az anyagi-technikai
biztosítás múködési rendszerének folyamatos fenntartását.

Az anyagi biztosítást tervező csopoítot hivatalosan "Anyagi biztosí-
tást és szóllítást tervezó'' csoportnak nevezik, véleményem szeíint azon-
ban helytelen és szükségtelen külön kiemelni és han gsúlyozni a" szállítós"
kifejezést, ugyanis az szerves része az anyagi biztosításnak.
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Olyan ez, mintha például azt mondanánlq bogy "Haditechnikai bb-
tosítást és javítást tervező csoport" ,vagy "Egészségügti biztosítást és kiürítést
tervező csoporl" -

a.) A parancsnoki elhaíámás megalkotása érdekében végzendő el-
sődleges tevékenységet egy szűkebb , operatív csoport hajtja vegre, kiilö-
nösen akkor, ha a tervezés időszakában már a harcálláspont és az anya-
gitechnikai vezetési pont külön-külön, eg5rmástól j elentós távolságra te-
lepül. Az elsó védelmi hadművelet kidolgozását rendszerint laktanyai kö-
rülmények közcitt végeztük, így klasszikus csoportlétrehozásra nem ke-
rült sor, de a feladatba elsődlegesen bedolgozók az operatív c§oport tag-
jaivo|tak Ennek figlelembevételével az operatív csoport célszerú állomá-
nya:

_ anyagi-technikaifőnök.

_ tervező osztályvezető,

- hadműveleti fótiszt,

- haditechnikai főnök,

- fegyverzettechnikaiszolgálatfőnők,

- műszaki-technikaiszolgálatfőnök,

_ vegyivédelmi-technikai szolgálatfónök,

- elektronikaiszolgálatfőnök,

_ hadtápfőnök,

- üzemanyagszolgálatfőnök,

_ szállító főtiszt,

- egészségügyi szolgálatfőnölg

- közlekedésiszolgálatfónök.

A parancsnoki elhatározás meghozatala érdekében végzett szakte-
vékenlség a kóvetkezókre itúnyul:

- a PK ATTI j avaslatai a hadművelet anyagi-technikai biztosítására;
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- anyagi-technikai §zámvetések, melyek a parancsnoki elhatározás
magyaráző szö\legének a részét képezik.

E két alapvető feladatsor végrehajtása érdekében kell a kidolgozó
csoport valamennf tagjának ténykednie, és a maga szakterületéről a szük-
séges adatokat biztosítania.

A PK.ATH. javaslatai kialakítása, az anyagitechnikai helyzetmegí-
télés folyamatában történhet meg. Az operatív csoport tagjai, miután mind
a parancsnoki, mind az anyagi-technikai főnöki elgondolást megismerték
felkészülnek meghatározott időben saját javaslataikat jelenteni. Az anya-
gi-technikai főnölmek javaslatokatjelent a kiidekedési az egészségüryi,
a haditechnikai, a hadtípfőnö\ valamint a tervező oszályrzezető, Az
így kialakított soríendnek el§ődleges praktikuma az, hogy a rendszerint
szűkös felkészítési idő nagyobb mértékben álljon rendelkezesére a had!
technikai és a hadtápfónöknek.,4 szakági jelmtések megfogalmazása so-
rán elsődlegesen arra kell törekedni, hogt az feleljen meg szorosan kapcso-
lódjon a PKÁTH. parancsnoknak megtemdő javaslataihoz, azokhoz a
kérdésekhez, amelyek parancsnoki jóváhagóst, döntést i4éhyelnek Ateí-
jengós, az adott szakterület minden részletére kiterjedő jelentés lehet,
hogy szalrszerű és bóséges, de praktikusnak, optimálisnak semmiképpen
nem nevezhető, megnehezíti és hátráltatja a PKATH. jelentésének össze-
állítását. Ezt ftgelembe véve a jelmtések felépítésének céIuerű változata:

- a fő feladatok;

- a rendelkezésre álló erők-eszközcik csoportosítása, manőverei;

- a szakfeladatok végrehajtásának rendje, fóbb mutatói;

- a harcbiztosítás szükségletei;

- a vezetés javasolt rendszere;

- kérelmek,

A parancsnoknak megtett javaslatok jelentését követóen, a hadmű-
veleti osztály részére át kell adni azokat az adatokat, amelyek a parancs-
nok elhatározásának magyatáző szövegéhez szükségesek. Olyan anyagi
számvetésről van sá, amely tartalmazza az alapvetó anyagfajtákra vo-
natkoztatva a szükégleteket, a biztosítás mutatóit és a várható kázlet-
mutatókat. Külön táblázatban célszerű kimutatni az elsó napra engedé-
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lyezett harc- és üzemanyag felhasználási normákat, melyeket a harcin-
tézkedések is tartalmazni fognak.

b.) Az anyagi-technikai biztosíásra hozott elgondolás jóváhas/á-
§át követően a tevéken}§ógnek arra kell irányulnia, hogy az alárendelt
csapatok mielóbb, intézkedés formájában megkapják szakfeladataikat.

Az intézkedések elkészitése komplex felada! amelyben részt kell
vennie valamennyi szakági biztosítást tervező csoportnak. A harcoló és
harcbiztosító csapatok irányába a tervezó osztá|y, az anyagi-technikai szak-
csapatok részére a szakági biztosítást tervező csoportok állítják össze az
anyagitechnikai szakintézkedéseket.

Az elsó vódelmi hadműveletben résztvevó csapatok valamennfen
külön-külön irásos intézkedést kapnak, a hadművelet során azonban a
kialakult gyakorlat alapján az összfegyvernemi és a tüzérdandárok önálló
szakintézkedést kaptak, a többiharcoló csapat é§ a harcbiztosítók részére
a sziikséges adatokat a fegyvernemi fónök harcintézkedésébe dolgoztuk
be.

Nem frázis az a követelmény, hogl az alárendeltekidőben és me§elelő
tartalommal kapj anak intézkedést. Több esetben bebizonyosodott, hogy
ezt a kóvetelményt teljesíteni nem egyszerű feladat, csak célirányos és
összehangolt tevékenységgel lehet. Ennek érdekében a szakági vezetők-
nek kiemelt figyelemmel kell kidolgozni és a szerkesztést végrehajtó ter-
vező osztá|y részére átadni azokat a szakmai részkérdéseket, amelyek az
alárendelt csapatok feladatai teljesítéséhez szükségesek.

A g.hdt. anyagi-technikai főnöl<ség tevékenységének minősítése úgy
jelenik rneg, ahogy az általa vezetett c§apatok végrehajtják a kapott fel-
adatot időben és eredményességben. A leglobban kimunkált, legszebb
tervek is értéktelenné válnak, ha azok megvalósítása csorbát szenved.

Külön figyelmet érdemel a feladatok, intézkedések lejuttatása, szin-
tén azt az elvárást alapul véve, hogy időben tudja az alárendelt csapat
kézhez venni. Az első védelmi hadművelet tervezése során az elkészült
intézkedéseket külön futár szállítja a csapatokhoz.

A hadművelet végrehajtása során, ahol a párhuzamos munkamód-
szer alkalmazása szúkégszerűbben jelentkezik, többnyire az a gyakorlat,

124



hogy összekötő tiszt, esetleg személyesen a fó feladatot végrehajtó dan-
dár anyagi-technikai főnök veszi a feladatot írásban és szóbeli kiegészí-
tésekkel, értelmezésekkel.

c.) Az anyagi-technikai biztosítási úenkomplexum olrnrányolása azok-
nak a meghatározó részterveknek a kidolgozását jelenti, amelyek lehe-
tóvé teszik a hadművelet anyagi-technikai biztosítása megtervezését és
megszervezését és a hadmúvelet során annak folyamatos vezeté§ét.

A tervező-szervezó munka során a kidolgozás tárgya a"Terv a g.hdt.

védelmi hadművelete anyagi+echnikai bizto§tósóra", amely két alapvető
részből áll:

- grafikus terv: térképen;

- magyarázó szöveg, táblázatokban.

A tervezés munkatérképen folyik, melynek adatai alapján kerülhet
sor a bizasíusi tervtérlép elkazítaére. A munkatérl<ep a hadmúvelet vég-
rehajtása során folyamatosan a tervezés alapját képezi, íg5l alapvetó el-
várás vele szemben az akfializá|ása, naprakészentartása. A gyakorlások
során bebizonyosodott, hory munkatérképet célszerűkészíteni és vezet-
ni a PK ATH.-n kívül az anyagi biztosítást és a haditechnikai biztosítást
tervező csoportnak, míg az EUSZF és a KSZF az anyagitechnikai fónöki
munkatérképen kap lehetőséget a tervezésre.

A biztosítrisi tervtérkép grafikus tartalma, a gépesített hadtest fel-
adatainak ábrázolásán túl, a PK. ATH. elhatározásának a megjeleníté_
se. Ennek alapjá n tarta|mazza az ellátási és kiürítési irányokat1 az 

^ílya-gi-technikai biztosításban résztvevő erőket, eszközöket, bázisokat, azok
manővereit, a mozgáshoz sziikséges és berendezett úthálózatot, az ellá-
tási feladatok tervezett pontjait, terepszakaszait, illetve a vezetési rend-
szer elemeit.,,4 térképen táblázatos formában csak az anyagi+echnikai bb-
tosítós legfontosabb mutatóit célszerű me§eleníteni, amely összefogottan
taítalmazza az anyage||átás, a hadrafoghatóság és az egészségügli vesz-
teség, hátraszállítás legfontosabb adatait.

A maglarázó szöveg az anyagi-technikai bizto§ítás valamennyi terü-
leiére kiterjedően magába foglalja a végrehajtásra vonatkozó számveté-
seket, az erők és eszközök elosztását, alkalnazrásának rendjét. Célja a
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feladatok számszerűsített kifejezésével az anyagi+echnikai bizto§ítás kö-
vetelményeinek és lehetóségeinek meghatározása. C élszerű tartalma :

_ szöveges elgondolás;

- kimutatás a g. hdt. és megerősítői harcértékéről;

* kirnutatás az anyagi-technikai csoportosításról, erők és eszközök
elosztásáról;

- számvetések az anyagi biztosításra:

- 1ja. súlyadatai,
_ nagybani anyagi számvetés szal§zolgálati áganként

kimutatásokban,
_ résdetes anyagi számvetés a hadművelet következó

_ napjára,

- nagybani szállítási számvetés,

- részletes szállítási számvetés,
_ utalások rendje.

- számvetések c haditechnikai biaosításra:

- hadrafoghatóságalakulásatípusonként,
- veszteségszámvetéstípusonként.

- terv a katonai gépkocsiutak berendezé§ére, fenntaítiá§áía és
működtetésére;

- számvetés az egészségűEyiveszteségre és a sérültek hátraszállí-
tására;

- az anyagi-technikai híradás rendje.

A magyarázó szöveg komplex tartalmából adódik, hogy összeállítása
az anyagi-technikai főnökség funkconális csoportjai mindegyikét érinti,
a szerkesztés pedig a terlező osztály feladata.

Az anyagi-technikai fónölrségen belül olyan szemléleteket kell kiala-
kítani, amely alapján valamennl szolgálati személy azt tekinti elsődle-
gesnek, hogy az átfogó, összesített anyagi-technikai harci okmányok ké-
szüljenek el első üternben, és ezután köjetkezhet az egyes szakterületek
szakmai okmányainak formába öntése, letisztázása. Csak így biztosítható,
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hogy megfelelő tartalommal, megfelelő időben parancsnoki jóváhagyás-
ra be lehessen mutatni az anyagitechnikai biztosítási tervet.

3.) Osszegezés:

A tapasztalatok összesítése alapján megállapítható, hory az alkalma-
zott s/akorlati eljárások az anyagi-technikai biztosítással szemben támasz-
tott igényeket és k&etelrnényeket kielégítilq nincs elmaradrás az össdegy-
vernemi harc megvívására kialaHtott elvek korszeríségétől.

A tervező-szervező tevékenység terén továbbra is kiaknázatlan tar-
talékok vannak a sámítógépes támogatás igénybevételében. Laktanyai
körülmények között, a begyakorlott honvéóégi közalkalmaz ottak bevo-
násával hatékonyan alkalmazhatók a szövegszerkesztők, egyéb táb|ázat-
kezelők, de táboi k)rühnények k)zött a vezetés-automatizólás szintje el-
marad a korczerú lehetőségeldóI. Továbbra is hiányolom, hogr nincs egt-
séges programrendszer kidolgozva, amely biztosítan á legalább az arry a-

gi-technikai szolgálaton belül a vertikális vonalakon az információáram-
lást és cserét. A helyi kezdeményezések öncélúak, általánosságban jel-
lemző rájuk, hory az alárendeltek nem tudnak prStálni belőlük, így csak
többletmunkánalq felesleges nyűgnek érzik az adatszolgáltatást.

Nem egtségesek a harci okmánynintál ezáltal nem lehet erységes
a követelménlámasztás sem, az érdeklődési körnek megfelelő mél5nég-
ben foglalkoznak a csapatok szintjén az okmányok összeállításával, elő-
készítésével.

Az integráció következtében a vezetők sokkul szélesebb szalonai terü-
Ietet kell, hogl iányítsanalq emiatt nagtobb mértékben u cséges a dönté-
s elókészítésbe bev onni a szaká§ főnök)kt Ahelyzetmegítélés tényleges
folyamata, technológiája elméletileg ismert, elismert, azonban a gyakor-
lati megvalósítrás, a praktikus végrehajtás az esetek zömében nem kellóen
realizálódik.

A törekvések ellenéte a tervező rnun}a cóIjait nem eglséges aka-
rással igtekszik minden §zalúgi vezetó, felelős nunkát végző b€osztott
elérni, az esetek zömében az energia naryobb részét a szúk szalonai kb-
vetelmények teljesítése köti le. Eztbefolyásolja az is, hogy elölj árói szakmai
ellenőrzések során többnlre - kiragadva a részí az egészből - az adott
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§zakterület kerül vizsgálatra és a szakmai okmányok alapján minősítésre,
Ezt a szemléleíet csak felülről-lefelé lehet megváltoztatni.

Az anyagi_technikai fónökseg békeszervezetének háborús funkcio-
rális csoportosításnak megfelelő áta|akítása elüleg egyszerűen neg-
oldható, a tényleges tervezőmunka során azonban összemosódnak a fe-
lelősségi körök, ami adott esetben bonyodalmakat okozhat. Mindez fel_
veti annak kérdését,hogy közelíteni lenne céluerű, már békében is, a há-
bonis szenezeti és munkarendhez.

Avezető szervek eredményességének tényleges megítélésében sok-
szor nem az kap kellő hangsúlyt, hogy a végrehajtó tagozat hogyan tudta
teljesíteni a feladatot, mennlben járult ltozzá a vezető a vezetett tevé-
kenységének minőségéhez, Ez azt okozza, hogl a tenezés naglobb hang-
nilyt kap, mint a szewezés, ezáltal öncélú marad, nem szolgálja az összér_
dekeket.

A fennt említett hiányosságok, negatívumok hatásukban nem olyan
jelentősek, hogy az anyagi-technikai biztosítás múködési rendszerét vál-
ságossá teglélq de kikiiszöbölésükkel, a szükséges szemléletváltással to-
vábbi előrelépést lebet tenni.Áz anyagi+echnikai bbtosító§ terén dol4ozó
állomány döntő része magasfola1 szakértelemmel végzi a tértyleges, napon-
ta jelentkező szalcfeladatokat, ami alapjón biztosítomtak látszik a valós
hóbonls feladatok köv etelményszinű megolüsa is.
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