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A harcanyag ké§zleíek megalakításának lehetőségei

Tanulmányom első Észébő| kitűnil hory egl esetlegesen bekövet_
kező háborúban az otszág egé§z terűlete hadszíntérré válik Tehát az
ország egész területére vonatkoztatbaók a hadszíntérelőkszítés áItalá-
nos érvényű rendszabáIyai. Az már az agresszió irányától, az e|hárításra
kialakított elgondolástól, a védelmi hadművelet(ek) lefolyrásának várha-
tó térbeli-idóbeli kiterjedésétól füg g,hogy azoíszágmely részeválik had-
múveleti területté. Mivel e tekintetben kitűntetett irány (térség) nincs,
a hadszíntér előkészítés anyagi-technikai szakfeladatait olyan módon kell
végezri, hogy az "eg/enszilórd" legyen. Minden lehetséges irányból érke-
ző esetleges agresszió elhárításához biztosítsa az anyagi-technikai felté_
telrendszert, a szükégletek optimális kielégítését.

Ennek a követelménynek kell énényesülníe a harcanyag készletek
me4alaátásánál, a szül<séges mennyiségi harcanyag hadmúveleti terüle-
ten történő felhalmozásánáL A lőszer és más harcanyag készleteket úgy
kell csoportosítani, a lépcsőzést, a szétielepítést úgy kell végrehajtani,
hogy az a haderő bármely irányba történő felvonulásánál, az ellátási kö-
vetelményeknek megfeleljen.

A harcanyag készletek hadszíntéren tórténő felhalmozásának tanul-
mányozásánál elengedhetetlen a témakör alapjainak tisztázása. Az álta-

1 Dt.Lovászzo|lá^ alezredes, adjuíktus, ZMKA Haditechíikai Tanszék
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lánosan alkalmazott készletképzési szabályoknak megí'elelően a Magyar
Honvfiseglren is egi hierarchikusan lépcsőzött készletképzési rendszer
működik Ennek a készletképzési rendszernek az elemei a hadászati, a
hadmúveleti és a csapat (harcá§zati) készletek. Ezek a készletek a külön-
böző szakutasításokban, akadémiai jegyzetekben kellő alapossággal meg
vannak határozva, Ennek ellenére úgy gondolom, hogy nem mellőzhető
e tekintetben egy gyors értelmezés.

A hadászati készletek a hadinormák és a nemzetgazdaság teherbíró
képessége alapján a honvédelmi alapelvek által támasztott követelmé-
nyekkel összhangban központi bázisokon, tárintézeteknél megalakított
hadianyagok összessége. A hadászati készletek rendeltetése a Magyar
Honvédség háborús szükégleteinek kielégítése a legfelső katonai veze-
tés szabályozása mellett.

A hadműveleti készletek a központi (hadászati) készletekból kikü-
lönített stacionárisan vag5l mobilizáltan megalakított hadianyag készle-
tek. A hadmúveleti készlet rendeltetése a hadművelet anyagi szüIrségle-
tének kielégítése. A hadműveleti készletet a hadműveleti terűleten hal-
mozzák fel olyan módon, hogy az acsapatok működő ellátási rendszerébe
bekapcsolható legyen.

A csapat (harcászati) készlet a csapatoknál az állománytáblákon
rendszeresített létszám és a meglévő haditechnikai eszkózök alapján a
hadinormákbanés aharckészültségi intézkedésbenmeghatározott,kész-
letlépcsőzési előírások figyelembe vételével megalakított hadianyagok
mennyisége.

A hadászati készletek központi elhelyezéséból, illetve a csapatok
béke diszlokációjából eredóen a potenciális hadműveleti területeken nincs
számottevő harcanyag készlet felhalmozva. A különböző irányokban el-
helyezkedő hadmúveleti területeken csak a békében már ott diszlokáló
csapatok harcanyag készlete van jelen. Ebben az állapotban érdemi vál-
tozás csak a veszélyeztetettségi időszakban a hadműveleti felvonulás, a

hadászati kázletek sáttelepítése során következik be. (A harcanyag kész-
letek lépcsőzésének, területi elhelyezkedésének rendjét a béke idősza-
kában az l.sz. vázlat szemléIteti).

A háborút megelóző veszélyeztetemégi időszakban ez a lépcsózé§ rend-
szer mepáltozilc A szárazföldi haderő csapatainak, illetve csapatkészle-
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teknek a hadműveleti területre történő átcsoportosításával egyidőben
megkezdődik a központi (hadászati) készletek széttelepítése is. A harc_
anyag készletek he|yzete, a felhalmozás mértéke ebben a helyzetben a
következő képet mutatja:

A csapatok hadműveleti felvonulásával egyidőben megjelenik és
egyben koncentrálódik a hadműveleti területen a szárazföldi csapatok
csapat (harcászati) készleíe. Ennek tömege a felvonultatott csapatok
mennyiségével arányosan -,lá|íozó. Hadtest nagyságrendű hadműveleti
csoportosítás alkalmazása esetén lőszerből 8000-10000 tonna, egyéb
harcanyagból 1000-1500 tonna. Ez a harcanyag készlet - az áItalános
harcan}ag lépcsózái elóírásoknak megfelelően - kerül lépcsőzésre. Így a
készleteknek közel 50 %o-a közvetlenil az aleglségeloűl, az eszközök
mellett, míg a fennmaradó 5O Vo zászlóalj-, dandár-, hadtest (hadosztály)
ra ]a ára kban kerül felhalmozásra.

A csapatkészleteken felül a hadműveleti teüIeten keül megalakításra
a hadműveleti készleí. Ennek a megalakításnak a jelenleg elfogadott mód-
szere az, hogy a központi tárintézetekből vasúti szerelvényekre málhá-
zott lőszer és harcanyag készleteket különítenek ki, ame\eket a hadmű-
veleti tenileteken, illetve az ország más területein anyagtároló-kiadó kör-
zetekben decentralizálnak. A hadmúveleti területen elhelyezkedő 2-3
ATTK-ban felhalmozásra kerülő 12-18000 tonna lőszer és egyéb harc-
anyag a csapatoknál lévő harcanyag készletekkel együtt már fedezi a had-
műveletek §zükségleteit,

A szükségesnek ítélt hadműveleti készletek megalakjtásánál - megfe-
lelő területi egybeesés esetén - fel kell használni azolközponú táintéze-
tek anyagi Mszleterl, amelyek békediszlokációjuk folyamán a hadműveleti
területen helyezkednek el. Azoknak a központi raktáraknak a készleteit
pedig, amelyek a veszélyeztetett irányokban vannak - és a hadművelet
során felhasználásukkal nem számolnak - át kell csoportosítani, megfelelő
védettséget biztosító mélységbe kell kivonni.

Ezzel a módszprrel biztosítható azon követelmény teljesülése, hogy
hadszíntér, illetve a hadműveleti tertilet előkészítésnélolyan anyagi kész-
letek kerüIj enek felhalmozásra, amelyek arányos ak a hadmúveleti szükség-
letekkel. (Abarcanyag készleteknek a hadművcleti területen történő fel-
halmozásának rendjét a 2.sz. vázlat szemlélteti).
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A hadászati, hadműveleíi készletek megalakításánalg lépcsőásének,
szükség szerinti széttelepítésének vannak olyan rendszabályai, a folya-
matok beindításának olyan előfeltételei, amelyeket a hadszíntér, a had-
műveleti terület előkészítése során már békében végre kell hajtani, mcg
kell teremteni. .Eze k a szakfeladatok szerues részét képezik a hadszíntér-,
a hadmíiveleti terület elókészítés ének

Ezek a következők

- A hadászati harcanyag készletek központi raktárakban tárolt ré-
szének elhelyezésénél biztosítani kell a maximális védettséget. Aközponti
raktárakat az ország, azaz a badszíntér olyan központi térségeiben kell
kialakítani, amelyek lehetőleg kívül esnek az ellenséges támadások vár-
ható irányain, a potenciális hadműveleti területeken. A raktárak kialakí-
tásánál a megfelelő közúti és vasúti szállítási feltételeket meg kell terem-
teni (ipari vágány, bekótó utak, belső útvonal hálózat, stb.). Ezen köve-
telményeknek egyébként ajclenlegi telepítési rendszer - egy-két kivétel-
iől eltekintve - megfelel.

- Meg kell szervezni a kózponti raktárakmegíelelő ónését, védelméí.

A raktáraknak a ftildi és légi támadással szemben kelló védelmet kell
biztosítania. Ez a követelmény még fokozottabb mértékben vonatkozik
a hadműveleti területen működő ATTI(-ekre és raktárakra is.

- Rendkívül nagy jelentőségű feladat a hadászati készletek ery meg-
határozott részének a veszélyeztetettségi ídőszakban töríénő széttelepí-
tése. F,nnek végrehajtására különböző, az előzőekben részletesen tár-
gyalt megoldások vannak kidolgozva. A jelenlegi koncepció értelmében
központi készletek egy részét vasúti szerelvényekre máLházzák és az elő-
zőekben már említett ATTK-be irányítják. Ezel decentralizáli készletek-
nek a hadműveleti területre irányított hányada alkotja majd a hadműve-
leti készletet.

A központi harcanyagkészleteknek egy másik jelentős részéí közúli
száIlító kötelékek veszik magukra és a továbbiakban a központi (hadmű-
veleti) szintú vezetés mozgó anyagi tartalékaként funkcionálnak, Ehhez
a megoldáshoz a szükéges közúti szállító kapacitást már békében le kell
hiztosítani.
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- Az ATKK-k sikeres múködéséhez t]el kell mérni a különböző had-
műveleti irányokban a vasútállomások fogadókészségét. Fel kell térké_
pezni azokat a vasútvonalakat, pálya§záközokat, vasútállomásokat, ame-
lyek az ATKK-al, konkrétan a kirakó álomásokkal szemben támasztott
Éövetelményeknek megfelelnek. Így a vasúti szabványnak megfelelő ol-
dal és homlokrakodóval rendelkeznek, a mellékvágányok mellett a szük-
séges méretú (150-200 m) rakodófront kialakítható. Továbbá a vasútál-
lomás (kirakó állomás) megfelelő közúti megközelítési lehetőséggel ren-
delkezik. Ki kell választani azokat a vasútállomásokat, amelyek az előbb
említett követelményeken túl megfelelő szintú összeköttetóssel, fejlett
híradó rendszerrel rendelkeznek és így be tudják tölteni az ATKK- ve-
zető állomásának szerepét.

- Fel kell mérni a hadműveleti területeken lévó azon nag kapacitósú
raktárakat, amelyek a különbózó harcanyag készletek elhelyezésére alkal-
masak lehetnek Azokat a raktárakat kell elsősorban megvixgálni, ame-

lyek harcanyagok tárolásával szemben támasztott tárolási-őrzési-védelmi
követelményeknek megfelelnek. Fontos mérlegelési szempont, hogy a
raktárak közúton megközelíthetók legyenek. A felmért raktárak szükség
esetén bizonyos központi készletek vagy hadműveleti készletek elhelye-
zésénél kaphatnak szerepet.

(A j elenlegi széttelepítési koncepció (ATKK,k rendszere ) altematíváj a-
ként is számítósba vehetőklennének a kIIő képpen felmért, a széttelepítési
irányokban elhelyezkedő nemzetgazda s á§ raktárhá lózatok Ezek igeny be -

vételére értelemszerúen csak minősített időszakban, a honvédelmi kötele-
zeftsé{ alapján kerülhetne sor).

- A központi készletek területi elhelyezésének ismeretében, a szük-
ségesnek ítélt változatokban, ki kell jelölni az átrakó köneteket. Ezeket
az átrakó körzeteket az otszág területét részekre tagoló, hadműveleti
jelentóségű folyóakadályok mentén kell kijelölni. Ezt olyan követelmé-
nyek szerint célszerű végrehajtani, horyvalamennyi hadműveleti irányba
biztosított legyen a zavarmentes anyagáramlás.

- Az egész ország, azaz a teljes hadszíntér előkészítésével összefüggő,
a nemzetgazdaságjelentős részét é rintő íeladal a hadiipai termelés szük,
ség veinti beindítása, felfuttatdsa. Ez elsősorban azokra az ipari üzemck-
re vonatkozik, amelyek valamilycn hadianyag gyártására alkalmas lche-
tőséggel (hidegkapacitással) rendclkcznek. Ezcn vállalatok, üzcmek, ka-
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pacitásadatainak folyamatos nflvántartrása, rendkívül fontos feladat. A
megfelelő képzettségű sza l<ember meghagás köv etkezetes betartás áv al biz-
tosítani kell a honvédelmi kötelezettségek végrehajthatóságát.

- Ugyancsak a hadiipari termeléssel, a nemzetgazdasági egységek ha-
ditermelésre történő átállításával kapcsolatos feladat a különböző mun-
kavállalási kötelezettségel<ről szóló szerződések megkötése. Ezekeí a szer-
zódéseket a szakterületek jogi szabályozásának figyelembevételével már
békében célszerű megkötni.

(A nemzet4azdaság mozgósítása, hadi termelésre történó ótáIlítása, a
hadiipai termelés felfuuatósa megítélésem szeint már nem teljesen a had-
színtér előkészítés fogalmába tartozó tevékenység. Meglátásom szeint ez a
kgfelsó politikai, gazdasági vezetés irányításdval megoldandó országmoz-

4óSítási íeladat, melyet a védelmi tenewel összhangban kell végrehajtani.)

- A legfelsőbb szintú katonai (anyagi-technikai) vezetes íe|adata, hogl
áIlandó munkakapcsolatban legten a kíilönböző ágazati minisztéiumok-
kal, az orszógos hatáskörű szeryelg a gazdasá§ szervezetek vezetőivel. Biz-
tosítani kell, hogy a különböző szintű beruházásoknál, új gyártó kapaci-
tások kialakításánál, az infrastruktúra fejlesztésével, a honvédelmi, illet-
ve a szűken értelmezett katonai követelmények meghatározásra kerül-
jenek.

A fenti rendszabályok bevezetése, a konkrét előkészüIeti tevék€ny-
ségek végrehajtása esetén összességében megfeleló feltételek adódnak
a feg5rveres küzdelem anyagi szükségleteinek kielégítésére. A hadszín-
téren (az ország területén belül) felhalmozott harcanyag készletek
mennyiségi és minőségi mutatói meg fognak felelni a háborús szükégle-
teknek. Az ország központi térségeiben történő felhalmozás, illetve a
veszélyeztetettségi idószakban végrehajtott széttelepítá biztosíthatja a
megóvrást, a tömeges veszteségek elkerülését.

A központi készletekból - a harcoló csapatok igényeivel arányban
álIő - a hadműveleti készlet kiktilönítése és a hadmúveleti területen történő
decentralbóIósa kedvező feltételeket biztosíthlt a csapatok folyamatos el-
Iátására. Ezáltal megteremtődnek a feltételek a hadmúveleti c§oporto-
sításnál az autonom önellátás elvének következetes alkalmaziására. Olyan
naryságrtndű anyagi potenciál halmozódik fel a hadműveleti területen,
amely fedezheti a felhasznált anyagok pótlását. Azaz a hadműveleti te-
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rületen az anyagi §zükégletek és a kapacitások (elen esetben anyagi
készletek) között az egyensúly biztosítható.

Az anyagi készletek ilyen módon történó felhalmozása és lépcsőzése
az elsó hadművelet időszakára anyagi önállóságot biztosíthat a csapatok
részére. Ebben az esetben az anyagi készletekés szülrségletek eryensúlya
csak a hadművelet végén bomlik meg. Csak ekkor kell a központi tagozat-
nak a hadműveleti területen zajló anya§ folyamatokba beavatkoznia.

A fentiekben felvázolt esetben csak a következő hadműveletre tör-
ténó felkészülés időszakában jelentkezik feladatként a harcanyag kész-
letek reproduMlása. Ennek során a csapatoknál felhasznált harcanyag
ké§zletek pótliá§a mellett ismételten meg kell alakítani a hadműveleti kész-
leteket. Ahhoz, hogy a megbomlott egyensúly helyreálljon a központi
hadászati tartalékokból újabb készleteket kell a hadműveleti terüIetre
irányítani.

Feltöltes
a hadászati

készletekből

A fentiekben felv ázn|t készletképzési (reprodukálási) folyamatokat,
a háború során - az indukálódó igényekhez igazodva - több ütemben is
végre kell hajtani. A kszletkepzési ciklusok száma a feglveres kiizdelem,
a háboni időtanamától ft.igg. A folyamatoknak a fegueres kiizd,elem vége,

illetve a készletek kimeülése szab hatán.

Á felvázolt készletkepzési modell hadtest nagyságrendű hadműveleti
csoportosításnál, a csapatok összefüggő hadműveleti felépítésében, ma-

Hadműveleti terület
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gas intenzitású fegj^r'eres kűzdelemben történó alkalmazását feltételezi.
Ettől eltéró alkalmazás esetén a felhasanálói magatartáshoz, a harcanyag-
felhasználás intenzitásához kell igazítani mind a készletképzés, a felhal-
mozás mértékét, mind az ellátás módszereit és formáit.

A hadszíntéren aktiviálható helyreáüúó kapacitá§ok

A Magyar Honvédség háborús műkiiléséhez szükséges haditechni-
kai eszközszükséglet biztosítrósa, a békében már meglévó és hadrendbe
állított eszközökkel, valamint a nemzntgazdaságból mozgósítás esetén
bevonultatott eszközökkel, továbbá a veszélyeztetettségi idószakban
(háború során), a hazai gyártásból és importból beszerezhető termékek-
kel történik.

A béke íeltöltöttséget alapul véve a Magyar Honvédség csapatai harc-
eszközökkel és speciális (csak á honvédségben rendszeresített) technikai
eszközökkel l00 %o-os ménékben fel van töltve. Ez a haditechnikai esz-
közállomány egben megfelel a háborús hadrend szülségleteinek is. A
haderő átszewezése kapcsán feleslegessé váló haditechnikai eszközök
eg5l részéból hadműveleti @adászati) taítalék is képezhető.

Gépjármúvelg múszaki munkagépek és néhány különleges szaktech-
nika vonatkozósóban a íeltöItöttséy már vókozó. A különbözó katonai
szewezeteknél e tekintetben lényeges eltérések mutatkozlak, de az át-
b4os eaáfuftsóg 50-70 7o k)zöft mozog. A hiányzó eszközállomány a nem-
zetgazdaság különbözó területeiről, a honvédelmi kötelezettség elvének
megfelelően kerül |ebiztosításra és bevonultatásra.

A hazai ipari (hadiipari) tetmelés csak megfelelő feltétehendszer tel-
jesülése esetén lesz képes a haderó bizonyos eszközigényeinek kielégíté-
sére. Elsőcorban kézi lőfegyverek, haglományos tűzérségi eszközök, op-
tikai és elektron optikai múszerek, híradástechnikai berendezések, vala-
mint közúti (terepjáró) gépjárművek ryártásával számolhatunk.

Az említett eszközcsoportok elöál|ításához meglévő górtói kapaci-
tós (hidegknpacitás) beindításához, a termelé§ felfuttatásához, a veszé-
lyeztetettségi időszak során, illetve a hadműveletek során folyamatos
anyag és energiaellátás, bizonyos esetekben pedigimport anyagok, alkat-
részek, félkésztermékek beszállítása szükséges. Csak ilyen feltételrend-
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szer mellett lehet a hadiipari termelés beindítására és a háborús szükség-
letek kielégítésére számolni. Ennek elégtelensége vagy hiánya esetén,
az ipari kapacitás alacsony szinten marad, az ipar képtelen lesz a hadsereg

s zü l<s é gl e t e it b izt o s ít an i.

A haditechnikai eszközszükségIet kielégítésénél az import, mint be-

szerzési forma a jelenlegi nemzetkö zi egyezmények érte|mében csak bé-

ke időszataíban jelenthet me7oldást. Veszélyeztetettségi időszakban, vál-

sághelyzetben, illetve háború során hadiipari termékeket import útján

beszerezni szinte lehetetlen. A válságövez€tr€ a nemzetközi szenezetek
(ENsZ, EU, I\IYEU) áltat meghírdetett embargó\ szint€ áthághatat|an
korlátokat vonnak az etlenségeskedő országok köré, megnehezítve ez-

által hadfelszerelési cikkek beszerzését.

Az elmondottakból egyértelműen következik, hogy haditechnikai
eszkózökvonatkozásában a háborús szükségletekkielégítésének alapve-

tő mődja a már békében felhalmozott védelmi keszletekfelhasználása. Ha-
diipari 1ermelésb ől származó készlet-kiegészítésre azoknál 

_a 
termékek_

néi számolhatunk, amelyekból már békében folyik a termelés. Továbbá
azontermékeknél, amelyekgyártására a hidegkapacitásokrendelkezésre
állnak és az ipari termelés felfuttatása rövid idő alatt lehetséges.

A szúk keresztmetszetú ipari termelésből, az import beszerzés ne-

hézségeibőI következik, hogy háborúban rendkívül nagry jclentősége van

a megiértllt, meghibásodott es zközök, azaz a veszteségek - helyreóllítá-

srírraÁ Realitásként el kell fogadni, hogy jelen körülmények közritt, a

háborús veszteségek pótlásának alapvetó m6dja, az eszkdzveszteségek

helyreállítása, azok javítása és visszatérítése.

Tanulmányom első fejezetében részletesen megvizsTóltuk a badműve-
letek soránvárható eszközveszteségeket. Hadtest nagyságrendű hadmű-

veleti csoportosítást f-eltételezve átlagos veszteségi mutatók alapján ler
tek kikalkulálva a különböző eszközcsoportoknál várható veszteségek.

A harcok során keletkező veszteségek, a helyreállíthatóság lehető-

ségei, a javítások eszköz, anyag és idóigényessége alapján egyféle minő-
ségi megoszlást mutatnak, Első megközelítésben a keletkező vesztesé-

geket kJt csoportra oszthatjuk. Az összveszteségnek mintegy 20,25 Vo-a

megnem térüló veszteség. Azokat a súlyosan sérült, illetve meghibásodott

eszközóket soroljuk ide, amelyek gazdaságosan nem állíthatók helyre. A
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veszteségek nagyobbik része, mintegy 75-80 Vo-a, küIönböző szintű javí-
tásokkal helyreállítható. Ez az az eszközállomány, amely - a helyreállítást
követően - alaplát képezí a harci veszteségek pótlásának.

Anélkűl, hogy a különböző szintű javítások mennyiségi és minóségi
mutatóinak tárgyalásába mé\ebben belemennénk, a téma további vizs-
gálata szempontjából néhány dolgot tiszázni kell. A javítható eszközö_
ket, illetve a javítási feladatokat a javítási idő szükséglete, anyagigényes-
sége alapján kis-, közóp-, és nagrjavitásokra osztjuk. Ennek megfelelóen
a javítható veszteség javítási szintek szeinti megoszlása a következő:

kisjavítással helyreállítható
köZépj avítással helyreállítható
nagyjavítással helyreállítható

40-50 Vo

15)5 Vo

70-15 Vo

A kisjavítások azok a technikai hadrafoghatóság helyreállítására rrá-
nyuló szakirányú műveletek, amelyek eredményeképpen, néhány alkat-
rész, fődarab felhasználásával (többnyire cseréjével) a helyszínen vagy a

csapatok javítóműhelyeinek működési körleteiben a haditechnikai esz-
köz technikai hadrafoghatósága helyreállítható, A kisjavítások idótarta-
ma maximum ó0-80 munkaóráig terjedhet. Ezeket a kisjavításokat a csa-
patoknál: zászlóalj, dandár, hadosztály, hadtest szinten működő javítóal-
egységeik végzik.

A középjavíúások a magasabbegységek javítóalegységeinél, illetve a

seregtestek javítóegységeinél elvégezhetó javítások. A középjavítások
nagy számú alkatrész, több fődarab felhasználásával, jelentős háttérka-
pacitás mellett végezhetők el. Idótartamuk 100-200 munk-aóráig tetjed-
het.

A nagrjavítrásokaí hátországi üzemekben, tómeges alkatrész és fó-
darab felhasználásával hajtják végre, amelyek lényegében teljes felújítást
isjelentenek A nagyjavítások időtartama már több száz - esetleg néhány
ezer munkaóráig terjedhet.

Kapcsolva a problémát a hadszíntér-előkészítés témájához a fenti-
ekból egyértelmúen következik, hogy a háborúra való felkészülés során
az előzőekben prognosztizált veszteségekből kiindulva - a fenti megosz-
lást és javítási kapacitásigényt alapul véve - kell a javító-karbantartó ka-
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pacitásokat megteremteni. Ezek a javító_karbantartó kapacitások há-
rom csoportrr tagolhatók, a javítások §zintjei, a műszaki színvonal és a
végrehajtás helys zínei alapján.

A csapatok javító kapacitásait a zászlóaljak, tüzérosztályok javító-
karbantartó mjai, a dandfuok (eztedek) javítószázadai, a hadosztályok
(hadtest) javítózászlóaljai alkotják. Ezek a javító kapacitások jellegüket
tekintve mobilizált kapacitások, így a harctevékenységek, a hadmúvele_
tek során, a csapatok harctevékenpégi körletein belül működnek. A
helyreállítás hierarchikus rendszerében ezek a csapatszintű javító szer_
vek a helyreállításivertikum alsó tagozatát alkotják

Ezek a szervezetszerű és az esetleges megerősító javító erőlq a veszé-
lyeztetettségi időszakban, a hadműveleti felvonulás során a csapatokkal
egyidőben jelennek meg a hadműveleti területen. Ezek azok a javító
szervezetek, amelyek helyreállító tevékenységüket a fegyveres küzdelem
kezdetétől végzik

A csapatok javító erői - technikai lehetóségeik, harctéri alkalmazási
elveik alapján - a\awetően kisjavításokat végeznek. Kedvező kcirülmé-
nyek között, a jaÁtózászlóallaknál, fennmaradó szabadkapacitás esetén,
számo|hatunk középjavítások e|végzéséxel is. Az elméleti számvetések,
a rendszergyakorlatok tapasztalatai aJapján, a csapatok javító szerveze-
teinek össze§ített kapacitásaival, eMégezheíó a kisjavítóst i4ényló eszkö-
zök 100 %o-ának helyreállítása. Figyelembe véve a hadművelet(ek) idő-
tartamát, alapvetóen az ígr megjavított eszközök visszatérítésével szá-
molhatunk. A huzamosabb időtartamí közép- és nag|avításbóI visszaíé-
rülő eszkózök, többnyire csak a későbbi harcokban, hadműveletekben
használhatók.

Az előző fejezetekben, a szükségletek számvetésénél alapul vett
hadtest nagyságrendú hadműveleti csoportosítás esetében, az ott szám-
vetett veszteségekből, az alábbi eszközállomány kisjavítósokkal töfténó
he lyre á llít á s áv a l számolhatunk:

100-150 db harckocsi

15G-200 db lövészpáncél<rs

2fi}-3m db Iőz eszköz
1000*20ffi db gópjármű
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Amennyiben a kisjavítási igényekezen értékeket nem érikel, a fenn-
maradó szabadkapacitásokat (hadosztály, hadtest szinten) az egyszerűbb
középjavítások elvégzésére lehet fordítani. Avárhatóan nagyszámú gép-
jármű veszteségből arra lehet kóvetkeztetni, hogy hadművelet során je-

|entkező kisjavítási igeny, meg fogja haladni a csapatok lehetőségeit. Ezek
javítására igénybe kell venni a hadműveleti területen fellelhető kapaci_

tásokat, amelyek üszont már a javítási hierarchia második lépcsőjét ké-
pezik

A hadműveleti terűleten nrűködő nemzetgazdasági javítókapacittá-
sok sorába azokat a javító-szereló ikemeket, műhelyekt sorolhatjuk,
amelyek a hadsereg javítási igényeit bizonyos keretek között ki tudják
elégíteni. Tekintettel a nemzetgazÁasígban működő és általánosan el-
terjedt javító-szerelő kapacitásokra, elsősorban gépjárművek kis- és kö-
zépj avítására, esetleg elektronikai berendezések javítására van ilyen mó-
don lehetőség.

Ezeknek a nemzetgazdasági javító kapacitásoknak az igénybevéte-
lére csak a minósített (veszélyeztetettsé§) időszakba4 illetve a háborű so-

rán lehet számítanl'. Ugyanakkor ezeknek a kapacitásoknak az igénybe-
vételét a hadászati (hadműveleti) vezetésnek már a béke idószakában le
kell kötni.

Háborús helyzetben az aktivizálást követő zavartalan működéshez
a szükéges feltételrendszert biztosítani kell. Ez elsősorbanmegfele6 ja-
vító-karbantartó anyagelldtást, a speciáIis javító felszerelések és szakem,
berek lebbtosítdsár foglalhatja magába.

Értelemszerűen a különbóző veszélyeztetettségi irányokban, a kü-
lönböző régiókban, a potenciális hadműveleti területeknek megfelelóen
a fenti feladatok végrehajtására alternatív megoIdásokat kell kidolgozni.

A hadkiegészitó szervekkel együttműködve a szükéges szakember
"meghapásokkal" a háborús működés személyi feltételeit kelló idóben
rendezni kell.

A számításba vehetó hadműveleti terülcteken olyan javító-szerelő
kapacitásokat kell lekötni, amelyek a csapatjavító kapacitásokon felül
felmerü|ő kapacitásigényeknek megfelelnek. Ez hadtest naglsdgrendű
hadműveleti csoportosítás esetében 1000-2000 db gépjárművet (és eset\eg
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néhány száz elektronikai eszközt) jelent. Ehhez járul még a légvédelmi
és repülőcsapatok részérőI az adott térségben felmerüló kapacitásigény.

Az előzőeken túl számolni kell a hadmúveleti területen múködó kü-
lónbözó szintú ja vítóüzemek inír astruktúrájának esetleges igénybevéte-
lével is, Itt elsősorban az energiahálózat és eryéb közművek, szerelő csar-
nokok, gépi berendezések igénybevételére, a hadsereg igényeinek meg-
felelő javító anyagi készletek felhasználására kerülhet sor. Ezeket a ka-
pacitásokat a hadmúveleti helyzettől függően elsősorban a csapatok ja-

vító szervei használnák ki,

A központi javítóüzemek képzezik a javítási vertikum harmadik lép-
csójét, Itt azokról az ipari kapacitásokról van szó, amelyeket a tárcakózi
egyeztetések során a Honvédelmi Minisztérium még békeidőszakban
mint ryártó és javítókapacitást leigényel.

Ezeknek az ipari javító kapacitásoknak egy jelentós hányadát azok
a HM alapiású részvényíársaságok (pl. Arzenál, illetve Dunai Repülő-
gépjavító RT) alkotják, amelyek egy-egy eszközcsoport közép- és nagy-
javítására szakosodtak. Ezeknek a nemzetgazdasági erőforrásoknak az
igénybevételél e§ébként korrnányh atározat szabályozza,

A veszélyezt€tettségi és háborús időszakban a konkrét helyzetelem-
zése alapján a javító kapacitások lekötését, esetleges átrendezését a had-
műveleti helyzettől függóen kell végrehajtani. A központi kapacitások
lekötésénél á várható kipacitás igényt kéll számításbá v enní.Íp a szá-
razföMi haderő egészének alkalmazdsa esetén:

200-300 db harcjármű (harckocsi lövészpáncélos);

i00-200 db tüzérségi eszköz;

1000-2000 db gépjármű kózép- és nagjavításával kell számolni egy
hadmúvelet során . Ezt azígényímég jelentós mértékben növelheti a lég-
védelmi és repülő csapatok részéről, illetve a központi rendeltetésű ka-
tonai szervezetek részéről felmerülő kapacitásigény. (A kapacitási igó-
nyek megoszlását a 3.sz. vázlat szemlélteti).

Összegezve a hadszíntéren, hadműveleti tcrülctcn lévíí javíttí kapa-
citások aktivizálrásával kapcsolatban clmondottakat, a lcglilntosabb rend-
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szabályok, gyakorlati feladatok a következókben foglalhatók össze;

- A hadműveletekbe, harctevékenységekbe bevonásra teryezett csa-

patcsoportosítások ismeretében, eszközcsoportonkéntl bontásban prog-

nózist ke készíteni avárható veszteségekre vonatkozóan. Itt figyelembe
kell venni a harci alkalmazásba bevont eszközök mennyisége meilett a

harcfeladat méreteit, tartalmát, az alkalmazott harceljárási módszereket
és formákat. Azaz mindazokat a körülményeket, amelyek a várható vesz-

teség mennyiségét, minőségi megoszlását befolyásolhatják.

- A veszteségadatok ismeretében, a helyreállítható eszközállomány
várható minőségi megoszlásának m egíe|elően számvetéseket kell végezni

a kis-, közép- és napjavítási igényekre vonatkozóan-

- A hadászati szintű anyagilechnikai vezetésnek már békében le kell
igényelnie a szükségletek kielégíté sére szolgáló glánó és javíű kapacítá-
Úkit. E""n belül pontosítani kell azokat a központi javítóüzemeket,

amelyek az ipari szintű közép- és nagyjavításokat végzik, illetve a poten-
ciáli jhadmúveleti irányokban ki kell jelölni azokat ajavító-szerelő kapa-

citásokat, amelyek hadműveleti viszonyok között a haderő igényeinek
megfelelően igénybe vehetők,

- Az ú1 gyárLó-lavító-szerelő kapacitások kialakításánál a legfelső

anyagi-technikai vezetésnek bizto§ítania kell a honvédelmi igények fi-
gyélembe vételét, A termelő kapacitások tervezésénél és kivitelezésénél
éi tell erni, hogy azok szükség esetén hadiipai termékek előállítására,

haditechnikai es2közök j avítáSárd, fehjiítósárű is alkalmasak legyenek.

- Fel kell mérni azokat a különbözó nemzetgazdasági szervezeteknél
|évő javító anyagi készletekel, amelyek haditechnikai eszközök, elsősor-

ban gépjárművek, elektronikai eszkózök helyreállításához felhasználha-
tók.

- A várható hadműveleti területeken felmérést kell végezni a hábo-

rús i<lőszakban ig énybev ehető j avító - sz erelő üzeme k legfontosabb m risza -

ki paramétereit illetően. Ezen belúl elsósorban az energiaellátó rendszert,

az'egléb közmnűháIózatot, a szerelő csamokok befogadó képességét, a gépi

berendezé s j ellegét, összetételét célszenj felmérni.
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- Célszerű számbavenni azokat a mobil javító berendezéseket, mű-
helygépkocsikat, nehézgép szállító gépj árműveket, amelyeket a nemzet_
gazdaság különböző területein működtetnek. Ezek az eszközök a hadse,
reg javító-karbantartó esZköZeinek pótlásánál jöhetnek számításba.

(Aveszélyeztetettségi (minő§ített) időszakban a legfelső katonaive-
zetésnek (anyagi-technikai vezető szerveknek) be kell indítanin az ipai
termelést- A hadászatihadműveleti helyzet alakulásától függóen végre
kell hajtani a szükséges hadfelszerelések beszerzését. A hazai ipar által
nem biztosított h adtelszere|ést import útján, külföldi forrásokból kelrlbiz-
tosítani).

- A már békében lekötött javító kapacitásokat pontosítani kell. A
hadműveleti helyzetben bekövetkezett lényeges változások eseién a ka_
pacitásigényeket át kell rendezni, ha szükséges új gyártó és javító kapaci-
tásokat kell lekötni.

- Háborús időszakban, a hadműveletek során, az igényekhez igazod-
va újabb gtáttási és javítási kapacitások leigénylése, az új kapacitások
kialakításához a szükéges, szakmai irányítás (szakemberek, gyártási-, ja-
vítási dokumentációk) biztosítása a legfontosabb feladat.

- Az ipari termelésból, illetve az import útján történő beszerzésből
származó eszközökből, valamint a központi javító szerveknél helyreállí-
tott eszközökből meg kell szeruezni a haditechnikai eszközveszteségek pót-
lását.

Összefoglalás:

A tanulmányban a háború várható jellegének clemzése alapján kí-
sérletet tettem íz ydrható harcanyag felhasználás és haditechnikai eszkiz-
veszteség prognosztizálására. A hadműveletek során várható lőszer és
egyéb harcanyag felhasználás prognosztizálásávaI az volt a célom, hogy
a reális szükségleteket legalább megközelítő pontosságal meghatároz-
zam. Ez lehetővé tette a hadszÍntéren, a hadműveleti területen megala_
kítandó harcanyag készletek nagyságrendjének megállapítását, a felhal-
mozás egy célszerű modelljének felvázolását.

Aszükséges javító kapacitások vonatkozásában hasonlóan jártam el.
A hadműveleti területre felvonuló haditechnikai e szközök mennyiségé -
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bóI, a várható veszteségek arónyaiból vezeltem le a szükséges javító ka-
pacitásokat. A kapacitásigények várható értékeiből kiindulva rcnem ja-
vaslatot a központi és hadműveleti területen működó javító-szerelő-
gyártó kapacitások mértékére, minőségi összetételére,

Végkövetk€ztetésként megállapítható, hogy a védelmi hadművele-
tek anyagi készleteinek megalakítása, a szükéges javító, szerelő kapaci-
tás felmérése és lebiztosítása a hadszíntér-elókészítés fontos részterüle-
te. Ezek a rendszabályok és gyakorlati tevékenységek teremtik meg vég-
sősoron a sikeres országvédelem anyagilechnikai bózisát. A feladatok idő-
beni megtervezése, a szükéges kapacitások megfelelő térbeli eloszlás-
ban történő megalakítása, az anyagi-technikai biztosítás irányításáhan
résztvevő valamennyi vezető szerv részéről kellő elórelátást, alapos fel-
készültséget, szoros e5nittmúködést feltételez.

A hadszíntér, a hadműveleti területek elókészítésének anya§lechni-
kai, logiszikai szal<feladatait, a Honvédelmi Alapelvekben foglaltak szel-

lemében, a Honvédelmi Töwény előírásai szeint kell végrehajtani. Az el-

őkészítést a folyamatban lévó haderóreform integrdlis részeként, a hadsereg

átszervezésével összhangban, a módosuló alkalmazási és biztosítási elvek-

hez igazína célszerű elvégezni.
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