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A IIADERó ÁrÉprrÉsH.q.rÁse nÁnonús
IIARcANyAGBzrosírÁs nnNoszpnÉnp
Lovlisz Zoltón|

Ahaderő átépíúésről
Az elmúlt években kezdetét vette
szág bizton§ágpolitikáját,

é§ még napjainkban is tart az

or-

a hotrvédelem alaPelveit érintó átértékelődés,

illetve a Maryar Honvédség valamennyi szewezetét
építés.

ffiltí haderó

át_

Az átépítésszükségességételőidéző okok, részben, a nemzetközi
helyzetben bekövetkezett mélyreható változásokra, részben a hazai (belső) politikai-gazdasági okokra vezethetők üssza,
A nemzetközi, azaz a külső helyzetben bekövetkezett változások közül, elsósorban az egész Európára kiterjedó enyhülési folyamatot kell
említeni, melynek következtében a tömeghadseregek iránti igény meg,
változott.
I-Iryancsak a nemzetközi okok kózé tartozik a nemzetközi fegnerzetkorlátozási szerződés (CFE) előírása, amely a haditechnikai eszközök limitálá§ára vonatkozik.

Mint külső okot kell megemlíteni a veszelyeztetettség újszerúmega katonai veszelyforrások átértékelését.Ennek értelmébena
ítélését,
Magyar Köztársaság számára a katonai veszélyeáetést elsősorban Közép-Kelet-Európa instabilitása, a szomszédos országokban kialakuló
fegyveres konfliktusok, nemzetiségi villongások, polgárháborús helyzeiekjelenthetik.
A haderő átalakitását sürgető belsó okok között el§ósorban a megváltozott gazdasági lehetősógeket említeném,amelyek halaszthatatlanná
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fu,Lo|úszzoltái

alezíedes, ZMNE Lo8i§áikai Tanszék

tették a Maryar Honvédséglétszámának és eszközállományának

csök-

kentését.

Ugyancsak betső okként említendő a legfelsó politikai és katonai
vezetés azon törekvése, hogy a NATO katonai §zervezeteihez illeszkedő
§truktúrát llakít§on ki a honvédségnó|.

A kompatibilitás

feltételrendszereinek megteíemtése, a késóbbi
NATO tagság érdekében szülséges, illetve lehetővé teszi a Magyaí Honvédségfokozottabb szerepvállalását az ENSZ békefenntartási feladataiban.
Végül a honvédség struktúnájának megvá|toztatását az új béke és
háborús hadrend kinlakításá! azok a tapasztalatok is induká|ták, amelyek a különböző térségekben kirobbant váságok, katonai feladatainak
megoldásánál adódtak. Ezek többnyire azt mutatták, hogy a feg5iveres
konfliktusban résztvevő erők (országok, népek, nemzetiségek, vallási
csoportok) általában koílátozott háborű célok érdekében, korlátozott
létszámú erőkkel, háborús köszöb a|atti tevékenységet folytattak. lz
ilyen jellegi kanflilaus csak itkán érheti el a hábonis hiszóböt, amely az
éintett országok haderőinek totóIis alkalmazását tenné szülcségessé.

A

haderőnél tervezÉtt hosszútávú átalakítás eredményeképpen, a
Maryar Honvédség - megőrinevédelmi kapacitásait - korszeríi szervezette| rendelkező, hatékony, NATO kompatibilis haderóvé válhat. I-étszáma, feg,verzete, védelmi képességei arányban állnak, a veszélyeztetettség méítékével.Ugyanakkor a fenntartásához szü}séges költségvetési terhek, összhangban lesznek a nemzetgazdaság teherbíró képességeivel.

A hatékony alkalmazás előfeltételeként olyan vezetési rendszer kerül kialakításra, amely a különböző funkciójú szervezetek egységes irányítása mellett, megfelel mindazoknak a követelményeknelq amelyek a
haderőreform kapcsán felmerültek. Igy többek között szervesen illeszkedik a legfelső állami és honvédelmi vezetéshez, alkalmas mind a béke,
mind a háborű feladatok vezetésére és ugyanakkor megfelelóen kapcsolható a

NATO vezetési rendszereihez.

Fontos vezetéskor§zerűsítésilépéslesz (egl lehetséges vóltozat szeint), az alyagi-technikai biztosítás tvégzó szervezetek egységes irányítási
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rend§zerének kialakítása. A Központi Logisztikai Szervezetek Parancsnolsága irányítja a jövóben a honvédséglegmagasabb szintű ellátó-, javító-, egészségügyi-, közlekedési biztosító szervezeteit, megszűntetve így
szakterületeken működő ellátó központokat.
a különböző

A csapatok vonatkozásában meghatározó jelentőségú változás, hogy
a katonai szervezetek, hadrendi elemek sáma jelentősen csökkken. A
dandár-hadtest-hadsereg szervezeti struktúrát dandár-hadosztály-hadtest szervezeti formáció váltja fel. Az átszervezá eredményeképppen, a
honvédségháborús hadrendje a jelenleginek 2/3-ra csökken,

A megváltozott háborús hadrendh ez letlek igazíNa az anyagi-t€chnikai szakcsapatok is. A javító-vontató, anyagellátó kapacitások, az

egészségügyiellátási lehetőségek, a szállító kötelékek, mind-mind az új
háborű hadrend várható szükségleteinek figyelembevételével kerülnek
kialakításra. Az egységes irányítás, a lehetőségek hatékonyabb kihasználása céljából, már csapatszinten is integrált logisztikai (anyagi-technikai)
szervezetek kialakítása a feladat. Ezek a logisztikai szervezetek zászlóalj
szinttől egészen a hadosztály szintjéig működnek.

A harcanyag sziikségletek változásáról
A haderő átépítésénekkövetkeztében,

a Magyar Honvédség hábo-

rús hadrendje a megfelelő időszakhoz képest, mind létszám, mind esz-

közmennlség tekintetében lecsökkent. A különbözó

katonai szervezeteken belül az ember-eszköz-anyag arányok is megváltoztak. A csökkenő
létszám és haditechnikai eszköz mennfség, automatikusan az anyagi
készletek megváltozását is eredményezte. Kisebb létszámúkatonai szervezethez kevesebb haditechnikai qszköz rendelhetó. Következésképpen
a lecsökkent haditechnikai eszközállomány harcanyag felhasználási "kapacitósa" is csől*enést mutat.
A zászlóaljak szintjén a legmarkánsabb változás, hogy azászlóaljti,
zérségrÉl,a 120 mm-es aknavetók helyett (mellett) megjelentek, a jóval
nagyobb túzerőt képviselő 122 mm-es tarackok. Ez a változás - arnellett,
bog a zász|óalj ííizerelénekszámottevő növekedését eredményezte egyben a lőszer felhasználás mértékének,a lőszerszükséglet nagyságának a növekedésével is járt.
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A gépesíúettlövész dandároknáI, a zászlóaljakszámát illetően a 4+2
formáció vált á|talánossá. Ez a szervezési változtatás, jelentős mértékben
(minteg 50 Vo-kal) megnövelte a harckocsik meunyiségét.
Számottevő mértékben megváltozott a dandár tüzér§ég ö§szetétele
A zászlóaljak szintjén megjelenő tarackos tüzérség mellett, ery önjáróés ery gépvontatrású tarackos tüzér osztály alkotja a dandár telje§ tüzéris.

ségét.

Bizonyos mértékűváltozás a dandárok Pánéltörő tüzérségénélis
bekövetkezett. A páncéltöíó ág)nik száma átlagosan a kétszeresére, a
páncéltöró íakétaindítóállványok száma a miásfélszerésre emelkedett.
A gépesített hadosztály új szervezeti eleme a jelenlegi hadrendnek.
Mint harcászati-hadműveleti magasabberységnek az alaprendeltetése :
hadműveleti vary harcászati feladatok megoldása a gépesített hadte§t
alárendeltésében, illetve önállóan. Az újonnan kialakított hadosztály
szervezete, végsősoron a volt gépesítetthadtest szervezetének adaptációja. Allományában _ a hadtesteknél már alkalrnazott szewezési elvekhez
hasonlóan - összfeg5rvernemi (gépesített lövész-, barckocsi dandárok),
illetve küönböző fegyvernemi- és szakcsapatok vann ak szervezve. Azűj
hadosaály, a régi hadtest szervezete 85-X) Vo-nakmegfelelő eszközállománnyal rendelkezik.
A gépe§ített hadtest az új hadrend szerint, a legmagasabb hadmúveleti seregtest. Az előzőekben már alkalmazott összevetést - a tábori hadsereg, illewe az új gépesített hadtest viszonylatában - elvégezve, megállapítható, hogy a hadtest a hadsereg eszközállományának 75 Vo-val íendelkezik.

Mint arról a bevezető sorokban már §ó volt, a küönböző katonai
szervezeteknél a harcjárművek és a tűzeszközök szárnának növekedése,
egyben a csapatkészletek növekedését, végsősoron a szükségletek változésát eredményezi. Az elózőekben elvégeztük a különböző §zervezetek
eszközállományának az összehasonlítását. A következő lépésbenmost a
csapatké§zletek iisszevetése kiivetkezik
A dandámk szintjén, attól fiiggően, hory az aleglségek PSZH vary
BTR-80 típusúharcjárművel vannak felszerelve, a csapatkészletek az át-
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szervezés előtti, illetve átszervezés utáni állapotban,
ket

mutatjók

a

következő értéke-

Csapatkázlet (t)

I-őszertípus
réct

új

Ióvész lószer

74

80

Tüzér lőszer

110

2N

pánéltöró lószer

36

6

páncéltörő rakéta

73

20

128

190

9

4

370

560

Harckocsi lőszer
Iégvédelmi rakéta
összesen

A tóbVzatban

szerepló szómoszlopokból kitetsálc,

hog a csapatkész-

letek az átszervezés eredményeképpery számottevő mértékbennövel<edtek

A változás mértéke a PSZH-val, illewe a BTR-el felszerelt dandároknál
50 Vo-ot, (BMP-vel felszerelt dandároknál pedigköznl30 7o-ot) ér el.
A gépesített hadosztátyok új szewezeti elemként szerepelnek a jelenlegi hadrendben. A lassan körvonalaódó alkalmazási elvek értelmében, alapvetóen a volt hadtestek szerepét veszik át. Ebből következik,
hogy a harcképességeket döntően befolyásoló anyagi készletek nag5nágánakÁzsgálatáníl is ennek megfelelőetl kell eljámi.
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Iószertípus

Csapatkészlet (t)
Hadtest
GegD

Ióvész lőszer
Tűzér lőszer

páncéltöíó lószer
páncéltöró rakéta
Harckocsi lőszer
Iégvédelmi lőszer
összesen

Hadosztrály
(új)

405

360

11ű)

l2o0

296

380

88

100

1o34

750

127

100

3110

2a9o

A táblózatban szereplö adatokat elemezve, megállapítható, hog az
óltalónos éty&ryű létszámcsökkenés, a lövész lőszerek vonatkozásóban a
csaPatkészlet csökkenését eredményezte.

Jelentós mértékben csökkent a harckocsi lőszerek mennyisége is. A
változás a harckocsik számának nagyarányú csökkenáével magyarázható.

Hasonlóképpen az eszközök számának csökkenése az oka alégvédelmi lőszereknél (légvédelmirakétáknál) bekövetkezett készletcsökkenésnek is.
Érdekes módon alakul a tüzérségi lószerek helyzete. Mint ahogy az
már az e|őzőekből ismeretes, lényeges méretű változás következett be a

zász|őaljak, illewe a dandárok tüzerségének szervezeteiben. Ez avőltozás, atűzerő számottevő növekedése mellett, a lószerkészletek tömegében i§ váltoaá§t hozott.

Hasonló okokkal magyarázhatók a páncéltöró ló§zerek és a pánceltörő rakéták csapatkészleteinél bekövetkezett változások is.
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A gépesített hadtes! mint a legmagasabb szintű hadmúveleti seregtest, a iott tábori hadsereg feladatát "veszi át" - Ezert tartom helyénvalónak, hogy készlet eit is ennek megfelelően elemezzük
Csapatkészlet (t)

lószertípus

Hadsereg

Hadte§t

Ióvész lószer

1720

1040

Tüzer lószer

3600

3230

soíozatvetó lószer

1040

1040

pánéltöró lószer

990

900

páncéltöró rakéta

260

240

3240

220{J

lÉgvédelrnilőszer

550

340

Repúlő lőszer

110

110

11070

9100

Harckocsi lőszer

összesen

túblázatban szereplő adatol<ból megáIlapítható, hog a szárazfbldi
csapatok harcj órmúv eina, illetve űzeszközeinéI beköv etkzett 20,25 7o -os
máehl nakiones, a lóuerkészletelolél is hasonló naglsúgre dű változást

A

eredmétEezett.
a hadoszjelentőségű
is
meghatároó
tálvoknál tapasztaltakkal. Hadtest §zinten
váítozás, a tüzerségi lószerek részarányának nclvekedése, a lövész- és a
harckocsi lószerek csöl&enése.

A lőszerkészleteken belüü minőségi változások azonosak

A fentiekben elvégz€tt összehasonlíUások egzakt módonbizonltj ák,
jellegű
hory a sárazföldi csapatok állományán be|ü!, nö_veks,a! a vedelmi
Ugyanjellegű
súlya,
eszköók
es#özök részaránya 3s csökken a támadó
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így a csapatok lőszerkészleteiben bekövetkező változások is a védelrrri
jelleg erősödését mutatj ák.

A haderő átalakításának folyamatában bekövetkező szervezeti változások, a múszaki harcanyagok mennyiségében is változásokat eredményeznek. Valamennyi szinten emelkedik a záítelepítő alegpégek,
erységek száma. Ez a növekedés értelemszerűen az aknatelepítő berendezések és a különbözó aknakészletek szdmszerú növekedését eredményezik A gépesitelílövész(harckocsi) dandár műszakí harcanyag készletei:

Múszaki harcanyag

Harckocsi akna
Gyalogsági taposó akna

Csapatkészlet (db., t.)

régi

új

72,m

7m0

600

n00
165

Irányított repeszakna

A gépe§itett hadosztályok állományában, a régi hadtest mintájára
múszaki ezred működik, közel azonos rendeltetéssel. A múszaki ezrednél változott a zárte|epítő alegységek ereje, eszközeinek mennyisége.
Ennek megfelelő en vá|toznak a műszaki harcanyag keszletek is.
Műszaki harcanyag

Csapatkészlet (db., t.)

régi

új

Harckocsi akna

3600

10800

Gyalogsági taposó akna

1800

27o0

10

69

Irránftott repeszakna

A gépsitett hadtest alárendeltségében műszaki dandár múködik. A
zártelepítő műszaki alegységek megváltozott lehetóségeihez igazodv a,
változnak a műszaki harcanyag lceszlaek
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Múszaki harcanyag

Csapatkészlet (db., t.)

rég1

új

Harckocsi akna

32400

216ffi

Gyalogsági taposó akna

16200

5400

300

2I7

Irányított repeszakna

Összegezve a különböző szinten bekövetkezett változásokat megállapíthatjulq hory a szárazfö|di csapatoknál felhalmozott múszaki harcanyagkészletek harcászati §zinten növekedte§ hadműveleti szinten peüg csökkentek. Ez aváltozás azzal magyarázható, hog5l a múszaki biztosítrásban nagyobb szerepet kapott 4 harcáuati tagozat.

A csapatok harcanyag §zükségleteinek csak az eryik alkotóelemét
képezik a csapatkészletek A szükégletek másik összetevője a felhasznált harcanyngok mennyisége.
A harcanyag felhasznáIás bonyolult, térben é§ idóben rendkívíiü vál-

tozatosan alakuló, sztocha§ztikus folyamat. Intenzitá§át, mértékét,elsősorban a harc-, hadmúveleti feladatok mérete, tartalma, a szembenálló
erók által alkalmazott pusztító eszközök mennfsége és minősége, az erőkifejtés mértéke,és egyéb más tényeókhatározzákmeg-

A fentieken tű meghatároá lehet még az a környezet is, ahol a
fegyveres küzdelem lejátszódik, Azaz a kúlsó környezetnek, a terepnek,
az idójárásnak, az év- és napszaknak a hatását is firyelembe kell venni.
Mrás megközelítésben a harcanyag felhasználás várható mértékét,a
szülrségletek és a lehetőségek alakulása alapján is mérlegelni lehet-

A §zük§égletet az ellenséges csoportosítás nagJ§ága, az ellenség élőerejében, technikai eszközeiben, elérendő pusztítrás mértékehatározza
meg. Az egyes ellensóges célok, objektumok megsemmisítéséhezíe|,
hasmálható harcanyagolq egzaK módon, normaként meg vannak hatáíozva-
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A lehetóségen azokat az anyagi technikai lehetóségeket kell érteni,
amelyekkel az eryes túzeszközök és harcjárművek, a különböző harcrendei elemek - mint potenciális harcanyag felhasználók - rendelkeznek.
Mindezek alapj án a harcanyag felhas mál.ás méríékétől,a különböző
kötelékek szintjén, az alábbi köz€lítő jellegú prognózis állíthaló fel:

A gépe§ített lövész (harckocsi) dandárok esetében, a napi lőszer
felhasználás, típusonként eltérően ugyan, de átlagosan 1,0-1,5 javadalmazás értékeketérhet el. Ttimegét tekinwe ez a lőszermennfség 300_
350 tonna, ami a feladat méretétól, tartalmától függgően, némileg még
változhat.

A

megadott mennyiség, kis mértékbenmeghaladja az átszewezés
előtti időkben, a törzsryakorlásokon, hadijétékokonalkalmazott értéke_
ket. Aváltozás mértékemegfelel a fegyverzetben és az anyagi készletekben bekövetkezett változásoknak.
A gépesítetthadoszüíly becsült lőszer felhasználási mutatói egy,részt
a dandár sziífiű mutatók összegzése űíján, mástészt a volt hadtest eseté-

ben alkalmazott normatívák megfelelő adaptációjával kalkulálhatók ki,

Mindezek után feltételezhetjük, hogy a hadosztúlydl a különböző
lőszerekből, a napi felhasználás átlagosan 0,6-1,0 javadalmazás értékeket
érhet el. Ennek a lőszermennyiségnek a tömege 1200-1500 tonna lehet.
Ez az értékelmarad a volt hadtestnél alka|mazott normatíváktól. A változás mértékeaz eszközállományban bekövetkezett csökkenéssel arányo§.

'

A gépesített hadtest esetében már mind a napi felhasználás, mind a
hadmúvelet összesített felhasználás várható értékeit élszerű legalább
közelítő pontossággal megadni. Az egyes harcnapokon átlagosan az erők
és eszközök 2/3-nak alkalmazásával számolva, a különböző lőszereknél
a felhasználási rnutatók 0,5-0,8 javadalmazás értékeketérhetnek el. Ebben az esetben a napi felhasználás tőmege, hadtest összességében 3O0[,3500 (4000) tonnáig terjedhet.
Gépesített hadtest nagJ,§ágrendű hadműveleti csoportosítás 5-7 napos védelmi hadművelete során, az összesített felhasználás már elérheti
a 2-3 (4) javadalmazást, aminek a tömege 15000-20000 tonna.
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A múszaki harcanyagok felhasználása a különbözó katonai §zervezeteknél, a harctevékenységi fajtáktól függóen, széles határok között változik. A védelmi harctevékenységek során bekövetkező felhasználások,
meghaladják a támadási normákat- Ezért a szűkáltalában többszörösen
a
várható maximális értékeket veszem figyelembe.
elemzésénóI,
ségletek
A gépesített lövész dandároknál a napi felhasználás, harckocsi aknából 20000-30000 db, egyéb anyagokból a csapatkészlet szintje alatti
mennyiség lehet. Ennek a tömege elérheti a 250-350 tonnát.
A gépe§ített hadosztálynál ery védelmi hadművelet előkészítésesorán 50000 db, a hadművelet során további 30-40000 darab harckocsi akna

felhasználásával számolhatunk. A felhasználásra kerüló össz műszaki
harcanyag tömege 1000-1200 tonnáig terjedhet.
A gépesítetthadtest összesített felhasználása a védelmi hadművelet
során, az elóbbi érték2-3 szorosát is elérheti. Ennek megfelelően, a hadtest nagyságrendű hadművelei csoportosítás felhasználása 2000-2500
tonnát is elérheti múszaki harcanyagból.

A csapatkészletek, illetve a várható felhasználási értékekismereté-

harcanyag szükégletek megbatározásáta- Ehhez összegezni kell a várható felhasználási normákat,
illetve a hadművelet végéremegalakítandó csapatkészleteket.

ben, most már lehetőségvan az összesit€tt

védelmi hadművelet során, a hadműveleti csoportosítás lőszerszükséglete 2000-25000 tonna.

Mindezek alapján,

a

A műszaki harcanyagoknál

a

szülrségletek, figyelembe véve a várha-

tó felhasználást és a hadművelet végénmegalakítandó készlet§zinteket,

elérhetik a 2500-30fi) tonnát.

Az ellátási lehetőségek alakulásóról
A haderőreform mélyreható változásokat idézett eló a nagyor hon,
védseg háborus és beke idejű műkiidésénekminden területén. A fegyveres küzdelem újszerű módszereinek és formáinak taglalása nem lehet
ennek a rövid tanulmánynak a tárgya. A terjedelmi korlátok miatt csak
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aíra vállalkozhatom, hogy a megváltozott alkalmazási elvekhez igazodó

ellátísi modelleket vázoljak fel.

Elsósorban az új ellátó szervezetekre és alkalmazásuknak azskra a
változásaira kívánom a figyelmet ráirányítani, amelyeket az új hadrend,
az új alkalmazási elvek tettek szükségessé.

A gépesített lövész (harckocsi) dandár harcanyag ellátási rend-

szerénél,az alkalmazási elvek lényeges módosítására nincs szúkség.A
harcoló alegységek tűzeszközeinek és harcanyag készleteinek változásaival, atányosan növekvő raktári készletek és szállító kapacitások, képesek lehetnek a megnóvekedett igények kielégítéséreis. A felülről lefelé
irányuló, a közbeeső ellátási tagozatokon keresztül megvalósuló ellátás
módszerén, nem indokolt változtatni. Az ellátási kapacitások maximális
kihasználása érdekében, a logisztikai zászlalj harcanyagutánpótló a|egységeit, lehetőleg megosztás nélkül célszerű alkalrnazni.
Véd,elemben: allarcanyag utánpótló alerységeket, a logisztikai zász-

lóalj többi utánpót|ó alegységeivel együtt, közös körletben célszerő elhelyezni. Ez a települési (alkalmazási) körlet, a dandár harctevékenységi
körletének hátsó térségeiben,a harcérintkezés vonalától számított 15-20
km mélységben jelölhető ki. Tartalék települési helyet is célszerúkijelölni, a helyzettől függően a másik irányban vagy nagyobb mélységben.
Támadásban: a harcanyagutánpótló alegységeket a dandár támadó
csoportosítása mögött 10-15 km-re, a második lépcsőben tartalékban lévó alegységek fedezete mellett célszerúelőre mozgatni. A harcanyagutánpótló alegységek letelepítésére(elhelyezésére), az ellátási ciklusokhoz igazodva, naponta két alkalommal kerülhet sor.
Figyelembe véve a dandárnál a harcanyagokból megalakított raktári
készleteket, illefue a harcanyagutánpótló alerységek szállító kapacitásait, az átlagos napi felhasználás pótlására legalább két ellátási ciklust kell
tervezni. A 1'70-775 tonnás raktári kapacitással számolva, az e||átás volumene elérheti a 300-350 tonnát, ez azonos a dandár napi harcanyag
igényével.(A gépesített dandár harcanyag ellátrási rendszerét az 1., 2.

vázlat szem|é|teti.)

ná|,

A gépesítetthadosztáty harcanyag ellátási rendszerének kialakításáa volt hadtestnál alkalmazott ellátási elveket, módszereket kell adap-
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tálni. A hadosztálynak meg kell kapnia azokat a jogosíwányokat és egyben ellátási kötelezettségeket, amelyekkel a volt hadtest rendelkezett,
A gépesííetthadoszlÁly az örcllátását azokra a harcanyag forrásokra
alapozhatja, amelyeket az elóljáró kötelék, azaz a hadtest a számárakijelöl. Ezek a különböző központi raháraN ralaórtészlegeN anyagtároló kiadó - közetek|ehetnek. Ezekből a forrásokból, a hadosztály saját ütemterve szeíint, a szükségletek alakulásának függvényében hajtja végre a
vételezá§eket.

A hadosztráIy logisztikai dandára, a csapatok harcanyag igényeinek
kielégítéséta hagyományos ellátrási módszerrel, azaz a dandár (ezred)
raldárakba történő kiszállítrással hajthatja végre. Továbbra is célszerűnek
túnik a tüzérség lőszerellátásánál, a dandár tagozatok kiharyása és az
utránpótlásnak kö zvetlenil a tihelőállásba tötténő kiszá|lítás.
Figyelembe véve a harcanyaguánpőllő zász|óalj szállítási lehetőségeit, a hadosztály csapatainak napi szükséglete 2-3 ellátási fordulóval elégíthetó ki. Erre a logisztikai dandár képtelen. Ez indokolhatja az alárendeltek szállítóeszközeinek bevonását, szükség esetén a közPonti §zállító
c s ap at o k igélybelt éte|ét.
harcanyagutánpótló századokat
térségeiben célszeharcérintkezési vonaltól számított 35-40 km mélységben.

Védelmi harcban - hadműveletben

-

a

a hadosztály harctevékenységi körzetének mögöttes

rű elhelyezni, a

Támadóharcban a hadosztály harcanyagutánpótló zá§zlóaljfu a úmadó csoportosítás mögött, a második lépcső fedezete mellett célszerű
mozgatni. A települé§i körletet a támadó harcrend mögött, 20-30 km
mélységbencélszerű kijelölni.

F,ges dandárok huzamosabb idejű önálló működése esetén, harcanyagutánpótló alegységekkel (szakasz, század) és megfeleló harcanyag
készletekkel erősíthetók meg.

A hadosztály sikercs támadóharca esetében, az ellátási távolságok
fokozatos növekedésével kell számolni. Az ellátási forrásokíól törtónó
távolodás arányában, az eg;ne nehezebbé, bonyolultabbá váló ellátási feladatok indokolttá tehetik a központi szállító kötelékek igénybevételét
is.
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(A gépesített hadosztiály harcanyag ellátási rendszerét
szemlélteti.)

a 3., 4.

vázlat

A gépesítetthadtest harcanyag ellátási rendszre, már a hadműveleti
szintú anyagi biztosítás kategóriájába tartozik. A rendszer kialakításánál
- figyelembe véve a szervezetbeli sajátosságokat, az anyagi készletkben
meglévő különbségeket - a tdboi hadsereg ellátási rendszerét kell adaptálni.

A

azoka a központi forrásokra lehet támaszkodni, amelyeket a hadtest részérekijelölnek.
gépesített hadtesl csapatainak harcanyagellátásánál,

Alapulvéve a hadtest harcanyag szükégletét,összességében nintery 2-3 anyagtároló-kiadó_körze!
1-2 központi harcanyagraktár, (rak-

tárrészleg), készleteit kell erre a célra biztosítani. Az így felhalmozott
15000-20000 tonna harcanyag hadműveleti készletként funkcionálva,
bizto§íthatja a hadtest hadmúvelete során fellépő harcanyag igények kielégítését,
a hadművelet végéna csapatkészletek isrnételt megalakítását.

A múszaki harcanyag ellátás hatékonyvégrehajtása érdekében, avédelrni hadmúvelet előkészítésénekidószakában, kirakóállomásokat célszerú működtetni, az első lépcső dandárok harctevékenységi körzeteiben. A központi tlárintézetekből, az anyagtámló - kiadó - körzetekból
ide kell irányítani a műszaki harcanyag szállítmányokat. A kirakóállomásokról a felhasználás (telepítés)helyére történő kiszállítás, a műszaki
alegységek, a dandárok szállító eszközeivel történhet. (A hadtest harcanyag ellátási rendszerének felépítésétaz 5- vázlat szemlé|íeti.)
Végkövetkeztetésként legyen szabad néhány megállapíást tennem

A haderő átépítése,az anyagi-technikai (ogisztikai) bbtosítás szinte
minden terúleténváltozásokat indukált. A lészámüszonyok megváltozása, a barcjármíivek á a tűzeszközök számának növekedése, a harcászati szintű kötelékeknél meghatározó jelentőséggel bír, A megnöveke_
dett tűzlehetőségek és általában a növekvő harci kapacitások vonzataként, megnövekednek a harcanyag készletek. Ez a fo|yamatvá|tozást idéz
elő a szállító kötelékeknél is. A szállító kapacitások az érintett harcászati
tagozatokban (zász|óalj, dandár), a harcanyag készletekkel arányosan
kell, hogy növekedjen.

8,7

Az új szetvezeti elemként megielenó gepesített hadosztályolc" az önelláiás elvének következetes végrehajtásához meg kell, hory kapják mindazokat a jogosítványokat, amelyekkel a hadtest erykor rendelkezett.

A gépesített hadtest, mint

a legmagasabb hadmúveleti kötelék a
harcanyag ellátás vertikumában 4 á admúveleti szinteí képezi. Hadművelete során várhatóan fellépő szülségletei, a tábori hadsereg szükségletetllekköze|7í-8D Vo-át teszik ki. Ez nem jelent olyan nagyságrendi változást, amely az ellátási elvekben korrekciók végrehajtásót tenné szú}ségessé.

Minőségi változást jelent az anyagi-technikai biztosítás vonatkozásában a logisztikai szeruezetek megselenése. Az anyagitechnikai aleg5,ségek, egységek integrálása új távlatokat nft az anyagi-technikai (logisztikai) biztosításban.
Felhasznált imdalmak jegzéke

Az MH új stuktúrája kialakításának okai, a vezetési szintek tagozódása. (MFIVKF előadása a MH PK-i foglalkozásán 1995.)
1.)

2.)

A MH hadrendjében és katonai szewezeteiben bekövetkezett

változások (Keczer Imre vörgt. előadrása a MH PK-i foglalkozásán 1995.)

A

hadászati védelmi hadmúvelet előkészíté§énekés megvívásának alapjai (Nag Béla vötgt. előadása a MH PK-i foglalkozásán 1995,)
3.)

4.) Az anyagi-rechnikai biztosítás alapjai
Nyt.sz.734271)

(ZMKA

jegyzet 1993.

5.) A védelem anyagi-technikai biztosítása
Nyt.sz. 814/074lEa. )

(ZMKA jegyzeí 1994.

6.) A támadás anyagi-technikai biztosítá§a
Nyt.sz. 7341580)

(ZMKA jeglzer

7.) Anyagi+echnikai adattár
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(ZMKA

1993,)

1995.
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