
A v/iI§ÁGKEzELÉs KAToNAI FELADATAINAI(
vÉonnnrurÁg$e BEvoNT KöTELÉK

LoGISzTIKAI HzrosíTÁ§ÁNAK pönn rÉnnÉspI

Buóth Is*ónl

A vólságkezelés napjaink olyan alduólis problé-
mója, ametylek megoldósa, tehát a benne réut-
vevők tevékenységi körének meghatározósa
összetett, soltéű feladatot jelent. Ezélt a cikk ak-
tualitásához kétség nem fér, gakorlati haszna a
válságkezelésben való résnétehe kíjelölt kötelé-
kek felWszítésénéI jelentkezhet. (a Lelctor)

Magyamnzágon és atöbbi kela-európai onzagban békés rendszemálads
sorozata zajlott Ie, ahol a tiszti karok konekt politikai érettségó| műveltseg-
rőI tetek tanúbiuttyságot. A hadsereghez való hű visutty jellemezte őket. A
rendsunú]tások sonzatát azonban kijlöttbijző nlm Mlánatos tények és ese-
rnhryek is befol1ásohák. Megszünt az atomfegnerek eg Mzben firtőó fur-
tása (Szovjetunió széthullása), túhágosan előtérbe ltzrijltek az elniltai, fají,
vaüí§ külötl,bijiősésclc és nem eg esetben szélsőséges, radílaális csolnrtok
kaanai taÉkenységéttck is tanúí voltunk (Jusosdóvia.) A, Yalsói Szenőilés
hámadó hadseregáuk széthulhásű a nehéz sa?tasá§ helyank ellen|ere is úg
kellea'megoldani, hop azok az egletenes emberi értéltckl@l, és az ENSZ
alqobnányával a ltonlaét wmzet érdeWben megfelelő lralonai erőt tükriiue,
szinkmnban legerck. 1986 és 1995 kiiziitt több luábonú és polgőrhóború zaj-
lott le a világon, melyek alapvetően helyí-gazdasá8í-faji-polirtI(4i érdelrek vol-
tak (öülhtúbonú; s7omáliai polgórhiiboní; {ganisfiání válság). A hdborus
lanflilausok szúma emel jóval rugobb és olykar jeleníőségiik is meghaladta
a "konflíIctusszhúet" ausoszláviai polg,árháboil). Elekct a lanflíIaasokat a
rcmzptkiizi szenezetek ( EN S Z; E BE S Z; NATO ) részben lnkalivúItálq iiletv e
lokalízíIásuk Jolyanlatban van, A magar karonai dobfina a íent említett

l Baláth I§tván alezíedes lrvKlo8isztikai Fócsopoítfónökég Teívezé§i és koordinációs c§opo -
fónöksé8, Lo8isztikai tervezó osztay, hadműveleti teívezö fótiszt
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áIlalónas kiivetelnényeket negíogalnazta, és a gakorlatban nagy saltasd§
tuhézségek ánfu púMja megalfuílaai, és lt/sül arm, hogta PARTNERS-
HIP FOR PEACE (Partnerség a MMért) kapcsolatrendszer l<erctén belül
(l94 brit-nagar kiiző} íelkhziilés és kíMpzÉs; 1995 mmán-magar kiizih

íelMszülés és kiképz6; 1995 Cnpemtive Ligltt; 1995 ENSZ béketemtaltó
gakarla' u, asA-ban és Olaszonzósban; 1996ól IFOR\SFOR elókben ve-
ló magar ú,saétel, stb.) mepalísí*a a NATd á]tal támasznn hirve,etn é-
nyeket, valaminí a Magar Honvédseg üűképaebbé, mderncbbé, kisebb lét-
szómúvá, emberhiiqmttítvó váljon.

A fent említettek nagl erőfeszítéseket kívánnak az országtó|, a par-
lamenttól, a kormánytól, és a_Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses,
sor és polgári állományától. Irásonban a dandár szintű logisztikai fő-
nökségek problémakörével foglalkozom, és teímé§zete§en tudatában
varyok annak, hogl ez csak egy részfeladat, és én csak arra vállalkoztam,,
hogy ehhez a ryakorlati tapasztalatok és az elméletben tanultak alapján
segítséget nyújtsak.

Munkámban, a közvetlen végrehajtók vonatkoaásában, a válságke-
zelés általános katonai feladataiból kiindu|va, megkíséreltem egséges
keretbe foglalni a Magyar Honvédség által már glakorlatban is végre-
hajtott logisztikai biztosítás szakfeladatait.

A logisztikai biztosítási feladatokat három ütemre élszeű oszta_
ni:

Ezek az ütemek az alábbiak

- készen|ét eléréséig a laktanyában;

- a készenlét elérése után bázislaktanyában vag5l készenléti kör-
letben;

- harci alkalmaás idószakában.

A fent felsorolt ütemek akkor felelnek meg helyesen a élszerű fel-
osztásnak, amennfben az alkalmazásra kijelölt katonai szervezet lakta_
nyáját jelölik ki bázislaktanyává. Amennlben más - távolabbi - bázislak-
tanya kerül kijelölésre, úgy külón feladatként jelentkezik a kijelölt erők
és eszközök átcsoportosítása is, amely sorrend szerint a második ütembe
helyezhető.
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1.) Laktanyában, a készenlét elérése érdekében végrehajtandó
feladatok

Ebben a időszakban a békében készenléti szolgálatot adó katonai
szervezetek kijelölt eróit a HVKF készültségbe helyezte. Az alkalmazási
készenlét eléréséig - amely magába foglalja az 5 napos kiképzest is - 6
nap áll rendelkezésre.

Ebben az időszalúanjelentkező Jekdaak az alábbiak:

Elrendelt anyagi készletek negalakítrÉsa, a készletek lépcsőzése,
málháása

A csapatkészleten íelül kiegészítő készlet megalakítása.. lőszerből,
műszaki harcanyagból, élelmezesi anyagMl, ruházati anyagból,

A felmálházott, lezárt, leplombált gépjárműveket élszerű zárhatő
raktár területén tárolni (pl. lószerraktár, üzemanyagraktár) a vagyonvé-
delem biztosítása érdekében, amennyiben nem rendelték el a laktanyá_
ban a besorolást.

Haditechniloi eszközök felkészítése

Firyelembe kell venni, hory az elrendelés ídópontja, illetve az anya_
gi- technikai készenlét idópontja milyen idószakra esik. Szükségessé vál_
hat a nyári, illetve téli időszaka történó felkészítés felgyorsítiása, vagy
átütemezése. Valamennf eszköxin végre kell hajtani az előirt technikai
kiszolgálási feladatokat.

Fel kell készíteni ajavítószázadot arra, hory a feladatok döntó részét
délután és éjszaka fogják végrehajtani, mivel az eszközök napközben az
alegységek felkészító foglalkozásán vesznek részt.

Azászlóalj harccsoportba (ZHCS) kijelölt "MZ' technikai eszközö-
ket ki kell konzerválni. A tartalékként kijelölt technikai eszköókön is
us/anazokat a felkészítési feladatokat végre kell hajtani, mint a ZHCS-
ba beosztott eszköákön.
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Bázislaktanyaként való üzemeltetés feltételeinek megter€mtése

A laktanya béke ellátási létsáma 1.fiD-1.5ffi fővel is megnöveked-
het. Az ellátás és kiszolgálás lehetóségeit íigyelembe véve a meglévó ob-
jektumok kapacitását nary valószínséggel bőűteni kell, elsősorban a tá-
bori berendezésekkel (másodsorban igényelni lehet a megalakulási kör-
letben lévő po|gári objektum igénybevételéQ.

A bővítésnél az alábbialaa kell gondolni:

- pihentetés (télen, nyáron) sátoíban, tornateremben, csapatmű-
velódési otthonban;

- élelmezési ellátás (konyha, étkezde kapacitásának bővítése, mo-
§ogatás feltételeinek bővítése, mert valószínű, hogy a teljes állo_
mány evőcsészéből fog étkezni; szemét és ételhulladék nagyará-
nyú növekedése);

- egészségüryiellátáskapacitásánakbővítése;

- fürdetés, és egyéb szociális létesítmények maximális kihasználása
mellett egyéb szükégeszköaik telepítése (fürdetősátor);

- telephelyekkialakítása;

- raktározásifeltételekbiztosítá§a;

- javítóműhely, javítókapacitás bővítése, illetve a technikai kiszol-
gálás feltételeinek kialakítása, minden eszközre vonatkozóan.

A zászlóalj harccsoport logisztikai aleg/§ég összeállítása

Az ellátási kiszolgálási feladatokat a zászlóal1logisztikai század csak
a hadi- létszámra növelésével - az ellátó, javítószázad és a dandársegély-
hely (logisztikai zászlóalj) állományából - valamint megerősítő erők kije_
lölésével, (üzemanyag töltő gépkocsi, szállító gépjárművek, javító-von-
tató kapacitás, orvos, mentő, kötöző gépkocsi) képes csak végrehajtani.

Anyagi_iechnikai megerősitő erők átvétele

A megerósítő erők érkezhetnek a hadosztály logisztikai ezredétól
(M esetén logisztikai dandárától) és bármelyik másik alakulattól.
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- Iavító eók
- Kettő komplex javító csoport (változat)

- 8 fó tiszthelyettes

- 22 fó sorkatona

- 4 db mhelygépkocsi

- Ellútq szóIlító erőlc

- Veges anyag szóllftó mj (vólnat)

- 1 fó tiszthelyettes

- 4 fő sor - 2 db terepjáró gépkocsi

- 1 db közúti gépkocsi

- 1 db üzemanyagtöltő gépkocsi

- Egéb megerősftés (vdltont)
_ 1 fó orvos

- 1 fó felcser

- 1 fó eü. tiszthelyettes

- 1db s€be§ült§zállító gépkocsi.

A megerősítő eróket - ha a hadosztály logisztikai főnök nem szabá-
lyozza másképpen - élszerű a felkésátésre, a napi ellátásra, az alakulat
saját kiszolgáló erőinek megerősítésére bevonni.

Ezen kívül az alakulathoz, a zászlóalj harccsoport megerősítésére
érkeznek harcoló erők is. Valamennf megerósítő erőt jegzőkönyvileg
kell átalárendelésbe helyezni.

A ászl6alj harccsoport 5 napo§ összekovócsolrÁsi kiképzésének lo-
gisztikai biztosításo

Jelenlegi gazdasági helrzetünkben ez sok problémát vet fól, elsó§or-
ban lószer és iizemanyag ellátás terüIetén. Kiemelt fig5relmet kíván az
intenzív kiképzésből adódó többletenergia_felhasználrás, amely az étla-
pok esetleges módosítását, pótlékok vary egyéb kiegészító ételek kiadá-
§át te§zi §züksége§sé.
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Nem elhanyagolható az a tény sem, hogl a fokozottabb kiképzés a
ruházat és eryéb felszerelés naglobb elhasználódását, ryorsabb szeny-
nyezódését vonja maga után.

A jelentkeó problémák megoldását az alakulatok §aját erejükből
nem képe§ek vegrehajtani, csak az elöljáó segítségével.

A harccsoport logisztikat alegség összekovácsolása

A logisztikai alegnég felkészítését mindenkor a harccsoport kikép-
zési tervével összhangban, arra épíwe kell tervezni. Köztudott, ho5l az
anyagi- technikai szakalegrségekbe beo§ztott állomány felkészítettsége
nem magas szintú. Az eg5ne kevesebb ryakorlatok miatt ez csak csökkenó
tendenciát fog mutatni. En személy szerint kiemelt fontosságú, fó fel_
adatnak tartom ezt §zem elótt tartani. Célszerű betervezni a kiképzési
tewbe a képzes keretén belúl a lövészeteke! műszaki, eródítési, álcáaási
tárgyköróket, a szakkiképzés keretén belül a telepíté§ és múködtetés kii-
lönleges viszonyok közótt tárgyköröket.

Napi ellÉtási, kiszolgálási feladatok blztosítása

A beke utaltsági és ellátási rend szerint megnövekedett személyi lér
számmal és technikai darabsámmal.

Fet kell készülni a meger6sító er6k fogadására

A vasúti sállítá§§al érkezóknek a kirakását biztosítani kell (darus
gépkocsi, mentő, forgalomszabályoaás) a bázislaktanyát üzemeltetó ala-
kulatnak

A közúton érkeók forgalomszabályozását - e§/üttműkódve a ren-
dónéggel - kell megszervezni az adott település közigazgatá§i határától,
vagy azon kívűl is, a bázislaktanyába történó bevezetés érdekében.

Bázis laktanyaként való múkiitlés beindíúisq alkalmaási készen-
lét elér€se
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Menet logisztikai biztositása

Amennyiben a zászlóalj harccsoportnak más helyórséget jelöItek ki
bázislaktanyának, illewe el kell foglalni a KLTK-t, menetet kell végre-
hajtani, illewe vasúti sállítá§sal kell az átcsoportosítást (kombináli át-
csoportosítást) megvalósítani.

A menet logisztikai biztosítására az általános szabályok az érvénye-
sek annf kitétellel, hogy század szintú alegység esetén zászlóalj szint,
zászlóalj szintű alegység esetén dandár szintú, dandár szint esetén pedig
hadosztály szintú biztosító eróket célszerű alkalmazni.

2.) A kászenlét elérése után a bázislaktanyában, készenléíi
körletben jelentkezó feladatok

Bázislakíanyában

- Pontosítani kell, ha szűkéges újra meg kell alakítani a harcké-
szű|tségi munkacsoportokat (a honvédségi közalkalmazottak be_
vonásával), a feladatokat be kell gyakorolni;

- A kiképzés további folytatása, mind a válságkezelésben érintett
állománynak, mind pedig az alakulat rnaradó állományanak.

_ A fent felsorolt feladatok, valamint a napi élet-, ellátás és kiszol_
gáIás folyamatos, zökkenőmentes biztosítása.

- Fel kell készülni készenléti körletbe töíténő átcsoportosításra,
20-50 km-es menet logisztikai biztosítására, dandár szintű tech-
nikai zárórészleg alkalmazásával.

- Vegyes anyag szállító kötelék kijelölése, felkészítése kúlönbözó
anyagok szállítására. (Bázis laktanya - készenléti körlet viszony-
latban).

készenléti körletben

- A fogyás függvényeben napi egyszeri kiszállítással - a készenléti
körletbe - anyagok biztosítása.
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Sérültek, betegek hátraszállítása a bázislaktanya segétyhelyére
vagy polgári kórházba.

3.) Harci alkalmaás idószakitban elvégzendö feladatok

A harccsoport feladatai a kjvetkeűk khetnelc

- irányok lezárása;
- védókörletek berendezése, elfoglalása;
- objektumok védelme.

Ebból adódóan kiderül, hogy a kijelölt erők különböző kötelékek-
ben (szakasz, század, stb.) kerülhetnek alkalmaziásra,

A harccsoport logisztikai alerységei - egles elemeit kivéve - a ké-
szenléti körletben maradnak Javító-vontató erőket, valamint a sebesült_
szállító, sebesültkihordó eszkózöket a harcolókhoz kell közelíteni. vala-
mennyi anyagból az ellátást a logisztikai alegység hajtja végre.

A logisztikai ale5iséghez a dandár által kikűlönített vegye§ anyag
szállító kötelék (raj) hajtja végre a kiszállítást.

A sérült technikai eszközökön csak"íutó javítá§okar" kell végrehaj_
tani, a szélesebbkörű beavatkozást igénylóket eszközcserével kell pótol-
ni a kijelölt tartalék eszközökból, a bázislaktanyábót.

4.) 7Ász|6alj (század) erejű harccsoport logisaikai biztosííá§a

A zászlőalj (század) harccsoport megalakítását a készenléti szolgátat
készenlétének fokozásával, keszültségi szolgálat elrendelésével hajthat_
juk végre.

"...logisztikai alegségek állománya, eszközei és a feladat megkezdésé-
hez szülcséges anyagi-, technikai-, egészségügti biztoútási lupacitúsok a
megelőző fokozatoknt kiegészitve épülnek fel. Vagis a készültsé§-, keszen-
léti szolgálatok váltási rendszerével összhangban az érintett alalaiatok a
személyi álloruány és a technikai eszközök ótc\oportosítósót a kijelök for-
rások igénybevételét, a készenléti szolgálatok összetételéhez udják illeszte-
ni-
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A galarlatban ez azt jelenti hog ha a legmagasabb szint készenléti

fokozatot kcpviseló készültsfui szolgólata, alacsonyabb szint bózisdn (pl.
SZDHCS-bó| lesz ZHCS), akkor a kél harccsoportra előín különbségel
kell kiegészíteni a kiszolgdló alegség kapacitásót..""

Anyagi biztosít6

Iásar- és fegveneti anyag ellftás

A feguenet-technikai szolgáIat fő feladata az előkészítés időszakában

- készenléti-készültségi alegnégek fes/verzet-technikái biztosí-
tásának megszervezése;

- a fegrverzet-technikai eszközök, anyagok alkalmazáshoz törté-
nő elókészítése;

- a fegyverzeti anyagok kászletezése, lépcsőzése a vegrehajtás
idószakában;

- a felhasznált anyagok pótlása.

A feladatban érintett alegységek feltöltését az elrendelt készlet
szintjére a készenlétig be kell fejezni.

A fedélzeti fegyverek lószerkészletét hevederezve rakaszokban, a
jelzőtöltény készIetet, a kézigránátot gyáíi csomagolásban, leplombázott
ládában, a tüzénégi lószereket a harcjármúvekben, a szállító j ármúveken
málházva a lószerraktárra előirt szabáIyoknak megfelelóen kell tárolni.

Készenlétig valamennf feryverzeti eszköznél 10OVo -os hadrafogha-
tóságot kell elémi. Valanennf fegrerzeti eszközön végre kell hajtani
a2.TK-L

2 dr. Báthy sándor ezredes - dí.Lqrászzollán alez.edes - dr. Zsinkó Józ§€f ómagy: Avál§á8ke-
zelé§b€n ré§ztvevó fe8].veres eró lo8i§ztikai biáosítá§ának problémái Cranulrnánykötet ZMI(A
l995.256,o,),
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Alkalmaziás esetén a zászlóa|jlőszerellátó pontot a logisaikai alegy_
ség körletében kell telepíteni, gépjárműveken tárolva az elrendelt lószer
készletet,

A fogás függvényében a hiányzó lőszerkászletet kiszállítással kell
pótolni. Kiemelt firyelmet kell fordítani a tevékenységi kórzetűnkben
együttműködó és megerősítő más MH, BM szervekke| esetleges ellátá-
suk érdekében.

Műszaki anyagellűás

A megalakítandó készletek mennyisége naglban függ a műszaki
alegnégekkel történő megerósítéstől.

Fő feladat az előkészítés idöszahíban:

- műszaki-technikaibiztosítás megszrwez.&e;

- műszaki anyagok megalakítása, lépcsózése (2-3 feltöltés harcko-
csi, gyalogság elleni akna);

- megerósító erók, eszköók átvétele (pl. aknatelepító eszköaik).

Alkalmazás esetén:

- a felhasznált anyagi ké§zletek pótIása.

Vegivédelmi anyagellátás

Az anyagok mennyíségét veglivédelmi anyagokból, ködképzó és
gnijtó anyagokból a létszámarányos normáknak megfe|elően, illetve a
veryivédelmi megerósítés mértékével arányos készletet célszerű felhal-
mozni.

Előkészítés idősza kában j elentkező feladatok

- a kijelölt vegyivédelrni technikai eszközök alkalmazáshoz törté-
nő előkészítése, anyagi készletek kiadása, ellenőrzése;

- a szakanyagok mérethelyesség és védóképesség szerinti ellenór-
zése, szülrség szerinti cseréje.
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Alknlmazós esetén:

- a szakanyagok és eszközik folyamatos pótlása kiszállítássat.

A feladat végrehajtúsót az alábbi tényezők befolydsolhatjók

- A tartalék akkumulátor készletek megalakítása, ami általában
3ffi/o-

_ Tűzoltó készülékek cseréje, illetve igénylése az elöljárótól.

A készenléti körletben tartózkodrás idejére fel kell készíteni 1 db
FMG-68 gépkocsit fürdetésre.

Ferul.taftási arryageilúlás

Elóké§zítés idő§zakában fő feladat az anyagi készletek megalakítása,
lépcsőzése, a harc_ és gépjárművek TASZT (egedi) kés zleteiiek laÜVo-
os feltöltésq alkalmazás esetén a felhasznált anyagok folyamatos pótliá§a.

Az anyagfelhasználás alacsony folní lesz a készenléti körletben
(KLTK), hiszen a meghibiásodott eszködk pótlása alapvetóen eszköz_
cserével történik.

Femtartási anyagPól elíendclt készlet eg változata az a!óbbi lehet:

_ Század esetén (minden 10 db azonos típusú haditechnikai eszköz
után):

- 1L javítóklt. (BMP-l; PSZH; BTR€0);
_ 1 z. javító klt. (D-ó65);

- 1kiegésátó klt. (GAZ-íÁ; UAZ-469; URAL-375).
- Zászlőalj esetén ezen felül:

_ 1 kieg. ktt. T-55/A;

1 kieg. klt.2 sZ-1;

- 1z. klt. (BMP_l; PSZH; BTR_80);

- 1z klt. (URAL_4320; URAL_375).
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Az anyagok pótlása nap végén a bázislaktanyából kiszállítással kerül
biztosításra.

Az ellátá§ szúk kere§ztmet§zetét a tartalék akkumulátor képzés, va_
lamint az üzemképtelen akkumulátorok pótlá§a jelenü.

Üzenalryag dtűós

Előkészítés időszalcában fó feladat az elrendelt készletek megalakí,-
tása, valamennf résztvevó alegrség utrán.

Végrehajtás idószakában az ölsmanyag folyamatos biztosítása. .

A zászóalj haíccsoport után járó 'CSl( szint üzemanyag készlet
sállítására a dandár ellátószrázadtól megerősítő eóket, €§zköaiket él_
szerű kijeki,lni.

Az üzemanyag ellátrást a készerrléü körletben, a togisztikai század
települési helyen műkiidó územanyag-ellátó pontól kell biztosítani.

A fogás függvényében az üzemanyagot a bázislaktanyábóI kell biz-
to§ítani ki§zállítá§sal vagy a bázislaktanyához kirakóállomásra célszerű
eljuttatni.

Kiemelt íigyelmet kell fordítani télen a fagyálló folyadék folyamatos
biztosítására, illetve tábori elhelyezési körülmények között, a tábori olaj_
kályhák üzemeltetéséhez szükséges anyagokkal történó e|látásra.

fidnaei anyagetlárús

Készenlétig fő fe|adat az elrendelt lépcsózésnek megfelelően az
anyagi készletek megalakítása.

Katonáig lépcsőzni kell kiegészítő készletként az EZ-tt felül 1 ja.
hideg élelmet, valamint századonként bizto§ítani kell még ezen felül 1 ja.
hideg élelmet és 1 ja. kenyeret.

A kenyér frissítését naponta végre ke|l hajtani. Tárolását a legény_
ségi étkezdén célszerű megszervezni, átadrásra, szállításra előkészífue, és
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a készenlét további fokoádása esetén kell kios;tani az egyéni melegítő
eszközökkel együtt.

A logisztikai század résáre 1 ja fózhető élelmezesi anyagot és 1 ja
kenyeret kell megalakítani a harccsoport létszámának megfelelóen.

Ígr a harccsoport 4 napi élelemmel és 2 napi kenyérrel rendelkezik.

Ebben az időszakban jelentkezik a konyha fóző és a legénységi ét-
kezde kiszolgáló kapacitásának bővítése. Ezt célszerű 4-8 db mozgókony-
hából telepített főzósorral megoldani, közvetlen a legénységi konyha kö-
zelében. Az étkezde bóvítésére is az a legjobb megoldás, hory közvetlen
az étkezde közelében telepítik a kiegészítő sátrakat. Nagyon fontos a
mosogatási kapacitás bővítése. Kiemelt figyelmet kell fordítani az idójá-
rási viszonyokból adódóan a védóital ellátására.

Avégrehajtás időszakában nagyon fontos feladat az ivóűz zel' töríé-
nő ellátás, amely csak zárt regionális vízhálózatról engedélyezett. A lo-
gisztikai századot élszerű megerősíteni víxzállító gépkocsival az e||átó
század ál|ományából. Nem szabad figyelmen Kvül hag5rni a katonai ke-
reskedelmi cikkel történó ellátá§t (cigaretta, borotvahab, stb,).

Az anyagok pótlá§át naponta 1 alkalommal kell biztosítani kiszállí-
tással, a zászlóalj harccsoport élelmezési ellátó pontjára.

Ruhú,uti atryagellálás

Készenlétig ellenőrizni kell az érintett személyi állomány hadiruhá-
zatának meglétét és állapotát, a felmerült hiányokat azonnal pótolni kell.

Meg kell alakítani az elrendelt ruházati készleteket, amelyben kiegé-
szítő készletként szerepelhet hálózsák, 4 cm PH árybetét, gumimatrac,
és 63M egységes sátor.

Kiemelt figyelmet kell fordítani - együttműködésben az elhelyezési
szolgálattal - a bázislaktanyában és a készenléti körletben is a tábori el-
helyezesi körülményeinek és feltételeinek megteremtésére, valamint a
fürdetési lehetóségek biztosítására, a ti§ztacserére.
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A készenléti körleten belül igénybe lehet venni polgári objektumo_
kat a fürdeté§ végrehaj tására.

A végrehajtás idószakában, ponto§abban a készenlét elérése után
naponta fürdetést, fehérneműcserét, a felsóruházat cseréjét 2-3 naponta
kell vegrehajtani.

Harci alkalmazás esetén, a harcból való kivoniás után fürdetést és
tisztacserét kell biztosítani.

A készenléti körletben a logisztikai század települési helyén belül
kell telepíteni ruházati anyagraktárat gépjárművön, sátorban, esetlege-
sen konténerben, melyet a Centrál Mosodák RT. a helpzínre biztosít
igény szerint.

Kiemelt figyelmet kell fordítani megfelelő mennyiségű kiegészítő
felszerelés megalakítá§áról is (álca-, szakács ruházat, stb.).

A foryás függvényében az igényeknek megfelelóen az anyagok pót-
lását kiszállítással kell biztosítani.

Egésaegügi any agellátás

A keszenlétig meg kell alakítani azt elrendelt készleteket, a katonák
részére ki kell osztani az egyéni sebkötöző csomagot (SZECS).

Mivel a ZHCS általában orvos megerósítéssel rendelkezik, célszerű
101- es típusú normában meglévó felszereléssel ellátni, amely tartalmaz
olyan anyagokat és eszközöket, amelyeket orvos alkalmaz.

Az egészségügyi anyagellátást igény szerint kiszállítással kell bizto-
sítani.

Technikal biztosítás:

Az előkészítés időszakában fő feladat a készenléti alegységek tech-
nikai biztosításának megtervezése, megszewezése, a gép- és harcjármű_
vek harci alkalmazáshoz való előkészítése, valamint a javító erók felké-
szítése.
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A haditechnikai eszköák felkészítésénél figelembe kell venni,
hog a ZHCS-ba (SZDHCS) kijelölt aleg5négek az alkalmazás kijelölt
idótartamának jelentős részet a kűlönbóző brázislaktanyákban, eseileg a
készenléti körletekben töltik.

Végrehajtrás időszakában fó feladat a felvonulás technikai biztosí.-
tása, a meghibásodott harc- és gépjárrnűvek helyreállítása, a szakalegy-
ségek élet-, működó-, te|je.sítóképességének megtartása.

Rende lkezé sre ó l]ó j avítókapacitós :

_ 2 db lct. hjm.
_ 3 db ker. hjm.
_ 4 db gépjármű kisjavítása.

A felvonuhs technika bbtosítása érdeWben:

A menet végrehajtása az alegység saját szervezetszerű, valamint a
megerősítésül adott (szd. eró alkalmazásakor z. javító ra1; z. eró esetén
dd. jaűtó szd-ból kijelölt) erőkből létrehozott technikai záróésdeggel
bizto§ítható.

A menet alatt meghibásodott technikai eszközöket helyszínen max
10 perc idótartamig javítják, a 10 percnél hosszabb ideig tartó javítást a
bázislaktanyába vontatás után hajtják végíe.

A megerósítésül adott erókból zászlóalj, illewe dandár sánt javító-
vontató csoport (JVCS) működik, melynek feladata a helyszíni javítás,
illeWe a nem jaűtható technikai eszköák hátravontatása a települt lo-
gisztikai század területére.

Alkalmazás esetén a harcjárműveknél 50-100 km., a §zállító e§zkö-
zöknél 150-200 km felhasználással számolhatunk. Készenlétig a kijelölt
a|egységek valamennf technikai es zközén és a taíí^Iék eszközökön a 2.
TK. kerül végrehajtásra, illetve a javító század néhány technikai eszköZ
esetében a soron következő 3. (4.) TI( kiemelt múveleteit hajtja végre,
biáosítva a gépjármvek esetében 1.0fi) km, a haicjárművek esetében 500
kn, az áramforrás aggregátorok esetében pedig 50 územóra tartalékot.
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A KLTK-ba történó kiérkezés után, valamint harci alkalmazás ese-
tén harcból órténő kivonrás után a 2., illetve a 3. Tk kiemelt műveleteit
végre kell i§mét hajtani.

A menetet (felrlonulrást) biztosító TZR az elóforduló meghibásodá-
sokat az útvonalon megiavítja vary a biázislaktanyába vontatja, ahol esz-
közcserevel pótolják a hiányá eszközt.

Avárható veszteségekból adódó helyreállítási feladatokra, az alábbi
kap a c itó s s a l re nde I|Gz hetijnk

- szd. esetén:

- 1 db BTR-80 ker. hjm. kisjavítása;

- 1 db tgk. kisjavítása.

- z. esetén:

- 2 db lct hjm. kisjavítása;

- 3 db BTR-80 kisjavítása;

- 4 db tgk klgs. gk kisjavíltása.

A helyraállítrást a z (dd.) JVCS erői alapvetően a helyszínen hajtják
végre. A nem javítható, valamint a kapacitással át nem fogott technikai
eszközöket a zászlőa\ logisztikai század körletébe vontatja. Ehlrcz az
alkalmazási körzetben 1-1 vontatási úfuonalat élszerű kijelólni. Innen
az eszközöket a bázislaktanyába kell vontatni a dandár javítószázad,ető-
ivel, ahol eszközcserével pótolják

A javításban elsősorban a vezetési, valamint a tüzénégi eszköák
helyreállítása élvez prioritást.

Már a felkészülés időszakában együttmk&ést kell szervezni az al-
kalmazási körzetünkben tevékenykedó hatrárór és más BM szervekkel,
valamint a körzetben található javító üzemekkel, javító műhelyekkel.
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Egészségüryi biáosítás:

Fó erókifejtést a kijelölt erők - eszkózök alkalmazáshoz történó fel-
késátésére, az elrendelt anyagi készletek megalakítására kell összponto-
sítani.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az "M" szervezetre feltöltött és meg-
erősített ZSH felkészítésére, a ZHCS egészségügyi biztosítására.

A felsorolt feladatok eredményes végrehajtása érdekében célszerű
az egészségüryi biztosítást is három ütemre osztani.

Laldaryítbal a Mszenlét elérése érdelében jelentlrczl Jeladatak:

- ZHCS segélyhely személyi állományának összeállítása, technikai
eszközök kiválasztása, felkésátése;

- egészségüryi szakanyagok kikülönítése, málházáshozelókészí-
tése a zászlóalj, illetve a dd.SH, raktáraiban;

- az egészségügyi szolgálat fónöknek fel kell venni a kapcsolatot a
területileg illetékes katonai kórházakka! vary polgári egész-
ségü§ri intézetekkel, a késóbbiek folyamán esetlegesen tömege-
sen jelentkezó sérültek gyors, idóben történó ellátása érdeké-
ben;

- a ZHCS-ba beosztott személyi állomány tésúre az általános
kiképzés keretén belül egészségüryi alapismeretekból kiképási
foglalkozások levezetése _ bázislaktanya kia|akításának egész-
ségügyi biztosítási feltételei megteíemtése;

- az 5 napos kiképzés folyamatos egészségűgyi biztosítása.

Bózíslabanyóban vag Mszenléti ki)rlaben a lrÉsunlét eléése utón:

- a ZHCS egésaégügyi erőit be kell vonni a bázislaktanya össze-
vont ellátási rendszerébe;

- a bázislaktanya elharyása előtt SZECS kiosztása - a KLTK
elfoglalása esetén a ZSH telepítése;

- a KLTK-ben elsó orvosi ellátás szintjéig történik meg a sérültek
és betegek ellátása;
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- a fekvőbetegeket, §zakorvosi segélyt, illetve kórházi ellátást
igénylő betegek hátraszállítását a dd. segélyhely erőivel kell
végrehajtani.
Sürgós esetben ettől el lehet térni.

- eddig az időszakig az ellátás a 30 napos béke készlet terhére
történik.

ÁIkalmazás esaén:

- élszerű az egészség§gyi biztosítást a KLTK-ben úry megszer-
vezni, hory az mindig az alkalmazott eró érdekében kikülöníthe-
tó leryen;

- bazírozni kell a települések egészségügi objektumaira;

- meg kell teremteni a kiürítés feltételeit közvetlenül az egész-
ségüryi intézményekbe;

- ki kell jelölni a század sebesültg5nfijtő fészkeket;

- a sebesültkihordó á sebesúlt szállító eszköóket közelíteni kell
a harcolókhoz;

- a zHcs-nál keletkezett sérültek kiüítését a harcrendból a zsH
saját eíóivel hajtja végre a ZHCS egésxégügi szakasz körleté-
ben települt ZSH_re, innen a DDSH eszközei erőivel szállítják
hátra;

- tömeges sérülés esetén az általános rendeltetésű gépjárműveket
is igénybe ke|l venni a sebesültek hátraszállítására;

- ívővíz vételezést csak zárt regionális vfuhálózatró| lehet végre-
hajtani, beüzsgált, zárt központi rendszerből.

A hideg, illetve meleg időjárásra való tekintettel, kiemelt figyelmet
kell fordítani a ruházat és lábbeli állapotára, élelmezési ellátó pont tele-
pítésére, az élelmiszerek romlás, faryás elleni védelmére.

Szükség esetén az állományt kullancs elleni védőoltásban kell része_
síteni,

Yárható e gé us égligti ve szte s é g:

- bázislaktanyában, KLTK-ben tartózkodás ideje alatt: 0,1-1Vo
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- harci alkalmaa{s ideje alatt: 17?o

közlekedésl biztosítós

A közlekedési biztosítást, a várható alkalmaaá§i körzet hel}§zínétől
függóen kell megtervezni, megszervezni. En nek megfelelően az akgsé-
gek ótcsoportosítósónak változatai szerint leell kitlolgozni :

_ menet;
- kombinált csapatmozgá§;
- vasúti szállítás közlekedési biztosítását.

Az átcsoportosítás történhet bázislaktanyába vary készenléti körlet_
be.

A MÁV Rt. a MH KSZF-séggel kötött megíllapodás alapján - a már
elóre elkészített és pontosított vasúti gördülőanyag számvetéssel össz-
hangban - 3-6 órán belül képes biztosítani a vasúti kocsikat.

A jelenlegi gazdasági helyzetet, és a meglévő UMK rögzítő eszköók
mennyiségét firyelembe véve élszerűnek látszik hagyományos rögzítő-
eszköxik igénybevétele.

Ennek előnye, hogy a gyakorlatlanabb vezetók is képesek szabályos
rögzíté§t végrehajtani, a megérkezést követően nem kell külön tároló-
térról gondoskodni az UMK rögzítőeszköxik részere, ha elveszik, eltű_
nik, nem okoz problémát.

Hátránya, ryakorlott gép-, és harcjárművezetók esetén az UMK-val
történő rögzíté§ k§vesebb időt lesz igenybe.

Vasúti ótcsoportosftál 2 váItozatban történhat:

- valamennf eszköz vasúton;

- a lánctalpas és eryéb nehéz (túlsúlyos) technikai eszközók vasúti
szállítással, a gumikerekesek közúti menettel kerülhetnek előre-
vonásra-
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A köztlti átcsoportosítós is 2 vóltozatban kerül megtetvezésre:

- valamennyi eszköz kózúton, oszlopban;

- a lánctalpas, ás eryéb nehéz (túlsúlyos) technikai eszközök ne-
hézgépszállító eszköák (trailer) igénybevételével.

A vasúti, és közúti átcsoportosítás valamennf változatára ki kell dol_
gozni a szülrséges terveket, az okmányokat az alakulat törzsfónökénél
kell tárolni.

A készenléti körletbe töíténó átc,soportosítás a bázislaktanyrából ál_
talában közúti menettel történik (max 50 km.) A forgalomszabályozás a
kijelölt úwonalon a saját forgalomszabályozó erőkkel, és a meglei rendőr
főkapitánpággal együttműködés keretein belül történik.

5.) Kidolgozandó és vezetendő okmányok

A feladat megszervezésében csak szűk operatív csoport vesz részt.
Ebten érintettek |ehetnek a logisaikai főnök, }ITF, }ITPR FVTSZR
EUSZF. Ezeknek a szolgálati személyeknek a jelentkező feladatot teljes
mértékben ismerniük kell. Mivel a ZHCS PK a dd. PKH va5l a TÓF, a
logisztikai biztosítás vezetésére is dandár szint vezetőt célszerú kijelölni.

Az okmányok általában kézze| kerülnek megírásra, 1 pé|dányban,
melyet a zHcs többi okmányával kózösen a dandár TÓF tárol. Ezekbe
az okmányokba a betekintési jogosultságot differenciálni kell.

A logisztikai biztosíúf,s rregszenezéséhez és vezeiésóhez kidolgo_
zandó o}mányok:

- intézkedések - Jelentések Naplója a dd. ATF-sé grészÉtei
- valamennyi utalvány, anyagelosztó másolatai a ZHCS részére;

- étkezett intézkedések, parancsok gyűjtóje;

- kiadott intézkedések, paraqcsgk, elkészített okmányok gyűjtője
(LOGISZTIKAI BIZtOSÍTÁS terve térképen, ma!ry ar-iző szŐ-
veg, intózkedések az aleg5rségek felé);

- vasútiszállításokmánykollekciója;
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- megerősítésre veányelt erók kimutatiása;

- részletes kimutatás a felhasznált költségekról és hajtóanyag
mennfségéről.

A logisxikni biilosítási un térMp tartalmaaa:

- a feladatba bevont erők é§ eszközók béke diszlokációját;

- bázislaktanyát,ké§zenlétikörleteket;

- menet logisztikai biztosításának elemeit;

- vasúti be- és kirakó állomásokat;

- ellátási forrásokat;

- kijelólt kórházakat;

- logisztikaibiztosításielemektelepülését;

- szállítrási, vontatási, kiüdtái, elórevoná§i utakat;

- vezetési pontokat (alárendelt, saját, elöljáró);

- őrzendő objektumokat, leárandó irányokat, berendezendó kór-
leteket.

Az LoGISZTIKAI BIZTosfrÁs rcrvet a TÖF é§ a Log. Főnök
írja alá, a PK hagyja jóvá.

Magarázó jelenas taítalmazzo :

- az logisztikai bizto§ítá§ elgondolását;

- számvetést a haditechnikai eszköók felkészítésére;

- átcsoportosítandóerőkharértékét;
_ számvetátazátcsoportosítrásvégrehajtására;

- bázislaktanyákharértékét;

- abázislaktanyákbanfelhalmozottkészleteket;

- az alyagellátás és utalás rendjét;

- az ideiglenes ellátási források készleteit;

- zHcs készleteit és harértékét - a híradás vázlatát.
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A maglarázó jelentés külön számmal ellátott okmány.

A Wisztikai Jönök iníízluüsben húfuozza meg

1.) A béke helyőrsegben végrehajtandó felgdatokat,

Ezen belüI:

- a technikai eszközök kijelölését, felkészítesének feladatait, es
alegységek köátti átcsoportosításának rendjét;

- a tartalék eszközök mennyiségét;

- az anyagi készletek létrehozásának szintjét és lépcsőzését;

- a szakállomány felkészítését.

2.)Az átcsoportosítás logisztikai biztosíttísának feladataií.

3.)A bázislaktanyában, illetve a készenléti körletben végrehajtandó
feladatokát

Ezen belül:

- az élet-, működő-, és teuesítőképesség fenntartására irányuló
feladatokat;

- a készletképzést és az engedélyezett felhasználási normákat;

- az anyagok pótlásának, utánszállításának rendjét;

- az ellátás és utalás rendjét;

- az eszközök technikai kiszolgálásának és javításának rendjét;

- a személyi állomány egésxégüg5ri ellátásának rendjét;

- az alkalmazásra történő felkészítá feladatait.

4.) Az alkalnaás anyag-technikai biztosíttásánnk felrdltait,

5,) Az anyagi-technikai készenlét idejét.

6.) A vezetés rendjét.
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Az anyagi_tecnikai intézkedést a logisztikai főnök és a törzsfőnök
í4a alá.

A fentiekben vázolt okmánykomplexum megíté|ésünk szerint ele_
gendő a váIságkezelés (határmegerósités) tervezésére, szervezésére és
végrehajtása LOGISZTIKAI BIZTOSÍTÁS-nak vezetésére.

AuáIsőgkeulés áItalhw kannai és logisúikui biúaítási szaffeladataít,
a Magnr Honvédség g,akollathn alkalmazn müsutyit, és eddi§ saját
ísmeruteimet alapul véve, néMny helym egéní elMpzeléseim is megIogalna-
ztsm lurüItek" konaitócióíttt, és egéni híúóntunkám folyanuín.
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