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Lőszerbiztosítás lehetőségei az összfegyvernemi 
hadsereg első hadműveletében 

K az i n e z i Is t v á n alezredes 

A „Varsói Szerződés" és a NATO országai között egy esetlegesen be
következő háborúban) az első hadműveleteknek döntő jelentőségű kiha
tása lesz a háború további kimenetelére . 

Szokolovszkij marsall: ,,Hadá~zat" e. munkájában ezt olvashatjuk: 
,, ... a háború legelején kifejtett erőfeszítések nagyságától 

és hatásosságától nagy mértékben függ a háború kimenetele, 
nem ésszerű az ország potenciális lehetőségeinek felhasználá
sát, a háború további időszakaiban megvívandó harcra ter-
vezni, és az erők nagy részét is erre az időszakra tartalékolni." 
(Szokolovszkij: Hadászat. 24. old. Zrinyi, 1964. évi kiadás.) 

A korszerű háborúban, kezdődjön bár az atom- vagy hagyományos 
,eszközökkel, az ellenség megsemmisítésében a hadászati rakétacsapatokra 
hárul a fő szerep. Viszont az ellenség megsemmisítésének befejezésében 
és területének birtokba vételében jelentős feladat hárul a hadműveleti 

és harcászati rakétacsapatokkal rendelkező, szárazföldi haderőnem ma
gasabbegységeire és csapataira is. 

A szárazföldi haderőnem összfegyvernemi és harckocsi hadseregei 
feladataikat (a hadműveleti mélységben levő ellenség megsemmisítését 
és területének birtokba vételét), a rakéta-atomeszközök csapásaival, ha
gyományos fegyverzetük tüzével és lendületes manővereikkel oldják meg. 
Következésképpen megállapíthatjuk, hogy főleg harcászati szinten, lé
nyeges szerepe ·lesz az ellenség megsemmisítésében a hagyományos fegy
verekből kifejtett tűznek. 

Ebből a tényből viszont feltétlen le kell vonnunk azt a következte
tést, hogy az első hadászati lépcsőben elhelyezkedő hadműveleti ma
gasabbegységek, első hadműveletének lőszerrel való biztosítását már bé
keidőben - figyelembe véve a reális lehetőségeket -- elemezni kell, ki 
kell dolgozni és meg kell szervezni. 

Ennek a tanulmánynak az lenne a célja, hogy az összfegyvernemi 
hadsereg első hadműveletének lőszerbiztosítási lehetőségeit - figyelembe 
véve a Magyar Néphadsereg sajátosságait - elemezze. Ezen keresztül, 
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bizonyos lehetőségek feltárásával és következtetések levonásával segítsé
get nyújtson az első hadművelet lőszerbiztosításával kapcsolatos tervezési~ 
szervezési és bizonyos fokig a hadszíntér előkészítési munkálatokhoz is. 

Az előzőekben felsoroltak előrebocsájtásával röviden rátérek egy első 
hadászati lépcsőben elhelyezkedő összfegyvernemi hadsereg által vívott • 
első hadművelet várható lőszerszükségletének rögzítésére és annak rövid 
indoklására. 

AZ ELSŐ HADMŰVELET LŐSZERFELHASZNALASAT BEFOLYASOLÓ 
TÉNYEZŐK 

Egy adott hadművelet hagyományos lőszerfe!használása függ: 

- a hadseregnek az elöljáró hadászati magasabbegység tevékenysé
gében elfoglalt helyétől, szerepétől, továbbá a hadsereg feladatától; 

- a hadseregnek a hadművelet időszakában rendelkezésére bocsátott 
atomeszközök mennyiségétől és minőségétől; 

- a várható ellenség összetételétől, fegyverzetétől és helyzetétől (az 
első hadművelet vonatkozásában lehetőségeitől); 

- a várható hadszíntér és a terep jellegétől; 
- az elöljáró által biztosított atom és légi támogatás mérvétől; ~ 

- saját csapataink fegyverzetének az ellenség fegyverzetéhez vi-
szonyított hatásosságától és a személyi állomány kiképzettségi fokától. 

Az előzőekben felsorolt, lőszerfelhasználást befolyásoló tényezők rész
letes elemzésével (melyek részletezése jelen tanulmány keretein túlnő), 
olyan következtetést kell levonnunk, hogy az MN hadműveleti magasabb
egységeinél - azok első hadműveletben történő alkalmazása esetén - a 
várható lőszerfelhasználás, a közepesnél valamivel magasabb lesz. 

AZ ELSŐ HADMŰVELET VARHATÓ LŐSZERSZÜK:SÉGLETÉNEK 
SZAMVETÉSE 

Amikor egy adott hadsereg hadműveletének lőszerszükségletéről be
szélünk - így természetesen az első hadműveletet illetően is - ennek 
fogalma alatt a hadművelet sikeres megvívásához szükséges lőszerkészlé
teket értjűk. 

A hadművelet lőszerszükséglete a következőkből tevődik össze : 
- a hadművelet megvívásához szükséges lőszerfelhasználásból; 
- a hadművelet folyamán bekövetkező lőszerveszteségek pótlása cél-

jából szükséges készletekből és 
- a hadművelet végére újólag feltöltésre kerülő mozgó készletekhez 

szükséges mennyiségből. 

Tehát a hadművelet lőszerszükségletének fogalmába a lőszerfe!hasz
náláson kívül beleértjük a veszteségek pótlásához szükséges és a hadmű
velet végén a mozgó készletek (vagy azoknak az elöljáró által meghatá
rozott százalékra való) feltöltéséhez szükséges lőszereket is. 

, Ezek. alapján az összfegyvernemi hadsereg első hadműveletének lő
szerszükségletét a következők szerint rögzíthetjük. 
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1. Lőszerfelhasználás számvetése. 

A hadművelet sikeres megvívásához szükséges lószerfelhasználás mér
tékét jelen tanulmány első fejezetében kifejtettek alapján határozhatjuk 
meg. 

Egy hadsereg hadművelet lőszerfelhasználási normáinak irányszámai 
a következők lehetnek: 

Lőszerfajta / 

Javadal
mazás 

Löv. Tü. Av. 

0,8-1,812,5-5,0 13,0-5,0 1 

Pct. 

2,0-4,01 

Rpt. Hk. Lé. 

5,0-8,0 13,0-4,515,0-lí,O 

Ezek természetesen csak irányszámok, melyek villáin belül a lőszer
felhasználást befolyásoló tényezők hatására, az adott hadművelet sajá
tosságainak megfelelően, a lőszerfelhasználás normái különbözőképpen 
alakulhatnak. 

Egy tényt azonban előzetesen leszögezhetünk. Mégpedig azt, hogy 
atomfegyver alkalmazásával vívott hadműveletben a várható lőszerfel

használás az előzőleg feltüntetett irányszámok alsó határaihoz lesz kö
zelebb. Míg a csak hagyományos fegyverzettel vívott hadműveletben a 
felső határokat fogja megközelíteni, illetve egyes esetekben bizonyos mér
tékig esetleg túl is lépheti azokat . 

Tehát, amikor az első hadművelet lőszerszükségleti számvetését állít
juk össze, azt feltétlen két változatban kell elkészíteni. Egyik változatban 
rögzíteni kell a hagyományos fegyverrel vívott hadműveletre vonatkozó 
adatokat, míg a másikban azt az esetet, ha atomeszközök kerülnek al„ 
kalmazásra. 

Következésképpen: az említett két változat az első hadművelet lő
szerfelhasználása területén így alakulhat. 

a) Az első hadművelet lőszerfelhasználásának irányszámai, ha az 
atomeszközök alkalmazásának viszonyai között folyik le. 

Lószerfajta 1 Löv. 1 Tü. Av. Pct. Rpt. Hk. Lé. 

Javadal- 1 
ma7.ás 0,8-1,2 [ 2,5-3,51 3,0-3,5 [ 2,0-2,515,o-6,o [ 3,0-3,515,0-7,o 

Figyelembe véve a lőszerfelhasználást befolyásoló egyéb tényezőket 
(ellenség, terep stb.), valamint azt a következtetést, hogy ezeknek a had
műveletre történő összegezett ráhatásának eredményeként a várható lő
szerfelhasználás az irányszámok közepes értékét meghaladja, így atom
eszközök alkalmazásának viszonyai között vívott első hadművelet lőszer
felhasználási normáit, a következők szerint határozhatjuk meg. 

Lőszerfajta 1 Löv. Til. Av. Pct. Rpt. Hk. Lé. 

Javad.a!-

1 
mazás 1,1 3,1 3,2 2,3 5,6 3,3 6,5 
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Megjegyzésként rögzítenünk kell, hogy a különleges lőszerek (beton
romboló, köd, világító stb.) e mennyiségben benne foglaltatnak. 

b) Az első hadművelet lőszerfelhasználási normái, csak hagyományos 
fegyverzettel vívott hadműveletben a következőképpen alakulhatnak. 

Lőszerfajta I Löv. j Tü. i Av. Pct. Rpt. Hk. Lé. 

Javadal- 1 1 1 1 1 1 1 mazás 1,4-1,8 4,0-5,0 4,0-5,0 ~,0-4,0 ---~,0-8,0 4,0-4,51 7,0-8,0 

E változatnál is, ha figyelembe vesszük az előzőekben említett lőszer
felhasználást befolyásoló tényezőket, az első hadművelet lőszerfelhaszná
lását megközelítő adatokat a következők szerint konkrétizálhatjuk. 

Lőszerfajta 1 Löv. Tü. Av. Pct. Rpt. Hk. Lé. 

Javadal-

1 

mazás 1,7 4,6 4,7 3,6 7,2 ·4,3 7,5 

A különleges lőszerek - e számvetésnél is - a feltüntetett mennyi
ségekbe bele vannak számolva. 

Megjegyezni kívánom, hogy az első hadművelet löszerfelhasználásá
nak várható irányszámait, csupán a számvetések egyszerűsítése kedvéért 
rögzHettem ily módon. Tisztában kell lennünk azzal az alapigazsággal, 
hogy a valóságos lőszerfelhasználás .ll. legritkább esetben esik egybe pon
tosan a tervezési irányszámokkal. A legtöbb esetben néhány tizeddel azok 
alatt vagy felett lesz. 

Összegezve tehát, a lőszerfelhasználás számvetésének elemzése után 
rögzíthetjük, hogy azt két változatban célszerű elkészíteni. Atomeszközök
kel vívott hadműveletben a várható felhasználás alacsonyabb, csak ha
gyományos fegyverekkel lefolytatott hadművelet esetén pedig magasabb 
lesz. 

Amikor arról beszélünk, hogy az atomfegyver alkalmazása rányomja 
bélyegét a hadművelet arculatára, beigazolódik ez a lőszerfelhasználás 

vonatkozásában és ezen túl a lőszerellátás egész területén is. Ezt tapasz
talhattuk a felhasználási számvetés elkészítésénél. Ugyanis míg az atom
fegyver alkalmazása a számvetést két változatra osztotta, addig az egyéb 
befolyásoló tényezők csak néhány tized javadalmazással módosították azt. 

2. Várható lőszerveszteségek számvetése. 

A hadművelet folyamán várható lőszerveszteségek elemzésekor szin
tén két változatot kell alapul vennünk. Úgy gondolom magától értetődik, 
hogy a saját atomeszközök alkalmazása feltételezi az ellenség részéről is 
az atomeszközök_ alkalmazását. Az is világos, hogy az ellenség saját erő
inkben és eszközeinkben atomeszközökkel nagyobb veszteséget képes 
okozni, mint csak hagyományos eszközökkel. Ezek alapján leszögezhetjük 
azt a tényt, hogy a tomeszközök alkalmazásának viszonyai között a vesz
teség nagyobb, míg hagyományos eszközökkel vívott hadműveletben ki
sebb lesz. 
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Veszteség alatt az ellenség által megsemmisített, zsákmányolt, to
vábbá a különböző körülmények között hadihasználatra alkalmatlanná 
tett lőszereket értjük. A lőszerveszteségek általában a vissza nem térő 
veszteségek kategóriájába tartoznak. Kivételt képeznek a vegyi- és su
gárszennyezett készletek, melyek túlnyomó többsége mentesítéssel hadi.
használatra újból alkalmassá tehető. Ezek tehát a visszatérő veszteségek 
csoportjába tartoznak. 

A veszteségek mennyiségét igen sok tényező befolyásolhatja. fgy azok 
elemzésétől eltekintve csak az általánosan elfogadott irányszámokat rög
zítem. Egy hadműveletre atomeszközök alkalmazásának viszonyai .között 
15°/0, hagyományos viszonyok között pedig 10°/o veszteségi irányszámok 
az elfogadottak, a felhasználási normákhoz viszonyítva. 

Ezekből kiindulva, számvetésünk konkretizált lőszerfelhasználási ada
tai alapján az első hadművelet két változatában a lőszerveszteségek irány
számai a következők lehetnek. 

a) Atomeszk.özök alkalmazása esetén: 

Löv. Tü. 1 Pct. 1 Rpt. 1 Hk. T Lé. 
'----

-~~szerfaj ta 1 
-'-----

Av. 

.Javadal- 1 
mazás 0,16 0,46 0,48 -- -:~4 --0.:4· 1 0,49 0,97 

b) Hagyományos eszközökkel vívott hadművelet esetén: 

Lószer~ajta 1 Löv. Tü. Av. Pct. Rpt. Hk. Lé. 

.Javadal-

1 
mazás 0,17 0,46 0,47 0,36 0,72 0,43 0,75 

Attekintve a konkrét veszteségi adatokat megállapíthatjuk, hogy azok 
abszolút értékben egyes esetekben azonosak vagy megközelítik egymást. 
Mivel azonban az adatok hadsereg javadalmazásban vannak rögzítve, a 
századpontosságú számvetés feltétlen szükséges, mert pl. a lövészlószerből 
hadsereg javadalmazásban számvetett, egy század lőszerjavadalmazásnak 
megfelelő mennyiség, közel egy gépkocsizó lövészezred lövészlőszer mozgó 
készletét teszi ki. Ez pedig még hadsereg szinten sem elhanyagolható lő
szermennyiség. 

fgy alakulnak tehát számvetésünkben a veszteséggel kapcsolatos ada
tok,· melyek a lőszerszükségleti számvetés összegezésénél, - mint tapasz
talni fogjuk - nem lesznek lényegtelenek. 

3. Mozgó készletek feltöltésének szükséglete. 

A lőszerszükségleti számvetés következő összetevője az a lőszermeny
nyiség, mely a hadművelet végére a mozgó készletek feltöltéséhez szük
séges. E kérdésben van bizonyos mérvű vita olyan tekintetben, hogy egyes 
állítások szerint a hadművelet végére nem szükséges a mozgó készletek 
feltöltése, mert a következő hadműveletre való felkészülés időszakában 
erre adódni fog lehetőség. Így e nézetet vallók szerint elég, ha a hadsereg 
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csapatai a hadművelet végére lőszerfajtánként a fél javadalmazást meg
közelítő biztonsági tartalékkal rendelkeznek. 

úgy gondolom, hogy e nézet tarthatatlanságát nem nehéz megcáfolni. 
Ugyanis a korszerű háború egyik jellemzője a harci (hadműveleti) tevé-
kenységek gyors lefolyása. Ez e vonatkozásban annyit jelent, hogy az • 
egyik hadműveletből a másik hadműveletbe történő átmenetet nem fogja 
megelőzni az előző háborúkból ismert hadműveleti szünet, mely több 
napos volt. Korszerű viszonyok között a hadműveletek egymásutánisága, 
permanenciában fog végbemenni, vagyis hadműveleti szünetek nélkül. 
Nem véletlen, hogy az utóbbi hadseregparancsnoki és törzsvezetési gya
korlatokon - köztük az EFEF által vezetetteken is - a lejátszott had-
művelet végső céljában egyik szempontként, a következő hadműveletbe 
való átmenet lehetőségeinek biztosítását jelölték meg. 

Ennek szellemében nem fogadható el az előzőekben említett nézet, 
mert fél javadalmazás lőszerre feltöltött csapatokkal nem lehet sikeres 
hadműveletet kezdeni, még akkor sem, ha bizonyos lőszermanőverekke~ 
az első hadműveleti lépcsőben tevékenykedő csapatok készleteit megkö
zelítően egy javadalmazásra tudjuk feltölteni. 

Tehát a hadművelet végére feltétlen szükséges a hadsereg mozgó 
készletének feltöltése. Ettől csak az esetben lehet eltekinteni, ha a had
sereg az első hadműveletben olyan mérvű veszteséget szenvedett, ami 
nem teszi lehetővé további alkalmazását. Más hadsereghez átalárendelésre 
kerülő csapatok mozgó készleteit minden helyzetben fel kell tölteni. 

Ezek alapján az első hadművelet lőszerszükségletének szá.mvetésekor 
feltétlen számolni kell a mozgó készletek feltöltésével, mely a következők 
szerint alakulhat a jelenleg érvényben levő elveknek megfelelően. 

Lőszerfajta 1 Löv. l Tü. 1 Av. 1 Pct. 1 Rpt. 1 Hk. 1 Lé. 

Ho. raldárakban ' 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 ~ 

"" N 
HDS raktárakban " 0,15 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 0,5 

Csapatoknál ~ 0,9 1,1 1,1 1,1 1,5 1,75 1,5 
"' 

összesen: " " > " 1,15 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 
~.e 

Ha a táblázatot áttekintjük, azt tapasztalhatjuk, hogy a mozgó kész
letek három nagy lépcsőben oszlanak meg. úgymint a csapatok, a had
osztályraktárak és a hadseregraktárak mozgó készletei. Igaz, hogy így 
a harcból kivont csapatok feltöltése minimális lesz, de még a csökken
tett mozgó készletekkel is elértük a célt, hogy a hadművelet kezdetéhez 
szükséges lőszerek a kívánt helyen és időben biztosítva lettek. 

Az első hadművelet lőszerszükségletének három összetevőjét elemezve, 
összegezhetjük a hadművelet lőszerszükségletét. Ez - figyelembe véve 
az előzőekben elemzett két változatot - a következők szerint alakul. 
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a) Atomeszközök alkalmazása esetén: 

Löszerfajta 1 Löv. ! Tü. 1 Av. 1 Pct. ! Rpt. 1 Hk. 1 Lé. 

' Felhasználás 00 1,1 3,1 3,2 2,3 5,6 3,3 6,5 -~ 
Veszteség " 0,16 0,46 0,48 0,34 0,84 0,49 0,97 a 
Mozgó klt. feltöltés " 1,15 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 'C) 

1 

" ~ 
Szükséglet összesen > " 2,41 5,06 5,18 4,14 8,94 6,29 9,97 ~"' 

b) Csak hagyományos eszközök alkalmazása esetén: 

Lőszerfajta 1 Löv. ! Tü. 1 Av. 1 Pct. ! Rpt. ! Hk. 1 Lé. 

' Felhasználás 00 1,7 4,6 4,7 3,6 7,2 4,3 7,5 '" N 

Veszteség " s 0,17 0,46 0,47 0,36 0,72 0,43 0,75 

Mozgó klt. feltöltés " 1,15 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 'C) 

" ~ 
Szükséglet összesen > " 3,02 6,56 6,67 5,46 10,42 7,23 10,75 ~.o 

!gy alakul az első hadművelet lőszerszűkséglete az említett két vál
tozatban. A hadsereg javadalmazásban számvetett adatok azt mutatják, 
hogy ezek biztosítása, figyelembe véve az első hadművelet körülményeit, 
igen jelentős és bonyolult feladat lesz. Ezért a következőkben rátérek e 
kérdés elemzésére. 

Azért tartottam ezt szükségesnek megemlíteni, mert szintén találko
zunk olyan nézetekkel, hogy a hadművelet végére elegendőnek mutatko
zik csupán a csapatok mozgó készleteinek feltöltése. Mondván, hogy a 
hadműveletet űgyis _a csapatok kezdik meg, ott kell elsősorban a lőszer. 

Ez első benyomásra többé-kevésbé elfogadható indoklásnak látszik. 
Azonban mélyebb elemzés után arra a következtetésre jutunk, hogy ez a 
nézet és indokolás sem teljes egészében helytálló. Miért? 

Elsősorban azért, mert ez esetben a hadosztályok és a hadsereg ve
zetését megfosztanánk a gyorsan megvalósítható lőszermanőverezési le
hetőségektől. Ilyen lőszermanővereket pedig csak a hadosztály- és hadse
regraktárak bizonyos mérvű feltöltése esetén lehet eszközölni. 

Másodsorban pedig, ha a rendelkezésre álló lőszerkészleteket egy 
lőszerlépcsőben csoport'osítanánk, a korszerű követelmények által megha
tározott decentralizálási elvek ellen vétenénk. Különösen vonatkozik ez 
atomfegyver alkalmazásának viszonyai között, de nem ejthető el csak 
hagyományos fegyverekkel vívott hadművelet vonatkozásában sem, mert 
korszerű viszonyok között az atomfegyverrel vívott hadműveletre való 
áttérés lehetősége állandóan fennáll. 

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy 
az elöljáró lehetőségei is sok esetben korlátozottak, a rendelkezésre álló 
lőszerkészleteket illetően. Ebből kiindulva elfogadható olyan változat, 
amikor a mozgó készletek csak bizonyos százalékig kerülnek feltöltésre. 
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Például: lehetőség - a hadsereg második hadműveletének kezdetére 
történő mozgó készlet feltöltést illetően - csak 700/o-ig mutatkozik. Így 
a hadsereg mozgó készleteinek feltöltése csak 700/o-os készletekkel kerül 
tervezésre. Ez a tény azonban nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a 
hadsereg a hadművelet lőszerbiztosítására vonatkozó elgondolás szerint 
a második hadműveletet megkezdő csapatait, hadosztályait a szükséges 
mértékben feltöltse és a megfelelő raktárakban is tároljon készleteket. 

LÖSZERBIZTOSíTAS LEHETŐSÉGEI AZ ELSŐ HADMŰVELETBEN 

Az első hadművelet lőszerrel való biztosításának sajátosságai eltérnek 
az általánostól. Ez abban nyilvánul meg, hogy a hadművelet sikeres 
megvívásához szükséges löszerkészletek biztosításának forrásai gazda
gabbak. 

Egy hadműveletben általában a lőszerbiztosításnak két fő forrása 
van. Ezek: 

- a hátországból (bázisokról, raktárakból, esetenként közvetlen az 
üzemekből) biztosított lőszer készletek; 
~ az ellenségtől zsákmányolt és saját fegyvereinkhez alkalmazható 

lőszer készletek. 

Szándékosan nem említettem itt a lőszerrel való manőverezést, mert 
ez a lőszerbiztosításna:k csupán egyik módszere. Manőverrel csak a kész
letek ésszerű csoportosítását biztosíthatjuk, de lőszerkészleteinket abszo
lút értelemben vele nem növelhetjük. 

Az általánostól eltérően az első hadműveletben, mivel az a háború 
kezdetével többé-kevésbé egyidejűleg indul meg, a lőszerbiztosítás forrá
sai - mint említettem gazdagabbak -, mert a szükséges készletek elő
készítésére és csoportosítására békeviszonyok között több lehetőség mu,.. 
tatkozik, mint háborúban. 

Ezek a lehetőségek az első hadművelet lőszerbiztosításának forrásait 
illetően a következők lehetnek: 

l. Lőszer mozgó. készletek. 

Ismeretes, hogy békeidőben úgy a csapatoknál, mint a hadosztály és 
a hadsereg lőszerraktárakban lőszerekből mozgó készleteket tárolnak_ 
Ezeknek a moz.gó készleteknek összetételét a mindenkor érvényben levő 
és idevonatkozó miniszteri parancs (jelenleg a 0032. sz.), kiszabatát és 
lépcsőzését pedig az érvényben levő harckészültségbe helyezési utasítás 
(jelenleg a 0066. sz.) tartalmazza. 

A lőszer mozgó készletek mozgatásához megfelelő mennyiségű szál ... 
lítóeszköz van rendszeresítve, melyek csapat viszonylatban terepjáró tí
pu•úak. !gy a mozgó készleteket a hadsereg képes saját erővel és esz-
közzel mozgatni. 
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A mozgó lőszer kiszabatok és azok lépcsőzése jelenleg a következők 
szerint van kialakítva. 

Lőszerfajta 1 Löv. l Tü. 1 Av. 1 Pct. l Rpt. 1 Hk. Lé. 
·--· 

Szd. (ü.)-nél 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Zászlóaljnál e 0,1 -. - - - 0,25 -
"' .0 

E. rakt.-ban ~ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 ""' N 

Ho. rakt.-ban "' 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 8 

HDS rakt.-ban 
,; 

0,15 0,2 0,2 0,2 0,5 0,25 0,5 -0 

"' összesen: > 1,15 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 "' ,.., 

Tehát a mozgó készletek képezik azokat a lőszereket, melyek a had
sereg részére a mozgósítás befejezése után teljes egészében rendelkezésre 
állnak. Azért rögzítettem, hogy mozgósítás után, mert a hadosztály- és 
hadseregraktárak készleteinek szállításához szükséges járművek, túlnyo
mórészt csak. a mozgósítás elrendelését követő egy nap elteltével vehetők 
igénybe. Viszont az „azonnali" készenlétű csapatok már békeidőben is 
rendelkeznek a mozgó készletek szállításához szükséges járművekkel. 

A felsorolt adatok és tények birtokában rögzíthetjük, hogy a hadse
reg csapatainak mozgó lőszerkészletei, az első hadművelet lőszerbiztosítása 
tévületén a következő lehetőségeket nyújtják: 

a) Atomfegyver alkalmazásának viszonyai között: 

- a lövész- és harckocsilőszerek két harci napra; 
- a páncéltörő, rakétapáncéltörő és légvédelmi lőszerek. egy-másfél 

napra; 
- a tüzér- és az aknavető lőszerek egy harci napra biztosítják a 

várható felhasználásnak megfelelő lőszerszükségletet. 

b) Hagyományos viszonyok között: 

- .a lövész- és h.arck:ocsilőszerek egy-másfél napra·; 
- a páncéltörő, rakéta-páncéltörő és légvédelmi lőszerek hozzávető-

legesen egy napra; 
- a tüzér- és aknavető lőszerek pedig még egy teljes harci napra 

sem biztosítják a várható felhasználásnak megfelelő lőszerszükségletet .. 
A hadosztály- éS hadseregraktárak ~ozgó készletei, valamint az idő

ben alkalmazott lőszermanőverek, az előzőekben feltüntetett időterminu
~okat: lövész-, rakéta-páncéltörő, harckocsi és légvédelmi lőszerek vonat
kozásában egy harci nappal, tüzér-, aknavető és páncéltörő lőszerek te
kintetében pedig fél nappal megnövelhetik. 

Következésként tehát rögzíthetjük, hogy a hadsereg teljes mozgó 
készletei általában 11/,-3 harci napra biztosítják a hadművelet sikeres 
megvívásához szükséges löszerkészleteket. Kivételt képeznek a t_üzér- és, 
~navető lőszerek, melyek főként hagyományos viszonyok között, csak 
egy harci nap szükségletét biztosítják . 
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E probléma megoldása érdekében olyan lőszerbiztosítási források le
hetőségeit kell kutatni, melyek ha szükséges, már az első hadműveleti 
nap végén képesek a hadsereg részére főleg tüzér- és aknavető lőszert 

·szolgáltatni. 
A következő pontban ezeket a forrásokat fogjuk elemezni. 

2. Az első hadműveleti napok lőszerutánpótlását biztosító források. 

E források lehetőségeit kutatva, rögzítenünk kell néhány olyan elő
feltételt, melyek biztosítják, hogy ezek a források, a hadművelet első 
napjaiban valóban igénybe vehetők is legyenek. Ezek: 

- A hadműveleti tevékenység várható területéhez közel essenek. 
Mivel a hadműveleti tevékenység előreláthatóan az országhatár körze
tében fog kezdődni, igy rögzíthetjük ezt a távolságot az országhatártól 
számítva 100--200 km-ig. Ez a távolság lehetővé teszi, hogy 8-12 órás 
fordulóval, saját szállítóeszközzel, a harcoló csapatok lőszerhez jussanak. 

- A források decentralizáltan legyenek elhelyezve. Tehát több he
lyen kisebb, maximum ezertorinás készletek legyenek tárolva. Ez a tény 
az ellenség részéről az atomcsapás mérését nem teszi „kifizetővé". 

Az érintett források 'lzokkal a lőszerkészletekkel rendelkezzenek, me
lyekre az első hadmúveleti napokban szükség lesz. Mindenekelőtt ren
delkezzenek különböző űrméretű tüzér- és aknavető lőszerrel. Feltétlen 
gondolni kell itt az erődrendszerek leküzdéséhez szükséges különleges 
lőszerekre. Végül nem szabad megfeledkezni. arról, hogy bizonyos minimá
lis mennyiségű egyéb lőszerkészletekkel (harckocsi, légvédelmi, páncéltörő, 
rakétapáncéltörő) is rendelkezzenek ezek a források. 

Ezeknek a feltételeknek előrebocsátása után, vizsgáljuk meg részle
tesen az ilyen lőszerbiztosítási források létrehozásának, előkészítésének és 
igénybevételének lehetőségeit. 

a) Határhoz közel eső helyőrségek lőszerraktáraiban tárolt tartalék 
és kiképzési készletek. 

A reális számítások szerint 6-8 ilyen forrás jöhet tekintetbe. 
Ezen helyőrségek lőszerraktáraiban 2-3 db 200 m 2 alapterületű 

,,MODUL" rendszerű barakk beállításával, valamint a jelenleg rendelke
zésre álló tárolótér jobb kihasználásával, hozzávetőlegesen összesen 3000-
4000 tonna lőszert lehetne az első hadművelet lőszerrel való biztosítása 
céljából elhelyezni. 

Meg kell itt jegyezni, hogy a jelenlegi viszonyoknak megfelelően már 
is használható e forrás, mert bizonyos mennyiségű kiképzési készletek 
minden helyőrségben vannak tárolva. Probléma e területen csak abban 
mutatkozik, hogy a kiképzési készletek fajta szerinti megoszlása egyhangú 
(általában repesz). Sőt egyes esetekben csak kiképzési célra használható 
lőszerek. 

Összegezve: e forrásokat a reális lehetőségek figyelembevételével gzá ... 
mításba kell vennünk. Azonban világosan látnunk kell azt is, hogy csak 
segítik a probléma megoldását, de nem képesek a hadművelet első nap
jaiban felmerülő valamennyi lőszerszükségletet biztosítani. 
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b) Békében berendezett lőszerellátó csomópontokon tárolt lőszerkész
Zetek. 

Lőszerellátó csomópont fogalma alatt, útcsomópontok közelében be
rendezett 800-1000 tonna lőszer befogadására alkalmas, miniatűr lőszer
bázisokat értünk. 

Jelenleg ilyenekkel néphadseregünk még nem rendelkezik. Létreho
zásuk bizonyos mérvű beruházásokat igényelne. Ezeket a beruházásokat 
azonban lényegesen csökkenteni lehet, ha figyelembe vesszük a rendel
kezésre álló vagy jelenleg bérbeadott honvédségi objektumokat, az érin
tett területeken. 

A lőszerellátó csomópontok működtetését a hadseregraktár állomá-. 
nyába lenne célszerű megoldani. Ez minden szempontból képes a csomó
pontok szakmai és katonai irányítására békeidőben. Hadműveleti viszo
nyok között pedig készleteik kiürítését közvetlenül a hadsereg fegyver
zeti főnöke és törzse irányítaná. 

Reális számítások szerint, az első hadművelet első napjainak utánpót
lásaként felmerülő lőszerszükségletet 3---4 db lőszerellátó csomópont 
(függően azok befogadó képességétől) megoldaná . 

e) Békében közlekedési eszközökön tárolt és rövid időn belül szál
lítandó lőszerkészletek. 

Elsősorban a központi raktárak és bázisok tekintetében jönnek szá
mításba, de nincs kizárva alkalmazásuk a hadseregraktáraknál sem. 

A Varsói Szerződés néhány tagors7.ágának fegyveres erőinél már 
alkalmazzák is ezt a forrást. Lényege, hogy közlekedési (vasúti és vízi) 
eszközök vontatm.ányain (vagon, uszály), már békeidőben bizonyos meny
nyiségű lőszerkészletet tárolnak. 

Ezeket a készleteket a veszélyeztetettségi időszakban, vagy a moz
gósítás első napján az előre megtervezett pontokra szállítják, zöld út 
biztosításával. Itt lőszerellátó pontokat rendszeresítenek, melyről a csa
patok saját szállítóeszközeikkel vételeznek. 

A mi viszonyaink között e módszer alkalmazását sem tekinthetjük 
kizártnak. Raktáranként, bázisonként 200-400 tonnás szerelvényeket 
már békeidőben össze lehetne állítani. Ezek részére egyes raktáraknál 
talán már megfelelő vágány is áll rendelkezésre. A vagonok biztosítása 
nagyobb, a lőszerrel terhelt vasúti kocsik karbantartása pedig kisebb 
problémát jelentene, mert erre fel lehetne használni a tartalékos kikép
zést folytató vasúti csapatokat. 

A vizi szállitóeszközökön tárolt készletek alkalmazását nem tartom 
kizártnak. Véleményem szerint néhány uszály igénybevétele e célra nem 
jelenthet megoldhatatlan problémát. Ugyanis ezeket - lőszerrel való ter
helés után - a Flotilla kikötőjében el lehet helyezni. Itt őrzésüket és 
az uszályok karbantartását a Flottilla erőivel és eszközeivel biztosítani 
lehetne. Majd a szükséges időben, a Flottilla valamelyik erre alkalmas 
hajóegységével (ha ilyen nincs, a MAHART egyik mozgósított vontató
jával), a Dunán rövid idő alatt fel lehetne manőverezni. E feladatot eset
leg a Flotilla hadműveleti tevékenységének tervében is rögzíteni kellene. 
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Ezt a lőszerszállítási · módszert a hadművelet folyamán esetleg továbbra 
is lehetne alkalmazni. 

úgy gondolom, ez a lőszerbiztosítási forrás sem elhanyagolható, mert 
egyes esetekben a hadművelét első napjaiban lőszertartalékul szolgálhat 
olyan helyen is, ahol csomópont létrehozása csak nagy anyagi ráfordí
tásokkal lenne lehetséges. 

d) Lőtereken, kiképzési bázisokon tárolt lőszerkészletek. 

Jelenleg a lőtereken és ·kiképzési bázisokon központiasan nem tá
rolunk lőszert. Ennek ellenére szükségesnek tartom e lehetőség megem
lítését, mert tudomásom van arról, hogy vezérkari szinten foglalkoznak 
e kérdéssel, illetve érkeztek be ilyen irányú javaslatok. 

Amennyiben e kérdésben olyan döntés születne, hogy bizonyos lö
szerfajtákat (melyeket kiképzésre használnak) a lőtereken központilag 
lebiztosítanának, úgy feltétlen számításba lehet és kell venni ezeket a 
készleteket az első hadművelet kezdeti napjainak lőszerrel való biztosí
tásakor. 

Megemlíteném, hogy például a tüzérségi lőtéren létesített kiképzési 
löszerbázis, véleményem szerint, betölthetné egy löszerellátó csomópont 
szerepét is. Ugyanis a hadművelet első napjaiban főként a tüzérségi és 
aknavető lőszerek hiánya a kiütköző. Itt pedig pontosan ezekből a lőszer
fajtákból kerülnének felhalmozásra jelentős mennyiségű készletek. 

Nem tartom kizártnak ilyen jellegű lőszerbázisok létrehozását a lég
védelmi lőtéren, továbbá egy-két legjobban használt harckocsi lőtéren 
sem. Ezek ugyanis amellett, hogy a kiképzési lőszerfelhasználást gazda
ságosabbá teszik, jelentős szerepet játszhatnak az első hadművelet lőszer
rel történő biztosításában is. 

Ezek lehetnek azok a források, melyek hivatottak biztosítani az. 
összfegyvernemi hadsereg első hadműveletének kezdeti napjaiban a mozgó 
készleteken felüli lőszerszükségletet, míg a HM előretolt anyagi alap lő
szerellátó raktárai szét nem bontakoznak. Ugyanis a köriilményektől füg
gően a HM tábori hadtáp löszerraktárai és készleteik s.zállításához szük
séges eszközök mozgósítása, tetemes időt vesz igénybe. Előreláthatólag 
reális számvetések alapján ehhez minimálisan 3 napra van szükség. Bo
nyolult helyzetben ez az idő még növekedhet. Viszont a hadsereg had
művelete nem maradhat lőszerbiztosítás nélkül. 

Éppen ezért még a HM előretolt anyagi alap szétbontakozása előtt, 
(különösen, ha az késni fog), keresni kell egy közbeeső forrást, mely a 
hadsereg részére a szükséges lőszerkészleteket biztosítja. 

3. Hadseregraktárban tárolt hadműveleti tartalékkészletek. 

Az előzőekben fejtegettem, hogy reális számítások szerint a HM lő
-szerellátó szervek szétbontak:ozásához megközelítően három napra van 
szükség. Ne érjen érte vád, hogy a legmostohább körülményeket veszem 
figyelembe, mert így a tervezőt nem érheti meglepetés. 

A HM lőszerraktárak szétbontakozásához szükséges három nap any
nyit jelent, hogy a hadsereg csak a negyedik napon kaphat ezekről a bá-
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zisokról lőszert. Figyelembe véve a települési és szállítási távolságokat ez 
azt jelenti, hogy a harcoló csapatok csak az ötödik napon juthatnak hozzá 
ezekhez a készletekhez. Az előző pontban rögzített források biztosíthat
nak ugyan 3-4 napra elegendő mennyiségű lőszert, azonban számolni 
kell ez időszakban már a hadművelet folyamán várható veszteségek kb. 
felével, ami hozzávetőlegesen egy fél harci nap lőszerszükségletét jelenti. 

Figyelembe véve ezt a tényezőt, valamint azt a lehetőséget, hogy a 
HM előretolt anyagi alap szétbontakozása is késhet, feltétlen egy közbe
eső forrásra van szükség, amely hozzávetőlegesen egy harci napra ele
gendő lőszert képes biztosítani. 

Ilyen forrásként kínálkozik a hadsereg lőszerraktárban tárolt hadmű
veleti tartalék lőszerkészlet. Ennek mennyisége hozzávetőlegesen egy had
sereg javadalmazásra tehető. Tehát biztosítja a hadsereg hadműveletének 
-egy napi lőszerszükségletét. 

A probléma abban mutatkozik, hogy ezeknek a készleteknek (me
lyek a hadseregraktár békeelhelyezési körletében vannak tárolva), a har
coló csapatok részére történő előreszállítása nem kis feladat. Ugyanis 
ezeknek a készleteknek előreszállítását legkésőbb a harmadik hadműveleti 
nap kezdetén feltétlen meg kell kezdeni, hogy a negyedik hadműveleti 
nap kezdetére, a harcoló csapatok azt megkapják. Viszont ehhez a tá
volság miatt, a csapatok szállítóeszközeit nem lehet bevonni. A hadsereg 
kezében levő szállítóeszközök viszont kevésnek mutatkoznak. A megoldás 
itt az lenne, hogy a HM tábori hadtáp e feladat megoldásának időtarta
mára egy (a már mozgósítást befejezett) szilárd anyagszállító zászlóaljjal 
megerősítené a hadsereget. 

Ilymódon a HM lőszerellátó erőinek szétbontakozásáig biztosítva van 
az első hadműveletét vivő hadsereg lőszerellátása. 

4. HM előretolt anyagi alapról biztosított löszerkészletek. 

A továbbiak folyamán a hadsereg hadműveletének lőszerbiztosítása 
a HM előretolt anyagi alap lőszerraktáraira van alapozva. Ezzel az első 
hadművelet lőszerbiztosításának sajátosságai véget is érnek. Ugyanis, ami
kor a HM előretolt anyagi alap lőszerraktárai megkezdik működésüket, 
az első hadművelet lőszerrel történő biztosítása is belépett az általános 
rendszerbe. 

Azonban a HM előretolt anyagi alapban települt lőszerraktárak te
vékenységét illetően is rögzíteni kell néhány olyan gondolatot, mely 
munkájukat jellemezni fogja az első hadműveletben. Ezek szintén hozzá
tartoznak az első hadművelet lőszerbiztosításának kérdéseihez. 

Így jellemezni fogja ezen lőszerraktárak munkáját és tevékenységét 
elsősorban az, hogy megalakulnak vagy áttérnek hadi szervezetre. Ez ma
gában sem kis feladat. Mindezek mellett meg kell kezdeniök felkészűlé
süket a hadműveleti területre való előrevonáshoz és az ott történő tele
pülés (munkakészség) eléréséhez. 

Következő jellemzője lesz tevékenységüknek, hogy a hadműveleti 
viszonyok között végzendő munkában gyakorlatlanok lesznek. Továbbá 
kí lesznek téve különböző ellenséges behatásoknak, ami tevékenységüket 
.szintén nehezíteni fogja . 
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Levonhatunk ebből olyan következtetést, hogy a HM tábori hadtáp 
lószerraktárainak szétbontakozáshoz történő tevékenysége feszített és bo
nyolult feladat lesz. Ezért azok fokozott ellenőrzése és segítése, az ille
tékes irányító szervek részére is fontos feladatot jelent. Ezeket az ellen
őrzési és segítségnyújtó feladatokat már békeidőben célszerű a mozgósí: 
tásí tervekben rögzíteni. 

Összegezve '.iZ első hadművelet lőszerbiztosításának lehetőségeit, arra 
a következtetésre juthatunk, hogy az általános elvektől eltérően, egy sor 
olyan sajátosságot foglalnak magukba, melyek megkönnyítik a lőszerbiz
tositást. 

A pozitív lehetőségek feltárása viszont csak akkor ér valamit, ha 
azt a gyakorlatban is gyümölcsöztetjük. Bár az első hadművelet lőszerrel 
való biztosításának részletes elgondolását, tervét nem ismerem. 

Ismerve azonban a löszerbiztosítás igen komoly jelentőségét, vala
mint azokat az igényeket (van közöttük esetenként túlzott is) és szükség
leteket, melyek az első hadműveletben felmerülhetnek, feltétlen arra a 
következtetésre kell jutni, hogy már békeidőben minden lehetőséget biz
tosítani kell - még az esetben is, ha az bizonyos anyagi ráfordításokat 
igényel - az első hadművelet lőszerrel történő zavartalan biztosítása ér
dekében. Különös gondot fordítva arra, hogy a hadművelet megvívásához 
szükséges készletek időben a felhasználók rendelkezésére álljanak. 

Befejezésül rögzíteni szeretném, hogy úgy érzem, munkálkodásom e 
témát illetően nem volt hiábavaló. Ezt megerősítette bennem Povalin ve
zérezredesnek (a Szovjet Hadsereg hadműveleti csoportfőnökének) cikke, 
mely a közelmúltban jelent meg a „Voennaja Müszl" című folyóiratban 
és félreérthetetlenül kifejti a háború kezdeti szakaszának igen komoly 
jelentőségét, annak végső kimenetele szempontjából. 

Ennek kapcsán úgy gondolom, hogy az első hadművelet lőszerbizto
sitása területén felmerülő lehetőségek elemzése is megérte a belefekte
tett munkát. 
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