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A HADTÁPBIZTOSITAS ELMHETE 

Az 1973. évben lefolytatott gyakorlatok néhány aktuális 
hadtápbiztositási problémája 

Joó Sándor ezredes, Bánya völgyi István alezredes 

Az 1973. évben több - elsősorban seregtest és magasabbegység 
szintű parancsnoki és törzsvezetési - gyakorlat került lefolytatásra, 
melyek elé az elöljárók joggal tűzték ki azt a célt, hogy növeljék a 
seregtestek, magasabbegységek és egységek parancsnoki állományának 
vezetőkészségét, hasznos tapasztalatokat nyújtva egyúttal az elöljáró 
vezető szerveknek is. 

A gyakorlatok általában megfeleltek a várakozásnak. Eredményeik 
-- hadtáp vonatkozásban - alapvetően abban mutatkoztak meg, hogy 
jJvult a hadtáptörzsek tervező-szervező és vezetőképessége, a törzsmunka 
operativitása és gyorsasága, jelentős fejlődés volt tapasztalható a fegy
vernemi és szolgálati törzsekkel való együttműködésben, az alárendeltek 
felé történő feladatszabásban és a végrehajtás ellenőrzésében. 

Seregtest szinten a parancsnokok már jelentőségének megfelelően 

foglalkoztak a hadtápbiztosítás kérdéseivel, látva, hogy azok a harcbiz
tosítás egyik igen jelentős részét képezik. Ennek alapján anyagi-tech
nikai-egészségügyi szempontból is megalapozott, alátámasztott elhatá
rozást, döntéseket hoztak. 

A gyakorlatok alkalmával találkoztunk azonban néhány olyan 
hadtápbiztosítási problémával is, amelyeket különböző szinteken több
féleképpen értelmeznek, illetve értelmezhetnek, amelyek megoldásában 
egyes hadtáptörzseknek nincs elég jártassága, amelyekben többféle 
szemlélet uralkodik, s emiatt szükségessé vált jelen cikk közrebocsátása. 

Az összkép a gyakorlatokról és azon részt vevő hadtáptörzsekről 

pozitív. Nem ni.ehetünk el azonban egyes problémák mellett szó nélkül, 
;.i,bból kiindulva, hogy azok zöme most még csekélyebb erőfeszítéssel 
megoldható, következményei kiküszöböihetők, később azonban már 
esetleg késő lesz. 

Egyes gyakorlatok az állandó harckészültség időszakában végrehaj
tott tervezéssel kezdődtek, amely - huzamosabb idő eltelte után 
közvetlenül a háborús veszély fokozódásakor pontosítást igényelt. Az 

3 



állandó harckészültség időszakában kidolgozott hadműveleti és az ezek
nek megfelelő hadtápbiztosítási terveket nyilvánvalóan nem lehet egy
síkúan, egy változatban kidolgozni. 

Egyértelműen jelentkezik az igény, hogy a hadtápbiztosítás meg
tervezésének, megszervezésének és felkészítésének alkalmazkodnia kell 
a seregtestek, magasabbegységek hadműveleti alkalmazásának változatai
hoz, variációihoz, még akkor is, ha ez egynél több hadtápbiztosítási 
elgonodolás. terv és részlettervek kimunkálását és naprakészen tartását 
igényli. 

Nem szerencsés megoldás, ha a parancsnok hadtáphelyettes (bármely 
vezetési szinten) mintegy kiválasztja a neki legjobban tetsző hadmű
veleti variációt - még ha az a legbonyolultabb is - és elgondolását. 
tervezését, intézkedéseit arra építi, sőt kizárólagosan azt dolgozza ki és 
a többi változatra legfeljebb megjegyzésekkel utal. vagy még azt sem 
teszi. 

A hadtápbiztosítás egysíkú, egyváltozatos tervezése már békeidőben 
sok objektív veszélyt rejt magában és háborús körülmények között 
helyrehozhatatlan hibákhoz vezethet. Így például egyoldalúvá teheti a 
hadtáp felkészítését, a kiképzést, károsan elégültté teheti a hadtáptör
zseket és alegységeket, s végül, de nem utolsó sorban, ha adott esetben 
nem a megszokott változatot kell végrehajtani zavart és kapkodást ered
ményezhet, szinte lehetetlenné téve a hadtápbiztosítási feladatok időben 
és a kívánt magas szinten történő végrehajtását. 

A mélyen átgondolt. több változatos tervezés jelentős előnyökkel 
jár a szükség esetén végrehajtandó pontosítások alkalmával is. E pon
tosításokra - már a veszélyeztetettség időszakában - egyértelműen az 
lesz jellemző, hogy rendkívül rövid idő alatt kell teljes részletességgel 
(esetleg még mindig több változatra!) végrehajtani és a helyzetet ugyan
akkor több, a törzseket jelentősen megterhelő feladat is bonyolíthatja. 
mint például a mozgósítás hadtápbiztosítása, a hadtápalegységek, -egy
ségek mozgósítása, többnemzetiségű front megalakulása stb. 

Az állandó harckészültség időszakában részletesen kidolgozott, a 
hadműveleti variációkhoz párhuzamosan igazodó hadtápbiztosítási terv
komplexum, ahol a változatokat esetleg még kombinálni is lehet, ilyen 
szituációban is biztosítani képes a hadtáptörzs nagyfokú rugalmasságát, 
gyors reagálását, amely felbecsülhetetlen időnyereséget eredményezhet 
mind a törzs, mind (ez talán még fontosabb) az alárendeltek. részére és 
megbízható alapul szolgál a hadtápbiztosítási feladatok magasszínvonalú 
végrehajtásához. 

A hadművelet, harc hadtápbiztositására vonatkozó elgondolás, had
tápbiztosítási terv és intézkedések kialakítása, illetve kidolgozása érde
kében elengedhetetlen az ellenséges és saját helyzet, a parancsnoki el
gondolás (előzetes elhatározás) megfelelő mértékű ismerete. Ezt egészíti 
ki az összfegyvernemi és a hadtáptörzs, továbbá a fegyvernemi és szol
gálati ágak közötti kölcsönös tájékoztatás, illetve együttműködés köte
lező érvényű szükségessége. 

Ez leírva, követelményként rögzítve rendkívül egyszerűnek és ter
mészetesnek tűnik, a mindennapi életben egy sor objektív és szubjektív 
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tényező következtében (időhiány, gyakorlatlanság. hatásköri problémák, 
kényelem stb.) azonban csorbát szenvedhet. 

Tapasztalható volt ez a gyakorlatokon is, elsősorban magasabbegysé
gek szintjén és különösen ott, ahol a parancsnokok, vagy törzsfőnökök 
nem állították a hadtápbiztosítási kérdéseket a harcbiztosítás egyéb 
kérdéseivel egy szintre, sőt meg sem hallgatták hadtáphelyetteseiket, 
természetesnek véve, hogy a harchoz mindig minden anyagi-technikai 
eszköZ a kellő mérvben, időben és helyen rendelkezésre áll. A hadtáp 
ilyen formájú magárahagyása a hadművelet, harc közben súlyos problé
mák forrásává válhat - mint ez a gyakorlatokon is bebizonyosodott -, 
elsősorban az anyagi biztosítás, utánszállítás területén. 

Altalánosan ismert követelmény, hogy a hadtápbiztosítás tervezé
sénél értékelni kell a saját erőket-eszközöket, azok lehetőségét, maxi
rnális teljesítőképességét és a feladatok végrehajtásánál alapvetően 
ezekre kell támaszkodni. Az elöljáró tagozat helyzetének kötelező is
n1erete elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az alárendelt megfelelő módon 
tudjon kapcsolódni az elöljáró által részére nyújtott hadtápbiztosítási 
lehetőségekhez, 

A gyakorlatokon több esetben tapasztalható volt fentiek téves 
értelmezése. Még seregtest szinten is többször előfordult, hogy a szállí
tási, sérült kiüritési és ellátási nehézségek megoldására - kellő felmérés 
és értékelés nélkül - azonnal a tábori hadtáp alakulatok átalárendelé
sét kérték, holott a seregtest lehetőségei még távolról sem voltak ki
merítve. Kétségtelen, hogy egyszerűbb a könnyebb ellenállás irányában 
haladni, de ezt egyetlen tagozatnál se tekintsük követendő útnak. 

Az előbbi problémához szinte automatikusan kapcsolódik, azt tetézi 
a hadtáp manőverek elhanyagolása, illetve leszűkítése. Éppen az elöljáró 
lehetőségeire való állandó támaszkodni akarás hozza magával a manőve
rek beszűkülését, annak figyelmen kívül hagyását, hogy a folyamatos 
és megbizható hadtápbiztosítás érdekében rugalmasan reagálni kell a 
csapatok állandóan változó szükségleteire és ez megköveteli minden 
hadtáp erővel, eszközzel, lehetőséggel az állandó manőverezést. 

Ha a helyzet úgy hozza magával. át kell csoportosítani hadtáp
alegységeket, el kell venni és másnak adni anyagi eszközöket, meg
teremtve az összhangot a szükséglet és lehetőség között, változtatni kell 
az utakat, rugalmasan módosítani az ellátásra, utánszállításra kiadott 
intézkedéseket stb. 

Fentieket bizonyították egyik gyakorlaton a hadművelet első, má
sodik napjának ellátási problémái is. A seregtest hadtáptörzs úgy tűnik, 
túlzottan merev elveket határozott meg, főként a magasabbegységek 
ellátásának, utánszállításának terén. Az elveket minden esetben meg
alapozott számveté3eknek kell alátámasztani, de még ilyen esetben is 
készen kell állni a kiadott intézkedések gyors megváltoztatására, a ma
nőverezésre. 

Annak következtében, hogy az első. második harcnap utánszállítá
sának megtervezése nem volt következetes és minden részletre kiterjedő. 
nélkülözte a kellő realitást, az a helyzet következett be, hogy a nap 
végére a harc továbbfolytatásához szükséges alapvető anyagi eszközök 
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a csapatok rendelkezé3ére álltak ugyan, de napközben adódtak idősza

kok, amikor a szállító eszközök időben történő beérkezésének objektív 
lehetetlensége miatt a harcoló első lépcső magasabbegységeknél egyes 
anyagfajták (főként tüzérlőszer) már nem álltak rendelkezésre. 

Igaz az az elv, hogy az első napok fogyasztását alapvetően határ
menti ellátó bázisok (csomópontok, raktárak) készleteinek felhasználá
sával és lehetőleg a csapatok által történő vételezéssel kell biztosítani, 
de ehhez mereven ragaszkodni nem célszerű elképzelés. 

· Nem szabad a föfeladatot végrehajtó magasabbegységet, vagi, 
magasabbegységeket is a határmenti ellátó bázisoknál való vételezésre 
kényszeríteni olyankor, amikor a részletes tervezés alapján nyilván
valóvá válhat, hogy képtelenek időben ellátni önmagukat és ugyanekkor 
mögöttük ott áll felzárkózva, működőképesen, anyagi eszközökkel telje
seil feltöltve a l\Iozgó Bázis, vagy annak részlege. 

A hivatkozott gyakorlaton .-ez a hiba főként a lőszerbiztosítás terü
letén: ütközött ki. Az ebben érintett szervek (hadtáp-, összfegyvernemi-·, 
fegyverzeti- és tüzértörzsek)- kellő együttműködésének hiánya miatt 
hiányzott a lőszerfogyasztás, felhasználás és biztosítás összh"ang.ja, .nem 
is, beszélve az elnagyolt szállítástervezésröl. 

Általános tapasztalatként mondhatjuk ki. hogy ott, ahol a parancs
nok nem érti a hadtápbiztosítás· jelentőségét alárendeltjei (magasabh
egysége, egysége) harctevékenységében, · nem- fordít .gondot az · ellátás; 
utánszállítás kérdéseire - , tájékozatlan és úgy véli, hogy külöílöSebb 
erőfeszítések nélkül- mind,ig és minden rendel~ezésére fog ·állni ""-1· tör
vényszerűen Illeg fognak -jelenni a b-uktatók. 

Ezék (legrosszabb esetben) odáig is elvezethetnek, hogy· a- maga·Sabb
egység, egység képtelenné válik feladatai végrehajtására. Ez megenged,.. 
hetetlen. Következésképpen minden érintett parancsnoknak -és - törzsnek 
alapvető kötelessége, hogy saját alárendeltjei mindenoldalú hadtápbfa.:. 
tosításával részletekbe menően · törődjön és idejében jelezze a várható 
nehézségeket. A megoldás ffiódozatainak kidolgozása a hadtáptörzs dolga! 

Ugyanúgy a hadtáptörzs feladata a seregtestnek átalárehdelt csapat
repülő-egységek, -alegységek ellátásának meg.szervezése, megtervezé.fo is. 
Nem fogadható el tervező-szervezö munkának az olyan törekvés, hogy 
a csapatrepülőket minden vonatkozásban az elöljáró tagozat (jelen eset
ben a tábori hadtáp) lássa el. 

Kétségtelen, hogy egyes csapatrepülő- (pl. felderítő-) -egy.ségek 
repülőterei úgy helyezkednek el. hogy hadtápbi'ztosításukat- célszerű az 
elöljáró tagozattól kérni. de a zöm (a helikopter-egységek, ·-alegységek) 
ellátása mindenképpen a seregtest hadtáp feladata, még akkor_ is; ha 
12nnek érdekében az l\1N legfelsőbb hadtáp vezetésének is lépést kell tennie 
a seregtest anyagi-techniki:!i bázisának megteremtésére, illetve kiszélesi
tése céljából. 

Rendet kell teremteni az ellenség tömegpusztító fegyverekkel mért 
csapásai következményeinek hadtáp vonatkozású felszámolása terü.letér 
is. Először is rendszert kell vinni ~bbe a munkába, Nem engedhető meg 
a kapkodás. a kellő súlyképzés elhanyagolása. 
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Egyértelműen látni kell, hogy a hadtáp legfontosabb feladata a 
harcfeladatot teljesítő csapatok harcképességének helyreállításában tör
ténő részvé.tel. Ezt követheti a többi magasabbegység, egység és csak 
harmadsorban a hadtáp harcképességének helyreállítása. 

A másik fontos kérdés, hogy a tömegpusztító fegyverekkel mért csa
pások következményeinek felszámolása során megkülönböztetett figyelmet 
kell fordítani a seregtest hadtáptörzs szinten is a részletkérdések ki
munkálására. Elsősorban vonatkozik ez a sérültek ellátására, kiürítésé
re, amelynek .érdekében maximális részletességgel _meg kell határozni 
valamennyi egészségügyi és az egészségügyi· biztosításb_an részt vevő erő 
és ,eszköz feladatát az erők komplex igénybevételének elve alapján. 

Ugyanilyen részletesség szüksé,,<>es a · haTCképesség anyagi-teahs 
nikai vonatkozású· helyreállítása - érdekében is. Különösen nagy jelentő
sége· van .ilyen esetekben a széles körű, térben és időben végrehajtott 
hadtáp- m:anővereknek ·és főként azok gyorsaságának. 

A gyakorlatokon felmerült néhány elvi jelentőségű és néhány .:-ad
minisztratív ,jellegű, de a vezetés szempontjából .szintén fontos kérdés is. 

Elvi meghatározó probléma az MN 6639 hadtáptöfzs helYe··és sze
repe a Seregtest hadtápveztésének rendszerében, · figyelembe véve a 
hadtáptötzs erőit és a rendelkezésre álló hadtáp erőket ··,is. · 

·A gyakorlatok igen jó t~nulSágul szolgáltak ·ezen ~ területe1i is. 
Helyes, ha az MN 6639 hadtáptörzs már az állandó harckészültség .idö
szakában részt vesz a seregtest szintű vezetésben és abban nemcsak 
részfeladatokat old meg, hanem egészében ismeri a seregtest feladato
kat és azok végrehajtásának mindefioldalú· hadtápbiztosítási terveit. 

Ennek az elvnek következetes Végrehajtása többoldalú előnyökkel 
jár. Egyrés:it ·a: törzs nincs tétlenségre kárhoztatva, biztosítVa van akti::
vitása. Másrészt minden szükségest ism~rve, bá,rmikor készen áll arra, 
hogy akár másŰdtörzsként átvegye a -seregtest hadtápbiztosítás vezetését. 
akár·· bármely részterületbe bekapcsolva ott hasznos és értő munkát vé
gezzen. Végül, de nem utolsó sorban így válik képessé ·arra, hogy öri
állóan, de a seregtest hadtápbiztosítás általános és konkrét rendjébe 
beilleszkedve vezesse azon magasabbegységek hadt"ápbiztosítását, amelye
ket adott konkrét esetben és feladattal az MN 6639 parancsnok közvet
len alárendeltségébe, vezetésé alá utaltak. 

- Az előbbiek pusztán vezetésréndszerbeli problémák. Természe'.tes~ hogy 
ezeket alá kell támasztani szervezeti, anyagi-technikai és· egyéb oldal~ 
tól is, akár hadrendben rögzítve, akár adott ésetben történő átalárendé
lések ú.tján. A lehetőség adott, az MN 6639 hadtápförzs felnőtt fel
adataihoz. 

Elvi kérdés, jelentős gyakorlati vetülettel a seregtestek alárendelt
ségébe kerülő más nemzetiségű magasabbegységek, egységek minden
oldalú ellátásának végrehajtása. Megállapítható volt, hogy a kialakított 
elvek általában megfelelőek, a más nemzetiségű magasabbegységet a 
seregtest képes anyagi-technikai-egészségügyi szempontból -biztosítani, a 
sajátos anyagok és sajátos technika kivételével. 

A problémát éppen a sajátos anyagi ... technikai eszközökkel való 
ellátás veti fel. Ilyen eszközökkel csak a más nemzetiségű magasabb·-
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egység állama (frontja) rendelkezik. Ez esetben megint csak a részletes 
szervezés szükségessége kerül előtérbe. Seregtest szinten kell apróléko
san rögzíteni, hogy melyek például azok a lőszerfajták, fegyvernemi és 
egyéb anyagok, készletek, alkatrészek, amelyekből szövetséges ellátást 
kell tervezni és megvalósítani. A széles nómenklatúráknál nyilvánvalóvá 
válik, hogy ebben nemcsak a hadtáptörzs, hanem a fegyvernemek és 
szolgálatok törzsei is érintettek. 

A sajátos anyagok utánszállítása külön figyelmet érdemel. A kérdés 
nem intézhető el azzal, hogy a front majd kiszállít közvetlenül a maga
sabbegységhez vagy a seregtest Mozgó Bázishoz és ezzel minden meg
oldódik. A gyakorlaton bebizonyosodott, hogy ezen anyagokra vonatko
zóan is szükséges a .seregtest hadtáptörzs részletes szállítástervezése és 
a különböző utánszállítási módozatok rugalmas alkalmazása. Egyszerűbb 
a kérdés, ha a seregtest és a front bázisok között nincs jelentősebb 
folyóakadály, de ha van, alkalmazni kell az ideiglenes átrakó körleteket 
is az ellátás feladatainak megoldására. 

Adminisztratív jellegűnek tűnhet, de több ennél a jelentések kér
dése. Rendszerezett, egyszerű, lényegretörö szóbeli és írásbeli jelenté
sekre van szükség. Kétségtelen, úgy tűnhet, hogy a munka és az ered
mény a lényeg, nem a jelentés, mégis azt kell megállapítanunk, hogy 
ahol a hadtáphelyettes nem képes elgondolását, teendőit tömör és vilá
gos módon összefoglalni, rögzíteni és ezt elöljáróinak jelenteni, ott a 
hadtáptörzs munkája, szervezett tevékenysége is megengedhetetlenül sok 
kívánnivalót hagy maga után. 

Hasonló a helyzet a napi összefoglaló hadtáp jelentés összeállítá
sánál. A tűlzott nagyvonalúság károsan hat vissza a hadtápbiztosítási 
feladatok végrehajtására és az elöljáró által teendő intézkedésekre is. 
Különös jelenség, ha pl. a seregtest napi összefoglaló hadtáp jelentésé
ből nem derül ki a magasabbegységek hadtáp objektumai településének, 
elhelyezkedésének helye, a magasabbegységek részletes anyagi ellátott
sága, sőt a seregtest hadtáp objektumok és -egységek településének meg
jelölése is erősen hiányos. 

Végül néhány sajátos, elsősorban értelmezési probléma. 
A lefolytatott gyakorlatokon az elöljáró tagozat a hadművelet első 

napjaiban az anyagi biztosítás érdekében kirakóállomásokat, az egész
ségügyi biztosítás érdekében vegyes kórházbázisokat müködtetett. Ilyen 
esetekben a seregtest hadtáptörzs feladata kibővül, ugyanis egyrészt meg 
kell tervezze a kirélk:óállomásokról való vételezés rendjét, irányí•tani 
kell azt, másrészt a ,t1>bori kÓilháZbázisok ellátási rendszerbe történő be
kapcsolásáig közvetlenül szerveznie és végeznie kell a vegyes kórházbázi
sok !kórházaiba ,t,örténő kiürítést. 

A támadó hadműveletek kezdetének időpontja a seregtest hadmű
veleteiben részt vevő valamennyi magasabbegység, csapat részére azo
nos, legfeljebb arról lehet beszélni, hogy a második lépcső magasabb
egységek ütközetbe vetésének kezdete a támadó hadművelet időszakában 
más és más csillagászati időpontban történik. fgy a második lépcső 
magasabbegység részére a támadó hadművelet kezdetéig meghatározott 
fogyasztási normákat nem lehet űgy értelmezni, hogy azok a második, 
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vagy harmadik napon történő ütközetbe vetésig szólnak, mert ez ellátási 
problémák forrásává válhat. Egyértelmű, hogy e magasabbegységek 
ré3zére a hadművelet kezdetétől az ütközetbe vetésig a seregtest a had
művelet fogyasztási volumenét terhelő normákat kell meghatározzon. 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy jelen cikk - bár az 1973. évben 
lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai alapján született - nem tekint
.h.ető az azokon tapasztalt hiányosságok összefoglalásának. Néhol szándé
kosan éleztük azokat a következtetéseket, amelyek egyes jelenségekből 
levonhatók voltak. 

Kérjük, jelen cikk felvetéseit ilyen szemszögből tanulmányozni. 
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Az 1973. évi harcászati és szakharcászati gyakorlatok. 
főbb hadtáptapasztalatai az MN 5232-nél 

K a p u s G y u l a alezredes 

A korábbiakhoz hasonlóan nagy számban kerültek levezetésre sereg
testünknél ez évben is harcászati és szakharcászati gyakorlatok. 

A tervszerű, elemző-értékelő munka eredményeként rendszerezett, 
gazdag tapasztalatok állnak rendelkezésre, melyekből a legjellemzőbbek 
1negközelítő képet adnak az elért fejlődésről, ugyanakkor jól tükrözik 
halaszthatatlan teendőinket is. 

A gyakorlatokat olyan lényeges vonások jellemezték, mint: 

- a várható harci körülményeket legjobban megközelítő gyako
roltatás; 

- a „szabad lefolyás" előtérbehelyezése, az előre elkészített sablo
nos megoldások kiiktatása; 

- az együttműködő anyagi-technikai, egészsegugyi törzsek és 
szakcsapatok mind komplex gyakoroltatása, a különböző szintű hadtáp
tagozatok - csapatgyakorlatokra épített - egyidejű működtetése; 

- a PSZH-k és nagy teljesítményü szállítóeszközök tömeges rend
szerbeállítása; 

- a magasabb minőségű követelmények teljesítése érdekében szük
ségessé vált a gyakorlatokat megelőzően tisztázni azok előkészítésében, 
levezetésében és értékelésében követendő célkitűzéseket. módszereket, 
valamint a teljesítéséhez rendelkezésre álló javuló körülményeket és 
megnőtt lehetőségeket. 

, 
Mindenekelőtt választ kell adni arra a kérdésre, hogy miben hatá

rozták meg a hadtáptörzsek és alegységek - de nem utolsósorban a 
csapatok állománya hadtápfeladatai - begyakoroltatásának magasabb 
szintű követelményeit. Megítélésünk szerint helyesnek bizonyult a had
tápvezetést megszilárdító parancsnokok és törzsek munkájának megja
vítására; a hadtáp biztosítást végrehajtó alegységek tényleges ellátási
ki.szolgálási feladatai mennyiségének és tervszerűségének növelésére, vala
mint a döntnöki szolgálat terepen történő konkrétabb felkészítésére össz
pontosítani a figyelmet. 
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A cikk lehetőségein belül elsősorban a gyakorlók elé állított újszerű 
célkitűzésekkel, a gyakorlatok végrehajtása során szerzett legfontosabb ta-
pasztalatok elméleti-gyakorlati kérdéseiv_el kívánok foglalkozni. Szükséges 
közbevetőleg megjegyezni, hogy a tárgyalt gyakorlatok még a jelenlegit 
inegelőző szervezeiekkel kerültek végrehajtásra. 

A gyakorlók elé állított célkitűzéseken keresztül főképpen a kiképzési 
összevonásokon, hadijátékokon, PK-i és törzsvezetési gyakorlatokon okta
tottak gyakoroltatását, ugyanakkor a különböző területek helyzetében a 
felmérések, újabb elvek helyes alkalmazásának kikisérletezését kívántu~ 
biztosítani. Mindezeknek megfelelően az év során_ célul tűztük ki a harcá-
szati és szakharcászati. gyakorlatokon: · 

Gyakoroltatni a csapatokkal és hadtápjaikkal: 
- a ·várakozási (összpontosítási) körletből indított támadóharC hadtáp

biztosításának megtervezését és megszervezését hagyományos es-· atom
eszközök várható alkalmazásának viszonyai között; 

- az ellenség. védelme hagyományos .·fegyverekkel történő áttörésé
hez szükséges anyagi eszközök létrehozásának, a hádtáp, ·célszerű Csopor
tosításának és folyamatos szilárd vezetésének- megszervezéS'ét· és vegre.:. 
hajtását; 

- a harcolók részére szükséges anyag mind nagyobb tömegű, -több 
tagozatú tényleges kiszállítását: 

·· ,._ a hadműveleti mélységben levő folyóakádály leküzdése: a har..:. 
cászati ldt.-ok alkalmazása hádtápbiztosításátlak megszel"vezését és 
végreh_ajtását; 

~·az ellenség töme"gpÚ.sztító fegyverei elleni védelem hatékonY 
megszervezését és a csapásai következményeinek felszámolását'. 

Ellenőrizni: 

- a felkészültséget,. begyakorlottságot és jártasságot · a támadóharc 
hadtápbiztosításának megszervezésében, az elhatározások kidolgozásában=. 
a feladatok megszabásában és lejuttatásában; 

- a szakkiképzési foglalkozásokon oktatott kérdések elsajátításánák. 
hatékonyságát, alkalmazási készségét. · 

Tovább fejleszteni a könyvelőautomaták tábori viszonyok közötti al
lrnlmazását a HVP-ok telepítésében és áttelepítésében a törzsmunka é3 
az együttműködés megszervezésében. 

Tapasztalatokat szerezni a harcból kivont gl. ho. teljes körű - sze
mélyi, anyagi, technikai feltöltésének módszereiről, lehetőségeiről. 

A célkitűzések teljesítése nagyobb részt eredményesen megvalósult; 
amit a gyakorlók elé állított feszített feladatok zökkenőmentes végrehaj
tása bizonyított. 

Ugyanakkor menet közben megmutatkozott, a felsorolt célkitűzések 
megvalósításának elősegítésére szükséges elméleti tisztázás igénye is. 

Az elméleti megalapozottság hiányában visszatérően. _ tapasztalható 
volt a hadtápbiztosítás megszokott sablonos, tervszerűtlen megoldásainak 
iS1nétlődése. 
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Az egyes kérdések elemzése és rendezése nyomán kialakított állás
pontokról a legfontosabbakat az alábbiakban foglalom össze. 

Tapasztalatok szerint a várakozási körletből indított táma.dóharc 
hadtápbiztosítása megszervezését alapvetően meghatározza az a körül
mény, hogy a támadóharc megvívása atomfegyver, vagy hagyományos 
fegyverek alkalmazásával történik. Az atomfegyver alkalmazása nélkül 
folytatott támadóharc legfeszitettebb, legdöntőbb és legtöbb sajátos 
vonással bíró időszaka harcászati és hadtáp vonatkozásban egyaránt az 
ellenség főellenállási vonalának áttörése. Az áttörést végrehajtó erők és 
eszközök 2-4 km-es áttörési szakaszra történö nagyfokú koncentrálása, 
az erőkifejtés összpontosítása következtében, a hadtápbiztosítás meg
szervezését f's végrehajtását egy sor sajátos vonás jellemzi: 

- az átlagosnál magasabb mérvű lesz az anyagfelhasználás egyes 
lőszerfajtákból. (Elsősorban tüzér-, aknavető-, sorozatvető-, páncéltörő 
lőszerből.); 

- az átlagosnál magasabb a sebesültek száma, aminek 60-65°/o-a 
az áttörés időszakában keletkezhet. A sebesülések tömegesen és góc
szerűen keletkeznek, az egyenlőtlenül áramló sérültek hátraszállítását 
egyes esetekben megnehezíti, hogy az utakat a második lépcsők előre
vonása huzamosabb időn keresztül lefoglalja: 

~ a hadtáp manővereit az utak foglaltsága az áttörési szakaszra 
koncentrált_ erők és eszközök előrevonása megnehezítik, ezért az áttörés 
a hadtáp átgondolt csoportosítását és készletek célszerű kialakítását kö
veteli meg. Az áttörés hadtápbiztosítása tehát az elmondott sajátossá
goknak megfelelően az átlagostól eltérő rendszabályok megvalósítását 
teszi szükségessé: 

- a magasabbegység és egység hadtápokat két lépcsőben célszerű 
csoportosítani, az első lépcsőben eü. és javító-vontató erőket és eszkö
zöket, valamint löszerszáUító alegységeket kell beosztani. Az 8.ttörést 
küzvetlenül végrehajtó alegységektől az egyéb hadtápalegységeket hátra 
kell vonni az egység hadtáp második lépcsőkbe. A hadtáp első lépcső
ket a főerők mögött kell elöremozgatni és elhelyezni. A magasabbegység 
hadtáp második lépcsőket a V AK-ban célszerű hagyni és napvégi felzár
kúztatásukat egyszeri megállással, a menettel töltött idő arányának min~l 
kisebbre történő korlátozásával kell végrehajtani. A felvázolt csoporto
sítás végrehajtásához jól kell érteni és alkalmazni a V AK-ból indított 
támadóharchoz való készenlét hadtáp tartalmát, mivel csak így biztosít
ható az áttörést végrehajtó csapatok hadtápjának célszerű csoportosítása, 
az áttörés hadtápbiztosítása. A „készenlét a feladat végrehajtásához" 
általában kis időkülönbséggel megegyezik az elrendelt hadtáp készenlét
tel, ami magába foglalja a hadtáp csoportosítás létrehozásának befejezé
sét; a csoportositásban levő erők felkészítését a feladatok végrehajtására; 
az elrendelt anyagi készletek megalakítását és lépcsőzését; a feladatok 
teljes mértékben és megfelelő differenciáltsággal történő lejuttatását, 
valamint a végrehajtás minden szinten történő megszervezését; a had
tápvezeté; megszervezését. a htp. készenlét ellenőrzését az alárendeltek
nél. A ho. htp. első lépcsőt legkésőbb erre a határidőre a határbiztosító 
erők mögött kell elhelyezni a száll. z. TÖF, vagy más hasonló beosztá3ú 
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tiszt vezetésével. A ho. htp. második lépcső és· a ho. HVP, valamint az 
egy3égek hadtápjai a várakozási körletben vannak ebben az időben. 

müszakilag berendezett körletekben. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy ebben a készenléti állapotban esetleg több napig is biztosítani kell 
a csapatok anyagi, eü. ellátását, illetve sorkerülhet a megtervezett vé
ddmi körletek csapatok által történő elfoglalására is. Támadó harcfel
adat esetén a határátlépés szervezett végrehajtása érdekében „készenlét 
a határ átlépéshez" csoportosítást veszik fel a csapatok. Ebben a készenléti 
helyzetben a határtól 10-15 km-re telepítésre kerüló ho. H-al egyidő
ben a ho. HVP I. vezetési lépcsóje is felzárkózik a ho. htp. első lép
csőre. A ho. htp. második lépcsője továbbra is a V ÁK-ban marad. Az 
egységek hadtápjai az EVO ezred, illetve a megindulási terepszakaszra 
felzárkózott egységek menetrendjébe sorolnak be úgy, hogy első lép
c~öik az egységek első lépcső zászlóaljaik mögött helyezkednek el; 

- a készletképzéssel szemben az a követelmény, hogy az áttörést 
végrehajtó csapatok az áttörés befejezésekor legalább a mozgókészletek 
50-70°/o-ával rendelkezzenek. Ennek érdekében az áttöréshez - első
sorban az alegységeknél - kiegészítö készleteket kell felhalmozni 
lőszerből. A kiegészítő készletek ho. szinten a következőképpen alakul
hatnak: tü. lőszerből 1,3; av. lőszerböl 0,5-0,7; pct. lőszerből 0,5-0,8; 
sorozatvető lőszerből 0,33; lövész lőszerből 0,1; hajtóanyagból 0,4 java
dalmazás; 

- a kiegészítő löszerkészletek létrehozhatók a HKSZ utasításában 
elrendelt lőszerből, földre rakott készletekből, valamint a ho. szállító 
jánnűvekből ideiglenesen lőszer.szállításra igénybe vett gépkocsikon. A 
HDS hadtápból csapatokhoz kikülönített járműveken szállított lőszer·· 

készletek általában nem tartoznak a kiegészítő készletek fogalmába, a 
járművek nem decentralizálhatók és az elrendelt határidőre mindenkep
pen le kell üríteni róluk a készleteket, sőt számolni kell bármikor m:Ís 
csapatokhoz térténő átcsoportosításukkal is. Törekedni kell a hadosztály 
és ezred raktári készletek felhasználókhoz történő közelítésére a támadás 
készenlétére; 

- az eü. erők és eszközök az átörési szakaszon keletkező sérültek 
ellátásához célszerű összpontosítani, emellett rendelkezni kell megfelelő 
eü. tartalékkal. Ebbe általában a fegyvernemi segélyhelyeket és a ho. 
eü. z.-at célszerű beosztani. A hadosztály segélyhelyet általában az lit
töréshez már letelepített egység segélyhelyek vonala elé célszerű tele
píteni, vagy az egyik igen leterhelt egység segélyhelyre. A harcmezőről 
történő kiürítést a javító-vontató, valamint egészségügyi alegységek 
összehangolt alkalmazásával szükséges megszervezni. Az egység HVP-okat 
álialában az egység hadtáp második lépcsőben célszerű manővereztetni, 
hasonlóan a hadosztály HVP II. vezetési lépcsőjét is. A hadtáp II. lépcsők 
vezetésével az ellátó szd. parancsnokot, illetve a száll. z. parancsnokot 
célszerű megbízni. 

A gyakorlatokon támadó harctevékenység során rendszeresen sor 
került szakasz-, századerőben harcászati légideszantok alkalmazására, a 
fontosabb objektumok, csomópontok, átjárók, hidak birtokbavétele céljá
b61. A lehetőségeket tekintve általában MI-8-as helikopterekkel történt a 
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deszantok és felszerelésük szállítása. Alkalmazási idejük az EVO, illetve 
főerők beérkezéséig (2-4 óra) terjedt. 

Tapasztalataink szerint az alkalmazás körülményeiből adódóan: 
- a légideszanttal csak korlátozott mennyiségű hadtáp erő- és eszköz 

szállítható el; 

- a harcközbeni anyagpótlásra és a sérültek hátraszállítására álta
lú ban nincs lehetőség; 

- az any,agfelhaszná·lás elsősorban a légidesZlant ellen várhatóan 
alkalmazásra kerülő ellenség erejétől és jellegétől függ. !gy pl.: erdős
hegyes terepen vadász erőkkel szemben lövész- és aknavetölőszer fel
használás jellemző, míg sík terepen páncélozott eszközökkel rendelkezi'.) 
ellenséggel ,szemben· elsősorban páncéltörő-lőszer és nagyobb mennyiségű 
harckocsiakna szükséges ; 

_;_ a sebesültek aránya óránként elérheti a 4-5, vagy ennél maga
sabb százalékot is. 

A sajátosságokat alapul véve a légideszant hadtápbiztosításának 
megszervezését a következők jellemzik: 

- a megszervezés során figyelembe kell venni a légideszant erejét 
és fegyverzetét, alkalmazási idejét, az aikalmazás körzetében a terep 
jellegét és a várható ellenséget; 

- a légideszanttal el kell szállítani a várható fogyásnak és a fel
adat befeJezésekor szükséges készletnek (zárolt készlet) megfelelő anya
gokat; 

- a légideszant egészségügyi biztosítása érdekében kiegészítö 
egészségügyi anyagi készleteket kell létrehozni. A segélynyújtás kiszé
lef:iÍtése érdekében a légideszant részére orvost kell biztosítani; 

- a légideszant hadtápbiztosítását minden esetben a ha. hadtáp
törzsének kellett megszervezni. A hadtápbiztositás feladatait - a ha. 
törzsénél kidolgozásra kerülő - légideszant alkalmazási tervében kell 
rögzíteni. A tervnek tartalmaznia kell az elszállításra kerülő anyagi kész
letek mennyiségét a hadtáp erőit és eszközeit, szállítóeszközök biztosí
tását, az elszállítás helikopter számszerinti rendjét, a hadtápbiztosí"tás 
ri2ndszabályait a berakásig, az alkalmazás időszakában, és a föerökkel 
való találkozás időszakában. A hadosztály hadtáptörzs a hadtápbiztosí
i.ás feladatainak végrehajtására a kiküldő ezred hadtáptörzse részére 
hadtáp intézkedést adott ki. A légideszant hadtáp megalakításáért és 
felkészítéséért a készletek lépcsőzéséért és berakásáért a kiküldő ezred
parancsnok hadtáphelyetteseit tették felelőssé. 

Többször gyakoroltatásra került a hadsereg második lépcsőjében 

levő hadosztály ütközetbe vetése, illetve az ütközetbe vetés hadtápbizto
sítása. A hadosztály előrevonásának és ütközetbe vetésének hadtápbizto
sitása során olyan fontos sajátosságokat vettek figyelembe, hogy: 

- a hadtápbiztosítást több változatra kell kidolgozni, mivel a had
osztály különböző terepszakaszról kerülhet ütközetbe vetésre, emellett az 
is előfordulhat, hogy az ellenség tömeges csapása esetén át kell ven
nie a hadsereg egyik első lépcsőben levő hadosztályának feladatát; 
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- a hadosztály ütközetbe vetését az ellenség minden eszközzel 
igyekszik megakadályozni, ezért már az előrevonás alatt sor kerülhet 
tömeges atom- és légicsapás következményeinek felszámolására, illetve 
a hadtápbiztosítás átszervezésére; 

- kiemelt figyelmet kell fordítani az alkalmazásra kerülhető légi
deszant és EVO hadtápbiztositására; 

-- körültekintően meg kell szervezni a hadosztály ütközetbe vetését 
megelőző anyagi feltöltést; 

- szoros együttműködést kell szervezni az ütközetbe .vetést biztosító 
hadosztály és a megerősítő hadsereg közvetlen csapatok hadtáptörzseivel 
az utak, körletek igénybevételi lehetőségei, az egészségügyi biztosítás kér
dései, a kölcsön_ös segélynyújtás és tájékoztatás stb. vonatkozásában; 

-'- az ütközetbe vetést közvetlenül _megelőző időszakban és az ütkö
zetbe vetéskor folyamatosan pontosítani ke11 a csapatok hadtápbiztosí
tásának és a hadtápok manővereinek rendszabályait. 

Egyértelműen kialakult a gyakorlatokon, hogy a tömegpusztító 
fegyverekkel mért csapások következményeinek felszámolása a ·hadtáp
törzsek részére olyan „hármas" feladat komplexumot jelent, amely 
magába foglalja: 

- a további aktív harctevékenységet folytató csapatok folyamatos 
hadtápbiztosítását; 

- a harcképességüket időlegesen elvesztett csapatok esetében a had
tápbiztosítás helyreállítását egészségügyi, kiürítési feladatok végrehaj
tását; 

- a saját hadtápalegységeket ért csapás esetén a működőképesség 
helyreállítását. 

E feladatokat a gyakorlatok tapasztalatai szerint a hadtáp vezető 
szervek a következő csoportosítás szerint hajtották végre: 

a) A HTP TÖF vezetésével a harcállásponton operatív csoport mű, 
ködött a HVP állományából a csapások következményeinek értékelésé„ 
ben. 

b) A parancsnok had1áphelyettese a hadtáp vezetési ponton tartóz
kodva vezette a harcot tovább folytató csapatok hadtápbiztosítását. A 
következmények felszámolásának hadtápbiztosítására a helyzettől füg
göen intézkedéseket adott az alárendelt hadtáptörzsek és hadtápalegy
ség parancsnokok részére. 

A felemlített legfontosabbnak ítélt kérdések rövid elemzése is tük
rözi a gyakorlatok gazdag előremutató tapasztalatszerzési lehetőségeit. 

A teljesség ugyanakkor megköveteli azoknak a főbb területeknek 
a rövid bemutatását is, amelyen a gyakorlatok hatékonysága megjaví
tása végzett munkában még előttünk állnak. 

Egyik legfontosabb kérdés, amely további figyelem összpontosítást 
igényel, a PSZH-k tömeges rendszerbe állításának kihatása az alegysé
gek és ·egységek hadtápbiztosításának megszervezésére, végrehajtására 
és vezetésére. 

15 



Éppen a gyakorlatok tapasztalatai hívták fel a figyelmet arra, hogy 
koránt sem lehet befejezettnek tekinteni az e téren végzett elméleti és 
gyakorlati munkát. Tovább kell kutatni az alegység, egység hadtápok 
célszerű csoportosításának és elörevonásának rendjét, a lőszerlépcsözés 
és üza. feltöltés módozatait, a nagyütemű harctevékenység idején kelet
kező sérültek összegyűjtésének és kiürítésének lehetséges módszereit, a 
nagyobb távolságra lemaradható „hagyományos" terepjáróképességű és 
páncélvédettség nélküli hadtápc,k vezetésének változatai-!. 

Amellett, hogy mind eredményesebben sikerült a gyakorló hadtápok 
harcolók harcrendje után történő egésznapos „csorgását" megszüntetni, 
még mindig sok esetben előfordul az előrevonási utakon való tartóko
dás indokolatlan nagy aránya. A hadtáptörzsek és alegységek indokolat
lanul „idő előtt" kimozdulnak és terepfedezetek, visszahagyott műszaki 
vagy más objektumok stb. nyújtotta védettségükből és így ok nélkül 
kiteszik magukat a légi és földi ellenség csapásainak, ugyanakkor indo
kolatlanul elfoglalják, az előrevonási és manőver utakat. 

A követelményállításnál szem elől tévesztik az 
- ellátási feladatok; 
- az alegységektöl való elszakadás megelőzése; 
- a vezethetőség követelményei 

komplex megítélése szükségességét, így az egyik vagy a másik tényc.
zöt veszik csak figyelembe, amelynek következtében már a harcnap 
reggelén kimozdulnak az alegység, vagy egység hadtáppal és 2-4 km--es 
ugrásokkal a világos idő 60-80 százalékát meneteléssel töltik. 

A háború első napjaiban elfogadott elveknek megfelelően mind szé
lesebb körben gyakoroltatjuk a honi bázisokról, KA-okról stb. történő 
vételezés végrehajtását. Annak ellenére, hogy jelentős a fejlődés m_ég 
visszatérően tapasztalható a leegyszerűsítésre törekvés, a várakozási, 
gyülekezési körletek mellőzésével folytatott harcszerűtlen torlódás és 
várakozás a vételezésre kijelölrt ponton. Mindez elsősorban a vételezésre 
kijelölt helyek, ,,üzemeltetéséért" felelős hadtáptisztjeinek vagy tiszt
helyetteseinek vezetőmunkája .igénytelenségére, az ismert elvek gyakor
lati megkövetelése mellőzésére vezethetők vissza. A harcászati és szak
harcászati gyakorlatokon a háborús szállítási feladatok nagy részét ki
tevő lőszerből a korábbiaktól nagyobb volumenű imitált szállításokat 
végeztettünk. 

Ennek során szerzett tapasztalatok igen széles körűen tárták fel 
ezen területen szükséges teendőiket. Ezek kapcsán mind nagyobb rutinra 
tesznek szert a csapatok lőszerátrakás, a szállítmányok találkozási pont
ja kijelölése, az egyéb anyagok földrerakásával nyerhető rész lőszer
szállítótér felszabadítás kérdéseiben. 

Visszatérően gyenge pontot jelent az utánszállításokkal párhuzamo
san szükséges hátraszállítások megtervezése és szervezése. Mindezek 
következtében a sebesültek szállító gépjárművekkel történő hátraszállítá
sára hozott elhatározások általában nem kerülnek tervesítésre. A gya
korlatvezetőségben és a döntnöki szolgálatban támasztott fokozott kö
vetehnénytámasztás nyomán olyan módszerekkel sikerült kimozdí
tani a holtpontról ezt a kérdést, mint a szállítások és a sebesült kiürítés 
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egyidejű jelentése; a hátramozgó szállító gk.-k útvonala mentén tény
legesen elhelyezett sebesült jelző állomány stb. 

Az egység és magasabbegység eü. alegységeivel és a megerősítő 

eüo.-ok alkalmazásával kapcsolatosan főképpen a hagyományos fegy
verekkel indított háború első napjaiban, az áttörési szakaszok, vagy 
hasonló nagytömegü sérültet okozó harcperiódusokban (pl.: erődcsoport 
elleni harc stb.) tapasztalható helytelen szemlélet. Sok esetben kell meg
változtatni a HTPH-ek vagy eü. szolgálatvezetők elhatározásait, mert a 
tömeges sérülések terepszakaszain : 

- az általános gyakorlatnak megfelelően, az ESH-ket, majd ezek 
mögött a HSH-ket telepítik; 

- nem ismerik fel azon hatékonyabb manőverfajtát, amikor előbb 
a felsőbb tagozathoz tartozó „nagy teljesítményű'1 eü. z.-t vagy meg
erősítő eüo.-t kell minél közelebb telepíteni, majd ez után követni lehet 
a harcolókat az ESH-ek telepítésével. 

A tömegpusztító fegyverekkel mért tömeges csapások következmé
nyei felszámolásának tervezésekor, szervezésekor még mindig előfordul
nak olyan megoldások, amikor: 

- a harcot folytatók hadtáp biztosításának újraszervezése; 
- a csapatokat ért csapások hadtáp következményei felszámolásá-

ban való részvétel ; 
- a hadtáptörzsek és alegységek működőképessége helyreállítása 

, hármas komplex feladatából a fontossági sorrend vagy egyes feladatok 
irányítása csorbát szenved. 

A hadtápvezetés korábbiaktól gyorsabb ütemű fejlődése mellett, ha
tározottabb előrelépés szükséges a helyes elhatározások végrehajtásának 
raegszervezésére, megkövetelésére és ellenőrzésére irányuló munka javí
tásában. 

Hiába hoz a PK és a PK HTPH jó elhatározást a harc hadtápbizto
sítására, ha nem teremti meg a szervező munkával a végrehajtás feltéte
leit, nem szabályozza a teljesítés rendjét, nem reagál időben a bekövet
kező éles változásokra. 

Tapasztalataink szerint elsősorban az alárendeltek felé irányuló fo
lyamatos ráhatást vagyis az időben nyert információk alapján való gyors 
döntések meghozatalának, azok gyors lejuttatásának, a végrehajtáshoz 
szükséges személyi, anyagi, technikai feltételek biztosításának, a végre
hajtás helyszínen történő széles körű ellenőrzések. gyakorlatát kell tovább 
javítani. 

Ehhez a kérdéshez kapcsolódik a hadtáp együttműködési feladatai 
tényleges végrehajtásának megkövetelése is. Ma már sikerült túllépni a 
közelmúltban még fellelhető olyan körülményeket, amikor a harcászati 
gyakorlatot végrehajtó hadosztály alárendeltségébe beosztott tii. dd. PK 
HTPH megfelelőnek tartotta a hadtápbiztosítás olyan megszervezését, 
amikor azt sem tudta hol a ho. PK HTPH HVP-ja. Végezetül szükséges 

~ érinteni - a tapasztalatok alapján - a gyakorlatok előkészítésében 
szükséges előrelépés néhány feladatát is. E téren a sok kisebb jelentő
ségű teendő mellett a legfontosabbak a következőkben jelölhetők meg: 
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- tovább kell szélesíteni a hadtápbiztosítást végző törzsek és szak
alegységek tagozatai és a tagozatokon belüli egyidejű gyakoroltatás mód
szereinek alkalmazását; 

- minden harcászati és szakharcászati gyakorlaton meg kell köve
telni a lőszer- és más ellátmányi -anyagok tömeges szállításának, átra
kásának tényleges harcszerű gyakoroltatását; 

- minden esetben biztosítani kell a gyakorlatokon a hadtáptörzsek 
és alegységek munkájában a rendeltetésnek megfelelő funkciók és az 
éietképesség fenntartása kölcsönhatásában történő alkalmazását a terve
zés, szervezés és vezetés gyakorlása során; 

- alapvető javulást kell elérni a hadtáp tiszthelyettesek (elsősorban 
a szolgálaiiág-főnöki beosztásúak) kiképzési-módszertani ismeretei eme
lésében. 
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A honi légvédelmi csapatok 1973. évi gyakorlatainak 
hadtáp tapasztalatai 

S z ó r á d i Z o l t á n ezredes, R e h ó L á sz l ó alezredes 

A honi légvédelmi csapatok 1973-ban is nagyjelentőségű gyakorlato
kat hajtottak végre. Közülük jelentőségét és méreteit illetően legfonto
sabb és legnagyobb volt egy éleslövészettel egybekötött hadosztály harcá
szati gyakorlat. Ez nyújtotta a legtöbb jól hasznosítható tapasztalatot. 
Mellette igen sok hasznos útmutatást adtak az együttműködési harcászati 
gyakorlatok is. 

1. A gyakorlatok néhány sajátossága és jellemző· vonása 

Valamennyi gyakorlat jellemzője volt, hogy harckészültségi ellenőr
zéssel került bevezetésre. 

Ezen ellenőrzések során lehetővé vált az új harckészültségi utasítás 
megnövelt követelményei teljesítésére történt felkészülés értékének fel
mérése. 

A gyakorlatokat csapataink a kétéves kiképzési ciklus III. időszaká
nak első hónapjaiban hajtották végre, az esetek többségében kedvezőtlen, 
bonyolult időjárási viszonyok között. Ez a kettős követelmény fokozott 
próbára tette és esetenként nagy erőfeszítésekre késztette mind a parancs
noki, mind a feladat végrehajtó, s nem utolsósorban a biztosító állo
mányt. Ugyanakkor igazolta az új kiképzési rendszer életképességét, na
gyobb hatékonyságát, csapataink magas fokú harci készségét. 

Minden gyakorlatunk nemzetközi jelleggel bírt. Ez a jellemző vonás 
kifejeződött egyrészt abban, hogy honi repülötereinken szövetségeseink 
csapatainak repülőgépei szálltak le, s kerültek onnan ismét harcbavetésre, 
másrészt abban, hogy saját csapataink több száz fős állománnyal, nagy 
mennyiségű rádiótechnikai eszközzel, sok gépjárművel és munkagéppel 
szövetséges, testvéri országok területén oldották meg feladataikat. 

Gyakorlataink jellemzője volt a nagyfokú dinamizmus. Ez kifeje
zésre jutott nagy létszámú személyi állomány és harci technika menettel 
és szállítással történő átcsoportosításában, a repülőgépek maximális ha-
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tótávolságra történő bevetésében, különböző volumenű erők és eszközök 
átalárendelésében, s az ezzel járó diszlokáció változásban. 

A fentebb vázolt körülmények összességükben kedvezően hatottak. 
Tovább növelték a honi légvédelmi csapatok harcászati gyakorlatainak 
jelentőségét. Erősítették csapataink harckészültségét. Fokozták háborús 
feladatokra való felkészültségüket. Egyúttal befolyásolták, s bizonyos 
fokig sajátossá tették és végül is meghatározták a gyakorlatok hadtápbiz
tosításának rendjét. 

2. A gyakorlatok hadtápbiztosításának néhány sajátossága, 

jellemző vonása 

A hadtáp megszervezése során újszerű kérdésként került megoldásra 
az új harckészültségi utasítás követelményeivel összhangban a hadműve
leti repülőterekre és tartalék állásokba megfelelő létszámú hadtáp erő, 

eszköz és anyagi készlet kikülönítése, hadtápbiztositása, s a laktanyák 
egyes részeinek vagy teljes egészének visszahagyása. 

Az ezévi gyakorlatokon fokozottan tábori viszonyok között végezték 
feladataikat a hadtáp alegységek. 

Jelentőségének megfelelően kiemelt szerepet kapott gyakorlatainkon 
a közúti biztosítás kérdése. Megvalósult az utak kizárólag előzetes igény
lés és engedélyezés alapján történő igénybevétele, s az utakon a forga
lomszabályozás, híradás, ellátás komplex módon való megoldása. 

Előtérbe került a hadtáp tömegpusztító fegyverek elleni védelmének 
alapos megszervezése és a tömegpusztulási gócokban a hadtáp következ
mények felszámolásának gyakorlása. 

Az anyagi biztosítási feladatok megoldása terén nőtt a valóságban, 
egyidejűleg csökkent a fiktíven biztosított anyagi eszközök aránya a 
központ hadtáptól a felhasználókig valamennyi tagozatban. 

A nagytávolságú csapatmozgásokkal és a harccselekmények nagy 
intenzitásával összefüggésben jelentősen megnőtt a ténylegesen felhasz
nált anyagi készletek mennyisége. 

A szállításokhoz komplexen felhasználásra kerültek a vasúti, a köz
úti és a légi szállítóeszközök. Az anyagszállítás mellett sor került a sze
mélyi állomány szállító eszközökkel való átcsoportosítására is, amit nagy
részt a seregtest hadműveleti hadtápja végzett. 

A szakmai biztosítási feladatok megoldása alapvetően a csapatok 
szervezetszerű hadtáptechnikai eszközeinek igénybevételével valósult 
meg. Az egyik nagyméretű gyakorlaton azonban jelentős számú korszerű 
hűtő, kenyérszállító gépkocsi, olajtüzelésű mozgókonyha stb. vezénylés 
útján, megerősítésként is alkalmazásra került. 1gy megnövekedett a had
táptechnikai eszközök technikai biztosításának szerepe és jelentősége. 

Az egészségügyi biztosításban valamennyi gyakorlaton jelentős lét
számú markírozott sérült került kiürítésre, s részesült első szaksegélyben, 
valamint életmentő esetekben első orvosi segélyben. A ténylegesen ellá
tott markírozott sérültek száma elérte a rádiótechnikai alegységeknél a 20, 
légvédelmi alegységeknél a 30, vadászrepülő egységeknél a 100, más fegy-
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vernemi alegységeknél a 15-30 főt. Az imitált sérültek zöme tömegpusz
tító fegyverekkel mért csapást szenvedett, kombinált sérült volt. A gya
korlatok egészségügyi biztosításának sajátossága volt az ezred segély
helyek egyidőben többirányú feladatra történő felkészítése és tényleges 
alkalmazása. 

A hadtápvezetésben sajátos feladatként jelentkezett a harctevékeny
ségek hadtápbiztosításának új biztosítási tervekhez való részletes meg
tervezése. További fontos feladatot képezett konkrét hadtápintézkedések 
kidolgozása, lejuttatása, maradéktalan végrehajtásának helyszíni ellen
őrzése, hadtáp összefoglaló jelentések kidolgozása és felterjesztése. 

Újszerű és bonyolult feladatot jelentett a csapathadtáp törzsek szá
mára a nagytávolságú manőverek közúti és vasúti biztosításának meg
tervezése, megszervezése és végrehajtásának irányítása. 

A gyakorlatok nemzetközi jellege kapcsán előtérbe került a nagyér
tékű felhasználások és szolgáltatások elszámolásának többnyelvű okmá
nyolása. 

A hadtápbiztosítással szembeni követelmények az ezévi gyakorlato
kon összességükben sokoldalúan megnövekedtek. A magasabb követel
mények eredményes teljesítése viszont tovább növelte a honi légvédelmi 
csapatok hadtápszerveinek készségét háborús feladataik végrehajtására. 

3. A gyakorlatok általánosítható hadtáp tapasztalatai 

A) Az együttműködési-harcászati gyakorlatok 
néhány tapasztalata 

E gyakorlatokon a hadtápbiztositás egyik alapvető tanulmányi kér
dését a más nemzetiségű szövetséges csapatok vadászrepülő gépeinek a 
honi repülőtereinken történő ellátása, ismételt alkalmazására való előké
szí tése képezte. 

Azt tapasztaltuk, hogy ezt a feladatot egyre gördülékenyebben képe
sek megoldani honi vadászrepülő csapataink hadtápszervei. 

Az élettanilag azonos értékű hajózó élelmezési normából a más nem
zetiségű repülőgépvezetők élelemellátása közmegelégedést kiváltó, jó 
színvonalon valósult meg. A start előtti étkeztetésnek a saját vadászre
pülő csapatainknál kialakított rendszere, bő választéka, kiszolgálásának 
kulturáltsága pedig valamennyi nemzetnél elismerést váltott ki. 

A hajózó állomány startorvosi vizsgálatának a nyelvi nehézségen túl 
egyéb akadálya nem mutatkozott, s megítélésünk szerint háborúban sem 
mutatkozna. 

A magyar és a más nemzetiségű repülőgépek típus és üzem azonos
sága nagy előnyt jelentett a gépek üzemanyagokkal való feltöltésében. 

Kultúráltan képesek megoldani saját csapataink a hajózó állomány 
elhelyezését, pihentetését és biztosítani a repülésre való elméleti, s mód
szertani felkészítés tárgyi feltételeit. 

A nyelvi nehézségek egyelőre szükségessé teszik tolmácsok - orosz 
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nyelven beszélő tisztek - igénybevételét a hadtápbiztosításban. Célsze
rűnek látszik vadászrepülő csapatainknál a hadtápfőnöki beosztásokat az 
orosz katonai nyelvet legalább középfokon értő és beszélő tisztekkel fel
tölteni, illetve az ilyen alakulatoknál szolgálatot teljesítő hadtápfónökö
ket és üzemanyag-szolgálat főnököket az orosz nyelv tanulására ösztö
nözni. 

Az együttmüködési...jharcászati gyakorlatok egy másik fontos tanulmá
nyi kérdését képezte a teljes állománnyal átcsoportosításra kerülő rádió
technikai, továbbá légvédelmi tüzér alegység menete, valamint az új állá
sokból történő tevékenysége hadtápbiztosításának megszervezése és vég
rehajtása. 

Tapasztalataink alapján megállapitható, hogy e manőverekhez az 
érintett csapatok részére az egyéb forgalom alól felszabadított utakat kell 
biztosítani. Ezen utakat az MN Közlekedési Központtól kell igényelni. A 
menet alatt a forgalomszabályozási a csapatok saját erőivel, a közleke
dési csomópontoknál az elöljáró tagozatok erőivel és eszközeivel célszerű 
megoldani. 

A menet alatti ellátáshoz a manővert végrehajtó csapatokat az elöl
járó tagozatokból elsősorban üzemanyagszállító eszközökkel meg kell erő
síteni. 

A hosszú pihenő helyét célszerű katonai laktanyák közelében kivá
lasztani, s onnan történő vételezéssel az elfogyasztott üzemanyag készle
teket, ivóvizet pótolni, az állományt mel~g étkezéssel ellátni. 

Az új állások területén az ellátást a helyi lehetőségek figyelembevé
telével újjá kell szervezni. Ezen belül megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani az ellátási-utaltság módosítására, a harckészültségi utasításban 
elrendelt anyagi készletek mindenkori meglétének biztosítására, s· meg
felelő fogyókészletek képzésére. 

Sok hasznos tapasztalatot hozott a többi tanulmányi kérdés megol..: 
dása is. Egyik fontos tapasztalatunk, hogy hadműveleti repillőtereinken 
a terepviszonyok szükséges.sé teszik korszerű terepjáró üzemanyagtöltő és 
anyagszállító gépkocsik alkalmazását a harci gépek és a széttagolta·n el
helyezett állomány ellátásához, a kirakó állomásokról és ellátó bázisok
ról történő vételezéshez. Közúti járművekkel e feladatok biztonságosan és 
felelőséggel egyes évszakokban nem oldhatók meg. 

Továbbra sem megoldott a repülő hajtóanyagfeltöltés az alap-repülő
téri széttelepítési körletekben. Ezen problémánkat csak a fejlesztés kö
vetkeztében megépülő csővezetékkel összekötött kihelyezett raktárak te
lepítése fogja megoldani. 

Megállapítható továbbá az is, hogy a laktanya elhelyezési szolgálato
kat alaposabban kell felkészíteni a komplett csapatok, illetve egyes al
egységek által visszahagyott körletek, lai<tanyareszek átvételének megol
dására. Konkrétabban elő kell készíteni a hadtápvezetésnek a hadtáp
vezetési pontokról a tartalék hadtáp vezetési pontokra történő átadása 
rendjét. 

A jövőben együttműködési-harcászati gyakorlatokon az utóbbi tanul
mányi kérdések gyakorlását ismételten napirendre kell tűzni. 
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B) Egy éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlat 
hadtápbiztosításának főbb tapasztalatai 

A gyakorlat két ütemben került végrehajtásra . 
Az első ütemben egy honi légvédelmi magasabbegység teljes állomá

nya honi területen kijelölt oltalmazási körzetben oldotta meg az ellenség 
első légi támadó hadművelete tömeges légi csapásainak elhárítását. 

A második ütemben nagy távolságra történt átcsoportosítás után új 
oltalmazási körzetben, szövetséges testvéri állam területén hárította el 
az ellenség második légi támadó hadműveletének első tömeges légi csa
pását. 

E feladat végrehajtása keretében került sor a csapatok éleslövé
szetére. 

A hadtápbiztosítást a fenti körülmények figyelembevételével kellett 
előkészíteni, megszervezni és végrehajtani. Tervező-szervező, irányító és 
ellenőrző munkánkban érvényre juttattuk az előző év hasonló gyakorla
ton szerzett tapasztalatainkat is. 

a) A gyakorlat hadtápbiztosításának előkészítése 

A gyakorlat hadtápbiztosításának alapos előkészítése érdekében az 
dábbi főfeladatokat végeztük el: 

- kidolgoztuk a gyakorlat hadtápbiztosításának elgondolását; 
- előzetes hadtápintézkedést adtunk ki; 
- végrehajtottuk az új oltalmazási körzet szemrevételezését; 
- módszertani bemutató foglalkozást vezettünk le a vasúti szállítás 

megszervezése és végrehajtása tárgyköréből; 

- lehetőséget nyújtottunk arra, hogy - több mint egy hónapon 
keresztül - az űj oltalmazási körzetbe átcsoportosításra tervezett állo
mány a valóságos helyzetet megközelítő feltételek mellett végezze a had
tápbiztosítás feladatait; 

::: a gyakorlat kezdete előtt 8-10 nappal végleges hadtápintézkedést 
adtunk ki, s biztosítottuk a csapatok számára azokat az anyagokat és 
hadtáptechnikai eszközöket, amelyek a béke ellátás rendszerében a honi 
légvédelmi csapatoknál nem, vagy csak csökkentett mértékben találhatók 
meg. Ide sorolandók mindenek előtt az olajtüzelésű mozgókonyhák, a 
hűtő és kenyérszállító gépkocsik, védő kesztyűk, porvédő szemüvegek, 
különféle gyógyszerek, vasűti ékelő, kötöző anyagok, vasűti kocsik kiegé
szítő felszerelései stb. 

A gyakorlat résztvevői a hadtápbiztosítás előkészítésének főfeladatait 
alapvetően eredményesen oldották meg. Az előkészítő munkák elvégzése 
a későbbi teendők zavartalan végrehajtását alapozta meg. 

A gyakorlat hazai szakasza hadtápbiztosítási feladatainak végrehaj
tása során két alapvető kérdés megoldására vonatkozóan szereztünk ta
nulságos tapasztalatokat. 

A tapasztalatok egy része a honi légvédelmi csapatok harctevékeny
sége, másik része a nagy távolságra történő átcsoportosítása hadtápbiz
tosításának megszervezésével és végrehajtásával kapcsolatos. 
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b) A honi területen vívott haYctevékenység hadtáp biztosítása 

A harctevékenység hadtápbiztosítását illetően megerősíthetjük, hogy 
annak alapját csakis a harckészültség és mozgósítás, valamint a harctevé
kenység hadtápbiztosítási terveiben foglaltak képezhetik. 

Igen fontos azokat a magasabb harckészültségi fokozatok bevezetése, 
a mOzgósítás és a harctevékenység időszaka alatt folyamatosan pontosí
tani, s a szükséges mérvben módosítani, illetve továbbfejleszteni. 

A tervek szerinti hadtáp személyi állomány, anyagi készletek, szál
lító kapacitás, hadtáptechnikai eszközök elegendöek a hadtápbiztosítási 
feladatok eredményes megoldásához. 

Az ellátás területi ellátó rendszerben történt. Ez alkalmas a csapatok 
folyamatos ellátásához. Hatékonyságát, megbízhatóságát azonban döntő 
mértékben befolyásolja az oltalmazási körzet katona-földrajzi helyzete, 
ezen belül is kiterjedése, vízrajza, domborzati viszonyai, közlekedési há
lózata, gazdasági és katona-gazdasági helyzete. 

Optimálisnak. tekinthetjük, ha 20-,25 ezer km2 területenként a honi 
légvédelmi csapatok rendelkezésére áll szakáganként 1-1 területi raktár, 
10-15 katonai és polgar:i egészségügyi intézmény, a technikai eszközök 
profiljának megfelelően difilerenciált 5-6 javító bázis, 2-3 főv>asútvonal, 
1-2 főútvonal. 

Elképzelhető, hogy egy honi légvédelmi hadosztály oltalmazási kör
zetében az ellátás alapját 2-3 önálló ellátó körzet adja. 

A gyakorlat levezetése során megkülönböztetett figyelmet fordítot
tunk arra, hogy a rádiótechnikai századok, légvédelmi rakétaosztályok, a 
fegyvernemi ezredek és a szakcsapatok hadtáp alegységei a hadtápbizto
sítás gyakorlati feladatainak minél szélesebb skáláját valósítsák meg. 

Ennek jegyében kirakó állomást működtettünk egy hadműveleti re
pülőtér közelében, s egy olyan körzetben, ahol a honi légvédelmi csapa
tok száma 8-10 volt. Végrehajtottuk több alegység széttelepítését tarta
lék állásokba, aminek következtében a hadtáp szervezetek megosztásra, 
az anyagi készletek széttelepítésre, a laktanyák elhagyásra kerültek. Imi
táltattuk a tömegpusztító fegyverekkel mért csapások hadtáp következ
ményeit, miáltal a hadtáp _törzseket és alegységeket, elsősorban a segély
helyeket konkrét cselekvésre késztettük. 

A kirakó állomások működtetéséből levont legfontosabb tapasztala
tunk: a honi légvédelmi csapatok számára létrehozott kirakó állomások 
általában egyprofilúak, s rendszerint vagy üzemanyagot, vagy légvédelmi 
rakétát fogadnak, illetve adnak át a csapatoknak. Komplex szállítmányok 
ily módon való közelítése a csapatokhoz egyedi eset lehet, de előfordul
hat. A több csapat részére beé~kező szállítmányok elosztására olyan 
szerv képviselőjét célszerű kijelölni, aki valamennyi érintett alakulat va
lamely területének szakmai elöljárója. 

Az anyagi eszközök és hadtápalegységek széttelepítésénél nagy gon
dot kell fordítani a laktanyák rendben történő visszahagyására. A lakta
nyák visszamaradó parancsnokának és a laktanya elhelyezési szolgálat
vezetőjének teljes tájékozottsággal kell rendelkeznie a laktanyában visz
S"'lmaradt állomány harcértékéről, az anyagi készletekről, a hadtáp és 
egyéb technikai eszközökről. A gyakorlat végrehajtása során e felada.tok 
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még nem eléggé begyakorlottan, kevésbé gördülékenyen kerültek végre
hajtásra. 

A tömegpusztító fegyverekkel mért csapások gócaiban beállt követ
kezmények felszámolását a kijelölt mentőosztagok eredményesen hajtot
ták végre. Az egyik mentő osztagba kikülönített hadtáp erők és eszközök 
az alábbiak voltak: felcser tiszt, egészségügyi tiszthelyettes, sebesült szál
lító gépkocsi, 2 db 0,5 tonnás tj. tgk. szükség fektető eszközökkel felsze
relve, 1 db autóbusz, 2 db tj. tgk. hordágy függesztő berendezéssel felsze
relve. Ezen erők és eszközök az 1. és II. kiképzési időszakban az elsőse
gély, az első szaksegély és a kiürítés feladatait úgy sajátították el, hogy 
a gyakorlaton a nKiképzési norrnák"-ban előírt „jó" követelményeket ki
elégítették. 

A hadtáp szakharcászati komplex foglalkozás hiányosságai tükröződ
tek azonban a következmények felszámolására kikülönített ezred segély
hely hiányos telepítésében és a funkcionális kötelmek elégtelen teljesíté
sében. Ismételten beigazolódott, hogy az ezred hadtáp szakharcászati 
komplex foglalkozásokat csak az alárendeltek harcászati gyakorlataira 
ráépítve lehet eredményesen levezetni, a foglalkozás célkitűzéseit tel
jesíteni. 

e) Az átcsoportosítás hadtápbiztosítása 

A nagy távolságra történő átcsoportosítás hadtápbiztosítása tapasz
talatainak számbavétele előtt elöljáróban az alábbiakat kívánjuk hang
súlyozni: 

- az átcsoportosítást kombináltan - menettel, légi és vasúti szállí
tással - kellett megoldani; 

- az erőket és eszközöket több helyőrségböl kellett nagy távolságra 
átcsopcrtosítani; 

- az átcsoportosítás időszükséglete 8 nap volt; 
- az új oltalmazási körzetben 10 napos tevékenységgel kellett szá-

molni; 

- a harcfeladat megoldása és az éleslövészet végrehajtása után az 
eredeti helyzet visszaállítása érdekében ellenkező irányba ismét 7-8 na
pos átcsoportosítást kellett végrehajtani; 

A menet és a vasúti szállítás hadtápbiztosítását a kialakult hadmű
veleti-harcászati helyzet figyelembevételével szerveztük meg és hajtot
tuk végre. 

A keréken történő 150-300 km-es menethez 3 utat biztosítottunk az 
állandó diszlokációtól a kijelölt berakó körzetig. A forgalomszabályozás! a 
közutakon a csapatok átcsoportosítására nem került erői és eszközei, a 
lakott területeken a belügyminisztérium közlekedésrendészeti szervei 
biztosították. 

A berakó körzeten belül kijelölt várakozási körletből a vasúti berakó 
állomásra történő elörevonás közúti biztosítását gépkocsi szállító alegység 
állományából kiképzett 20 .fős közúti forgalamszabályzó és komendáns 
szakasz oldotta meg. A forgalomszabályozás fenti módja az erők és esz-
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közök heterogén összetétele mellett is jól bevált, s jövőben is alkalmaz
ható. 

A katonavonatokban a vasúti kocsik száma nem haladta meg az 50-et. 
1gy a vonatok összetétele optimális volt. Valamennyi vonat személyko
csikból, konyhakocsiból, élelem és egyéb fogyóanyag szállító kocsiból, 
hűtőkocsiból és oldalfal nélküli - úgynevezett pőre - kocsikból állt. A 
vonatösszetételre vonatkoztatva megállapítható, hogy egy-egy katonavo
nat a honi légvédelmi csapatok átcsoportosítása esetén jellemzően a fenti 
kocsiféleségekből biztosítandó. 

Levonható továbbá az a következtetés is, hogy ha a vasúti szállítás 
széles nyomtávú vasúti kocsikon kerül végrehajtásra, célszerű a legköze
lebbi széles nyomtávú sínpárra! rendelkező berakó állomásig a csapatokat 
keréken történő menettel manővereztetni, s a vasúti kocsikról vasúti ko
csikra való átrakást mellőzni. 

Az átcsoportosítást megelőzően végrehajtottuk a teljes személyi állo
mány szűrését, védőoltását, a továbbiakban pedig profilaktikus gyógy
szerelését. Intézkedéseink eredményességét lemérhetjük azon, hogy a 30 
napot meghaladó gyakorlat időszakában 2 főt kivéve ellátást nem vet
tünk igénybe. 

A menet kezdete előtt a csapatokat pihentettük, indulás előtt nagy 
tápértékű meleg élelemmel étkeztettük meg. A menet oszlopokban, a gép
járművek tankjaiban feltöltött üzemanyag készleteken felül, mintegy 0,4 
ja. kiegészítő készletet szállíttattunk, elsősegély és első szaksegély fel
tételeit biztosíttattuk, technikai záró részlegeket működtettünk. 

A menettávolság nagyobbik felének . teljesítése után került sor az 
oszlopok külső erőkkel történő ellátására. Egy - a fő menetvonal közelé
ben diszlokált - honi légvédelmi alakulat laktanyájában ellátó állomást 
működtettük alapvetően a laktanyában elhelyezett alakulat hadtáp erő
ből, eszközből, anyagi készleteiből. 

Az ellátó állomás elvégezte a beérkezett menetoszlopok gépjárművei
nek üzemanyaggal való feltöltését. Ellátta a személyi állományt jó minő
ségű étkezésekkel, ivóvízzel, fogadta a sérülteket és betegeket. Fektetési, 
tisztálkodási lehetőségeket nyújtott. Elvégezte a meghibásodott gépjár
n1üvek kijavítását. Tekintettel a laktanya létesítményeinek szűk kapaci
tására, az ellátó állomás e szolgáltatásokat alapvetően tábori viszonyok 
között végezte. 

A menet második felének teljesítése után berakó körzetben került sor 
a csapatok berakás előtti feltöltésére, ellátására. E feladatot teljes mér
tékben tábori viszonyok között a honi területen maradó csapatok állo
mányából létrehozott ellátó-kiszolgáló csoport oldotta meg. Biztosította 
az üzemanyag utánpótlást, a meleg étkezéssel, melegítő itallal, kantin 
áruval való ellátást, a szennyezettséggel járó rakodási munkát végzők 
fürdetését, a technikai meghibásodások elhárítását, a betegek és sérültek 
ellátását, a víz és jég ellátást. A berakó állomáson ellátta a berakás tűz-, 
munlka- és balesetvédelmét. Az ellátó-,kiszolgáló csoportban megalakított 
készleteken és lehetőségeken felül biztosítottunk a berakó körzeten belül 
kirakó állomáson, vasúti tartálykocsiban megfelelő üzemanyag tartalék
készletet1 ivóvíz vételező helyet, polgári kórházi férőhelyet. 
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Minden vasúti szerelvényt elláttunk az élelmiszerek kiszállításához 
szükséges - nemzetközi érvényű - hatósági bizonyítványokkal. 

Az ellátás eme feltételeinek megléte mellett a csapatok menetének 
és berakásának hadtápbiztosítása biztonságos, zavartalan és eredményes 
volt. 

A berakást egy homlok és egy oldalfal rakodón, valamint egy berakó 
helyen egyidejűleg hajtottuk végre. A homlok rakodón az önjáró és von
tatott harci és egyéb• technikai eszközök, az oldalrakodón az anyagi kész
leteik, a berakó helyen a személyek kerültek bePa!loásra. A rakodás ezen 
feltételeit optimálisnak tekinthetjük. 

A vasúti szállítás előkészítését, végrehajtását és mindenoldalú bizto
sítását a Vasúti Katonai Szállítási Utasítás követelményeinek szigorú be
tartása mellett hajtattuk végre. Az utasítás követése nagymértékben elö
segítette a rakodási, szállítási vonatképzési és szállít_ási feladatok biztonsá
gos, esemény-, rendkívüliesemény-mentes és gördülékeny végrehajtását. 

A vasúti szállítás alatt a hadtápbiztosítás alapvető kérdését képezte 
a személyi állomány élelemellátása, kereskedelmi · cikkekkel való kiszol
gálása. 

Az 5-6 napos vasúti szállítás alatt a személyi állomány igénybevé
tele minimális volt. Az étlapban ennek megfelelően viszonylag alacso
nyabb kalóriaértékű, könnyen elkészíthető és jó közérzetet biztosító ét
kezések kerültek beállításra. Az ételeket vonatonként egy anyagszállító 
vasúti kocsiban berendezett konyhán készítettük, melyben biztosítva vol
tak a szakácsok munkavégzésének és pihentetésének, a mozgókonyha 
üzemeltetésének, élelmiszerek feldolgozásának, az ételszállító edények tá
rolásának, az edények mosogatásának feltételei. 

Az egyes étkezések időszakában a vonatok .rövid időre megálltak, az 
elkészített ételeket éthordókban a konyhako_csikból a személyszállító ko
csikba átrakták, illetve azokból az üres éthordókat visszarakták. A sor
állomány az étkezést evőcsészéből, a hivatásos állomány egy „termes. ko
csiban" kialakított étteremben tiszti étkezdei felszerelésből fogyasztotta el. 

Vonatonként 1-1 tiszthelyettes kantint vezetett, melynek áruk~s.z
lete fejenként és naponta átlagosan 10-12 Ft erejű vásárlást tett lehetővé. 

A vízszállító gépkocsik utáritöltését 1-2 naponként a kijelölt vasút
állomásokon a vasúti szervek hajtották végre. Nagy gonddal és követke
zetességgel végeztettük el a vízszállító gépkocsikba utántöltött víz szüksé
ges mérvű klórozását. 

Az élelemellátásnak ez a módja jól bevált, a jövőben is alkalmazható 
és való hadműveleti viszonyok között is realizálható lenne. 

A gyakorlatnak ebben az időszakában azonban azt is tapasztaltuk. 
hogy gépkocsivezetőink többsége még gyenge felkészültséget mutatott a 
vasúti kocsikra való fel- és lehajtásban, a rögzítések előírásszerű végre
hajtásában. A gépkocsivezetői kiképzésben erre nagyobb gondot kell for
dítani a jövőben. 

Igen fontos figyelembe venni továbbá, hogy többszöri berakás esetén 
a rögzítő ékek olyan mennyiségére van szükség, amelyet a tüzelőanyag
norma terhére beszerezni már nem lehet. Ilyen esetekben célszerűbb az 
ék-anyag központi beszerzése, legyártása, szabvány furatokkal való ellá
tása a szállítási költségkeret terhére. 



d) ·Hadtápbfztosítás az új oltalmazási körzetben 

Az új ~ltalmazási körzetben a csapatok 10-12 napon át tevékeny
kedtek. 

Nagyon fontos· tapasztalatunk, hogy az új oltalmazási körzetbe ér
kező csapatok fogadásá.J::a jól tájékozott, intézkedőképes vezetőkből álló 
előkészítő-fogadó csoportot kell kijelölni és alkalmazni. E csoportban 
alarvetö szerepet tölt be a hadtáptiszt, aki a csapatok érkezése előtt kö
teles szemrevételezést, pontosítást végrehajtani, s a jóváhagyott elgondo
lás szerint a csapatok hadtápbiztosítását beindítani. 

Ezen a gyakorlaton információ késés kapcsán az előkészítő fogadó 
csoport a feladatát hiányosan tudta teljesíteni. A korábban érkező csa
patok zöme irányítás nélkül foglalta el új állásait és pontosítást igényelt 
az a mód, ahogyan a hadtápbiztosítást az első napokban megvalósították. 

Az új oltalmazási körzetben a csapatok ellátása az "önellátás" elve 
alapián valé>sult meg. 

A leghasznosabb tapasztalatokat az alábbiak szerint összegezhetjük: 
- a szállítási feladatok jelentős részét talaj úton és keréknyomsá

vonként 40 cm szélességben szilárd burkolatú hadi utakon kellett meg
oldani. Célszerű szállító alegységeinknél a hadtáp szakharcászati komplex 
foglalkozásokat a jövőben olyan terepen lefolytatni, ahol a közlekedési 
feltételek ezzel azonosak, illetve ennél nehezebbek. Csak így tudjuk szál
lító, katonáinkat a fenti követelmények közötti feladat megoldására fel
készíteni; 

- a kisalegységek üzemanyag ellátásának jól bevált - s mondhatni 
- alapvető eszköze az 1,25 m3-es üzemanyag utánfutó. Célszerű ennek 
kezelésére valamennyi gépkocsivezetőt kiképezni, s a tábori viszonyok 
közötti feltöltést ezzel minél több alkalommal gyakoroltatni; 

- a honi légvédelmi csapatoknál az élelem ellátást jellemzően ál
landó jellegű konyha-étterem blokkok igénybevételével lehet és kell meg
oldani. Fel kell azonban készülni ezek romboltságára vagy zsúfoltságára. 
Ilyen esetekben szükségessé válhat a tábori eszközök tartós használata. 
!gy volt ez ezen a gyakorlaton is. Két helyen állandó jellegű konyhán ké
szültek az ételek, egy helyen az állandó konyha mellett szükségessé vált 
bukóüstök és olajtüzelésű kályhák alkalmazása is, egy helyen pedig csak 
tábori viszonyok között volt lehetséges az ételkészítés. Mindez azt köve
teli, hogy az élelem ellátó rajokat valamennyi kiképzési időszakban, je
lentős óraszámban gyakoroltatni kell a tábori ételkészítésben, s megfogal
mazható az az igény is, hogy a honi légvédelmi csapatok hadtáp kiképző 
bázis alakulatait sürgősen el kell látni korszerű olajtüzelésű konyhákkal. 

A gyakorlatnak ebben az időszakában arról győződtünk meg, hogy 
még nagyobb körültekintéssel kell megszervezni a kantinok munkáját. E 
feladattal teljesen függetlenített tiszthelyettest célszerű csak megbízni. 
Anyagainak tárolására megbízhatóan zárható külön raktárt kell biztosí
tani, s tevékenységét az érintett alakulat parancsnokának napi gyakori
sággal kell ellenőrizni; 

- a vasúti kocsikra ráállt gépkocsik és vontatmányok rögzítése igen 
nehéz testi munka, a rögzítő drótok feszítése, csavarása pedig balesetve-
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szélyes, gyakran kézsérülést okozhat. Ezért nagyon fontos a vasúti szállí
tással átcsoportosításra kerülő csapatok állománya egy részének megfelelő 
védő kesztyűkkel való ellátása; 

- az időjárás károsító tényezői közül a por is károsan befolyásol
hatja a forgalomszabályozási, berakási, őrzési, s egyes földrajzi területe
ken a harctevékenységi feladatok eredményes végrehajtását. Célszerű 

ezért ellátni a csapatokat porvédő szemüveggel is; 
- az alapvetően tábori viszonyok között feladatot megoldó csapa

toknál fontos közegészségügyi kérdés a közhasználatú latrinák létesítése. 
A viszonylag kislétszámú csapatok esetében ezt szétszedhető - hordoz
ható latrinából - lehet a legegyszerűbben megoldani, mely eszközöket 
csapaterővel lehet és kell elkészíttetni; 

- tábori viszonyok között fokozott figyelmet kell fordítani az élős
ködők - kullancsok, atkák stb. - kígyók, a szúnyogok és egyéb, az em
ber számára veszélyes vagy kellemetlen állatok károsító hatása elleni vé
delemre. A legfontosabb a megelőző munka és a védekezés, de fel kell 
készülni a káros következmények felszámolására is. Ennek megfelelően 
folyamatos felvilágosító munkát kell végezni, s gondoskodni kell megfe
lelő riasztó-, illetve gyógyszerekről. Ezen a gyakorlaton 10 nap alatt az 
állomány, mintegy 100 doboz Chemotox-ot, 6 liter szúnyogriasztó folya
dékot használt fel. Kígyómarás nem következett be, azonban három mér
ges kígyót a kellő oktatást nyert katonák ártalmatlanná tettek. E példák 
meggyőzően bizonyítják a fentebb vázolt kérdés realitását és fontosságát. 

Az önellátás elvének követése mellett elkerülhetetlen és egyben cél
szerű volt az a gyakorlat, miszerint friss, romlandó élelmiszereket -
húst, kenyeret, káposztát, tejterméket stb. - az oltahnazási körzetben 
állandó jelleggel állomásozó más nemzetiségű csapatoktól vételeztek sa
ját csapataink. 

A testvéri szocialista országtól átvett anyagok és igénybevett szolgál
tatások elszámolása az érvényben levő utasítások alapján az eredeti 
helyzet visszaállításának megkezdése előtt megtörtént. Az ilyen esetekre 
kiadott érvényben levő utasítás követelményei jók. 

e) Az eredeti helyzet visszaállításának 
hadtáp tapasztalatai 

A visszafelé történő berakás és szállítás alapvetően a kiszállítással 
azonos tapasztalatokat hozott. 

A kirakó körzetbe beért csapatokat jól felkészített ellátó-kiszolgáló 
csoport fogadta. Biztosította a kirakást, a személyi állományt ellátta me
leg étkezéssel, kantináruval, a gépjárművekből elfogyott nem jelentős 
készleteket pótolta, s biztosította a csapatok számára a béke helyőrsége
ikbe történő menet azon feltételeit, amelyek a vasúti szállítás alatt nem 
voltak megteremthetők. 

4. Néhány fontos következtetés 

A jövőben lefolytatásra kerülő együttműködési-harcászati, valamint 
éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatokon a honi légvédelmi 
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csapatok hadtápszerveinek egyre növekvő követelmények szerint kell 
megoldani feladataikat. Az erre történő felkészítés érdekében: 

a) Az újoncállomány alapozó kiképzésében, a hadtáp tiszthelyettesek 
és tisztek szakmai továbbképzésében nagyobb figyelmet kell fordítani a 
korszerű hadtáptechnikai eszközök harcászat-technikai és szakmai muta
tóinak oktatására, használatuk alapvető rendszabályainak megismerte
tésére. 

b) Az ezred hadtáptörzseket fokozott mértékben gyakoroltatni kell 
a hadtáp szakharcászati komplex foglalkozások megszervezésében, leve
zetésében, az alárendelt csapatok hadtápszerveinek a foglalkozásokra tör
ténő bevonásában és az ezred szintű hadtápbiztosítás végrehajtásának ve
zetésében. 

c) Tovább kell vizsgálni a honi légvédelmi csapatok csapatmozgásai 
és szállítási feladatai végrehajtásának közúti biztosítása rendjét, különös 
figyelmet fordítva a járat útvonalak kijelölésére, s az átkelő helyek rom
boltsága esetére az IAK-okkal való együttműködés rendjére. 

d) Nagyobb figyelmet kell fordítani a Katonai Vasúti Szállítási Uta
sítás követelményeinek oktatására, elsősorban a gépjárművezetői és a 
harci technikát kezelő állomány körében. 

e) Biztosítani kell a hadműveleti repülőtereken és tartalék állásokban 
harcfeladatot megoldó állomány hadtápbiztosítása komplex módon való 
gyakoroltatását alapvetően a tábori viszonyoknak megfelelően. 

f) A honi légvédelmi csapatokat el kell látni azokkal az anyagi és 
hadtáptechnikai eszközökkel, amelyek hiánya a feladatok eredményes 
végrehajtását nehezíti. Ezek közül is legfontosabbak a hűtő- és kenyér
szállító gépkocsik, 69. M. mozgókonyhák, vízszállító-hűtő kocsik, porvédő 
szemüvegek, védőkesztyűk, mini konténerek. 

Az 1973. évi gyakorlatok hadtáp tapasztalatai összességükben pozitív 
jellegűek. Jelzik számunkra, hogy az alapvető kérdések megoldására csa
pataink hadtápszervei felkészültek, illetve folyamatos felkészítésük ered
ményes. Ezen tapasztalatok alapján folytatjuk tovább a hadtáptörzsek és 
alegységek még hatékonyabb felkészítését háborús feladataik végrehaj
tására. 
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A HDS támadó hadművelet HTP biztosítása 
megszervezésének és végrehajtásának néhány kérdése 

a „BASTYA-73" gyakorlat tapasztalatai alapján 

L a p o s M i h á l y ezredes 

A „BÁSTYA-73" gyakorlat végrehajtására kidolgozott elgondolás 
kedvező lehetőséget adott a HDS támadó hadművelete htp. biztosítása 
egyes kérdéseinek kiemelt tanulmányozására és elemzésére. Ilyen kérdé
sek közé sorolhatók: 

- a HDS htp. tö. munkájának megszervezése és tevékenységének 
tartalma a támadó hadművelet egy napja htp. biztosítási feladatainak 
végrehajtása során; 

- a HDS második támadó hadművelete htp. biztosításának megszer
Yezése; 

- a HDS csapatai htp. biztosításának megszervezése erdős-hegyes 

körzetben folyó hadművelet esetén, különös tekintettel a hágók leküzdé
sének időszakában; 

- a mobil számviteli adatfeldolgozó pontok és részben az elektro
nikus számítógépek alkalmazása a hadtápbiztosítás tervezésében. 

A „BASTYA-73'' gyakorlat során sajátos módon - a hadsereg tá
madó hadműveletének tervét, annak szerves részét képező hadtápbiztosí
tási tervet is, a gyakorlat megkezdése előtt kidolgoztuk. Ez a gyakorlat 
megkezdése után lehetőséget adott arra, hogy a „protokoll" jelentések 
helyett előtérbe kerüljön a törzs konkrét szervező- és végrehajtó tevé
kenysége. tgy a gyakorlat során első feladatként jelentkezett előttünk 
a korábban kidolgozott tervek pontosítása és a kialakult konkrét hely
zetnek megfelelően a módositó intézkedések kiadása, valamint az aláren
delt csapathadtápok ellenőrzése, a hadtápbiztosítás végrehajtására vo
natkozó elgondolás megértésének vizsgálata, helyszíni segítése. Mivel az 
elmúlt gyakorlatokon a helyszíni ellenőrzésekre nem, vagy csak ritkán 
volt lehetőség, célszerű néhány gondolatot ezzel kapcsolatban kifejteni. 

Az ellenőrzés szerepe, helye, és jelentősége a vezetői tevékenységben 
eléggé egyértelmű. Ennek fontossága azonban sokszorta nagyobb jelentő
séggel bír olyan viszonyok között, amikor nem a szokásos „mindennapi" 
feladatok végrehajtásáról van szó, és amikor rendkívül sok a változó. 
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tényező és ezen tényezők jelentőségének megítélése a kitűzött feladat 
végrehajtása szempontjából rendkívül különböző lehet, és kicsi a lehe
tősége helylelen megítélés kapcsán jelentkező hiányosságok megszünte
tésének. Ilyen a helyzet a hadműveletek hadtápbiztosításának megszer
vezése és végrehajtása során is. A végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai 
egyértelműen aláhúzták az ellenőrzésnek nemcsak a szükségességét, 
hanem annak nélkülözhetetlenségét is. Az ellenőrzés során rádöbben
tünk arra, hogy az általunk jónak és egyértelműnek vélt elgondolás 
a csapatok hadtápbiztosítására „nem is olyan egyértelmű, s még olyan 
hadtáphelyetteseknél is jelentkezett értelmezési probléma, akik a csapa
tok hadtápbiztosításának szervezésében és végrehajtásában gazdag és 
széles körű tapasztalatokkal rendelkeznek. Ez konkrétan kifejezésre ju
tott az ellenség főellenállási vonala áttörése hadtápbiztosítása megszer
vezésében jelentkező problémákban pl. a lőszer utánszállítás formális 
megszervezése nem biztosította a csapatok részére az ellenség főellenál„ 
lási vonala áttöréséhez szükséges lőszert. A rendelkezésre álló egészség
ügyi erCk és eszközök elaprózott felhasználása nem tette lehetővé a harc 
minden időszakában a csapatok folyamatos egészségügyi biztosítását. 

A támadó hadművelet megkezdése után, mivel a gyakorlaton a had
műveleti és csillagászati idő egybeesett, jó lehetőség nyílt a törzs mun
kájának áttekintésére, a vezetési módszerek tökéletesítésére és annak 
tanulmányozására, hogy a hadsereg hadtáptörzS részéről a hadsereg csa
patai időbeni hadtápbiztosítása érdekében milyen tevékenységet kell ki
fejteni a hadműveletek megvívásának időszakában. Elsősorban szólni 
kell a csapatok hadtápbiztosítására vonatkozó elgondolás megvalósítása 
érdekében kifejtendő szervező munkáról. Ismeretes, hogy a hadtápbizto
sítási terv csak az alapvető számvetéseket tartalmazza. A tervben fog
lalt feladatok végrehajtása megköveteli még számos részletterv kidolgo
zását. Ennek szükségességét nagyon kifejezően tükrözi pl. az a tény, 
hogy a támadó hadművelet egy napján több ezer tonna anyagot kell a 
csapatokhoz eljuttatni. Ez a nagytömegü anyagmozgatás pontos és a rész
lettervek alapján összehangolt munkát követel meg a hadtápbiztosítási 
vezetésében és végrehajtásában részt vevő szervektől. Ezt szolgálták agya
korlat során kidolgozott és itt bemutatott részlettervek. 

Az 1. számú melléklet egy hadosztály lőszerellátásának megszerve
zését ábrázolja, mely megfelelő választ ad arra, hogy az ellenség fő 
ellenállási vonala áttörésének időszakában milyen módszerekkel lehet 
biztosítani a csapatok időbeni tüzérségi lőszerrel történő ellátását. A 2. 
számú melléklet szemlélteti a harckocsihadosztály üzemanyag ellátásá
nak rendjét nagytávolságra történő menet végrehajtása esetén. Ezek a 
vázlatok nemcsak megbízhatóan tükrözik a feladatok végrehajtásának 
rendjét, hanem alkalmasak arra is, hogy a kiadandó intézkedések alflp
jául szolgáljanak. 

Az anyagok csapatokhoz történő időbeni eljuttatása szempontjából 
ugyancsak fontos a szállítmányok biztosításának megszervezése. Erre 
is részlettervet szükséges kidolgozni és a szállítmányok biztosításának 
különböző módjaiból a legcélravezetőbbet, a helyzetnek legjobban meg
felelőt alkalmazni. A gyakorlat során a szállítmányok biztosítása érdeké
ben a következő módszereket alkalmaztuk: 
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- Felhasználtuk e célra a hadsereg főkatonai gépkocsi útjain szét
bontakozé közúti komendáns erőket. Ezen erők a forgalomszabályozás
sal, az utak, hidak helyreállításával, a fontosabb műtárgyak őrzésével, 
az utak és azok közvetlen környezetének járőrözéssel történő ellenőr
zésével j~lentős szerepet töltöttek be a szállítmányok biztosításában. 

- Felhasználtuk e célra továbbá az őr- és kiszolgáló zászlóalj állo
mányába e célra rendszeresített, valamint a parancsnok által kijelölt 
külön erőket (gépesített lövész, légvédelmi erőket és helikoptereket). 
Ezek megvalósították a szállitmányok, az anyagátadó pontok közvetlen 
biztosítását. Ezen erőkből a veszélyeztetett útszakaszoknál álló, rejtett 
biztosító őrsöket szerveztünk, a helikopterek pedig bevonásra kerültek 
a szállítmányok előtt az utak és azok környezete ellenőrzésére, felderí
tésére. 

A felsorolt példákból látható, hogy ezek az úgynevezett részletter
vek olyan fontos intézkedéseket rögzítenek, melyek kidolgozása nélkül 
a legjobb elgondolás a legjobb elhatározás sem realizálható. 

A gyakorlat kezdeti időszakában ugyancsak sikerült tisztázni azt, 
hogy a törzs milyen munkamódszert alkalmazzon a támadó hadművelet 
következő napján folyó tevékenység hadtápbiztosításának megszervezése 
érdekében. Ez a gyakorlat is egyértelműen igazolta azt, hogy a támadó 
hadművelet során a csapatok hadtápbiztosítását az arra kidolgozott ter
vek alapján kell szervezni és végrehajtani. 

Ennek az érdekében alkalmazott munkamódszer lényegét a 3. számú 
melléklet szemlélteti. 

A következő napi tevékenység hadtápbiztosításának megszervezésé
hez kiindulási alapként a hadtápbiztosítási terv szolgál, melyet a ki
alakult konkrét helyzetnek megfelelően kell pontosítani. E pontosítást 
ré3zben az összfegyvernemi törzzsel, részben a különböző szolgálatok 
vezetőivel együttműködve kell végrehajtani. 

Az összfegyvernemi törzzsel pontosítani kell azt, hogy a hadműveleti 
tervvel szemben milyen változások várhatók, milyen erők harcból tör
ténő kivonását, illetve milyen új erők ütközetbe vetését tervezik, vala
mint az ellenség csoportosításában, tevékenységében, és alkalmazott harc
eszközök fajtáiban, milyen változások várhatók. E pontosítás alapján 
lehetőség van a következő napra vonatkozó fogyasztási normák, va1a
mint a várható egészségügyi veszteségek meghatározására. Ezek figye
lembevételével megállapítható a hadtápbiztosítás terjedelme és mód 
nyílik a csapatok következő napra vonatkozó hadtápbiztosítási rendjé
nek előzetes kialakítására. Az ilyen módszer alkalmazása lehetővé teszi, 
hogy a csapatok a következő napra vonatkozó tervezéshez az adatokat 
már „délután" folyamán előzetes intézkedés formájában megkapják, 
mely szükség esetén a parancsnok elhatározása, valamint a csapatok napi 
összefoglaló jelentése alapján módosítható. 

A gyakorlat során alapvető feladatként jelentkezett a hadsereg má
sodik támadó hadművelete hadtápbiztosításának megszervezése. A had
sereg második támadó hadművelete hadtápbiztosításának megszervezé
sére az első hadművelet befejezésének időszakában került sor. Ez a had-
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seregtörzstől, így a hadtáptörzsiől is, sajátos munkamódszert követelt meg. 
Folytatni kellett az ehő támadó hadművelet befejezésével kapcsola
to3 hadtápbiztosítási feladatok végrehajtását és a kövctkeúi hadműveht 
hadtápbiztosításának meo:;tervezé.sét. Az elöbbi feladat végrehajtását a 
hadsereg hadtáptörzsfiínök vezette, míg az utóbbi feladat végrehajtására 
a PK HTPH ·vezetésével operatív csoport különült ki a H-ra. A második 
támadó hadművelet hadtápbiztosításának megszervezését sajátos módon 
befolyásolta az a tény, hogy annak kezdetére vonatkozóan még nem 
volt ismeretes a csapatok hadtáp helyzete, a hadtápegységek és -alegy
ségek állapota, kapacitása. Így a tervezés kiindulási alapjául az elöljáró 
által az első hadművelet végére megszabott követelmény szolgált. Ez 
esetben a követelmény a hadsereg mozgókészletei 70°/o-os mérvű feltöl
tése volt. 

A tervezés során ·ugyancsak számításba kellett venni azt is, hogy a 
csapatok és HDS htp.-ja veszteségeket szenvedtek, kapacitásuk csökkenf, 
és az elöljáró hadtáp sem rendelkezett a háború kezdetén meglevő 
erőkkel és eszközökkel. 

Mindezek alapján a tervezés folyamán különös gondot kellett for
dítani a hadsereg hadtáp manőverének megtervezésére, az átcsoportosí
tásra kerülő csapatok üzemanyag ellátására, valamint a fogyasztási nor
mák és a csapatok feltöltési sorrendjének helyes meghatározására. 

A gyakorlaton a második hadművelet tervezésével összefüggően ki
emelt feladatként jelentkezett a hágók birtokbavételéért küzdő csapa
tok hadtápbiztosításának megszervezése. Erdős-hegyes körzetekben a 
hágók birtokbavételéért folyó harctevékenység időszakában a csapatok 
sajátos harcrendet vesznek fel. 

A harcrendet az ellenség tevékenységének, a terep és az egyes le
küzdendő hágók jellegéből kiindulva úgy kell létrehozni, hogy az bizto
sitsa a hágó előterében levő ellenség, a hágót közvetlen megszálló erők 
megsemmisítését, ezen erők megkerülését, az erőkifejtés állandó fokozá
sát, valamint a hágó leküzdése után a támadó harctevékenység lendüle
tes kifejlesztését és a föerők hágón történő átkelésének és harcbaveté
sének biztositását. E követelményeknek csak a mélyen lépcsőzött és az 
egyes hágók jellegének megfelelően létrehozott harcrend felel meg, 
melyet egyébként a terep jellege is megkövetel. 

J\iiindezeket figyelembe véve a csapatok hadtápbiztosításának meg
szervezésénél abból kell kiindulni, hogy az utánszállítási távolságok je
lentősen m.egnőnek, a hadosztály harcrendjének mélysége egy-egy út
vonalon elérheti a 80-100 km-t, melynek következtében a harctevékeny
ség időszakában nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy a hágók 
leküzdéséért harcoló csapatok részére az elöljáró hadtáptagozat képes 
lesz az anyagi eszközök eljuttatására. Ezért a harctevékenység jellegé
nek, a hágók leküzdésére létrehozott erők összetételének, az a ellenség 
várható tevékenysége jellegének az anyagi eszközök várható fogyasztá
sának megfelelően az egyes hadtáptagozatok készleteit újra kell lépcsőzni 
és a csapatokhoz, a közvetlen felhasználóhoz közelíteni. (4. sz. melléklet.) 
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AlapveL() követelményként kell tekbtcni azt, hogy a csapatok had
tápbiztositását a l-IDS tagozati;; bezárólag azok tevékenysége irányainák 
mcgfdelöcn szükséges szervezni és a hágók leküzdéséért harcoló alc[..;y
ségek anyagi készleteit olyan számYctés alapján célszerű meghatározni, 
mely lehc1.ővé teszi azok teljes önállóságát a hágók leküzdéséért folyó 
harctevékenység teljes időszakára. 

Ilyen viszonyok között a csapatok folyamatos hadtápbiztosítása szem
pontjából döntő jelcntőség1·e tesz szert az anyagok csapatokhoz légi úton 
történő eljuttatásának megszervezése. E célból a I-IDS htp.-ban célszerű 1 

helikoptereket kijelölni, készenlétben tartani és szükség esetén az után
szállitást azokkal biztosítani. 

A HDS csapatai folyamatos hadtápbiztosítása szempontjából ugyan
csak .fontos a rombolt nagyobb műtárgyak áthidalására, az ideiglenes 
átrakó körletek létrehozása saját erőkkel és eszközökkel. Gondolok itt 
drótkötélpályák és csővezetékek kiépítésére. 

A hágó leküzdéséért folyó harctevékenységben részt vevő csapatok 
egészségügyi biztosítását ugyancsak saját módon kell megszervezni. A 
csapatok időbeni egészségügyi biztosítása érdekében célszerű az egész
ségügyi erőket és eszközöket a csapatok harcrendjébe úgy beosztani, 
hogy lehetővé váljon azok fokozatos, a szükségleteknek, a sebesültek 
számának megfelelő szétbontakozása. Ugyancsak szükséges a roham
osztagokat képező zászlóaljak segélyhelyét megerősíteni orvosokkal és 
kiürítő eszközökkel. E célra nagyon hasznos az ezredek kötöző gépko
csijait vagy a szakorvosi megerősítő osztagok sebészbrigádjait igénybe 
venni, s azokkal a zászlóaljak segélyhelyeit megerősíteni. A hágók le
küzdéséért folyó harctevékenység folyamán létrejövő sajátos helyzet 
megnehezíti a sebesültek kiürítését is. Ezért a hadosztály típusú segély
helyeket a sebesüJési gócokban kell fokozatosan szétbontakoztatni a se
besültek számának függvényében. Ilyen viszonyok között a sebesültek 
kiürítésére csak a főerők elörevonása után kerülhet sor. Sürgős esetek
ben e célra is helikoptereket célszerű felhasználni. 

A gyakorlat felkészülésének időszakában nagy gondot fordítottunk 
a mobil számviteli adatfeldolgozó pont gépi eszközei és az elektronikus 
számítógépek htp. biztosítás tervezésében történő felhasználásának tanul
mányozására. Alapvető célul tűztük ki azt, hogy ezen eszközöket htp. 
biztosítás tervezésének rendjébe beépítve használjuk, nem pedig párhu
zamosan kísérleti jelleggel. Az alapos felkészülés eredményeként cél
kitűzésünket sikerült megvalósítani és a gyakorlaton a HDS csapatai 
hadtápbiztosításával összefüggő valamennyi alapvető számvetést a gépe
ken dolgoztuk fel. Különösen kedvező tapasztalatokat szereztünk a mo
bil számviteli adatfeldolgozó pont gépi eszközeinek - sokszorosító ascota 
könyvelőgép - alkalmazása vonatkozásában. Az e gépekre kidolgozott 
programmok megfelelnek a jelenlegi követelményeknek, kedvezően befo
lyásolták a törzs tevékenységét, alkalmat adtak arra, hogy a manuális 
munka helyett több időt tudjunk szentelni az alkotó elemző tevékenység
nek. Az elektronikus számítógépeken feldolgozott adatok - HDS htp. 
egységek előrevonásának megszervezése - ugyancsak hasznosnak bizo-
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1:yultak, azonban helyhezkötöttségük miatt jelenleg nincsenek meg azok 
tábori körülmények közötti alkalmazásának feltételei. 

A felvetett gondolatok alapján is látható, hogy a „BASTYA-73" gya
korlat a HDS támadó hadművelete hadtápbiztosítása szempontjából sok 
hasznos tapasztalatot adott, melyek további feltárása és tanulmányozása 
kedvező liatást gyakorol a htp. törzsek munkájára, valamint a csapatok 
hadtápbiztosításának szervezésére és végrehajtására. 

(Az 1-4. számű mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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Az állategészségügyi szolgálatok vezető állományának 
IV. nemzetközi értekezlete 

Dr. B a g i J á n o s áo. alezredes 

Ez évben került sor a Varsói Szerződéshez tartozó tagállamok katona 
állategészségügyi szolgálatainak IV. tudományos koordinációs értekezle
tére. Az értekezletet központilag jóváhagyott program szerint a Román 
Szocialista Köztársaság Nemzetvédelmi Minisztériumának Allategészség
ügyi Szolgálata rendezte meg Bukarestben 1973. október 2-4. között. 

Az értekezleten képviseltette magát: a Bulgár Népköztársaság, a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar 
Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román Szocialista 
Köztársaság és a Szovjetunió katona állategészségügyi szolgálata. 

Az értekezlet lefolytatására és a feltételek biztosítására a rendező 
román fél nagy figyelmet fordított, és mindent megteremtett az érte
kezlet munkájának sikere érdekében. 

Az értekezlet, a front (hadseregek) hadműveleti és hadászati felada
taiból kiindulva, hagyományos és tömegpusztító fegyvecek alkalmazásá
nak lehetőségét figyelembe véve, az utánszállítások mennyiségi és távol
sági arányainak számottevő megnövekedésével számolva, fő témájának 
a csapatok állatorvosi biztosításának megszervezését jelölte meg, koalí
ciós hadseregek közös harctevékenységének megvívása során. 

Az értekezlet alapvető célja az volt, hogy biztosítsa a Varsói Szerző
déshez tartozó tagállamok hadseregeiben és az országvédelemben a sze
mélyi állomány egészségvédelmét szolgáló állategészségügyi feladatok 
végrehajtásának jobb megszervezését, a katona állatorvosok szakmai, 
szolgálati kapcsolatainak további fejlesztését, az információs lehetőségek 
bővítését, a tudományos-kutató munka hatékonyabb összehangolását, az 
együttműködés eredményes fejlesztését. 

Ennek érdekében az értekezlet fő feladatának tekintette: 
- megtárgyalni, összehangolni és meghatározni a többnemzetiségű 

front (hds) hadműveleteire a csapatok állategészségügyi biztosítását, a 
személyi állomány állatorvos-közegészségügyi feladatainak megszervezé
sét tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között; 
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- egyeztetni és tovább fejleszteni az állatorvosi feladatok tudomá~ 
nyosan megalapozott gyakorlati végrehajtását, elsősorban az országha
táron túl folytatandó hadmüvcletekre, a szövetséges csapatok átvonulása 
során és a hátországban; 

- bővíteni az állatorvos-szakemberek szakmai ismereteit a tömeg
pusztító fegyverek hatásának kitett vágásra kerülő élőállatok, az állati 
eredetű élelmiszerek vizsgálatára, azok fogyaszthatóságának elbírálására. 
illetve azok felhasználhatóságának biztosítására. 

Az értekezlet egyértelmüen és ismételten megerősítette, hogy a csa
patok állategészségügyi biztosítása az alábbi alapvető állatorvosi felada
tokat foglalja magában: 

- a személyi állomány harcértékét veszélyeztető fertőző betegségek, 
az embert és állatot egyaránt megbetegítő fertőzések, járványok megelő
zése, terjedésének csökkentése, a járványok, fertőzési gócok felszámolása; 

- a tömegpusztító fegyverek hatásának kitett, fertőzött és szennye
zett állatokkal és azok termékeivel való érintkezés és felhasználás követ
keztében jelentkező megbetegedések, járványok megelőzése és felszá
molása; 

- a csapatok élelmezésére szolgáló vágóállatok, a hús és egyéb 
állati eredetű termékek, élelmiszerek, valamint az állatok részére szük
séges takarmány és víz állatorvosi vizsgálata és ellenőrzése; 

- a szervezetszerű és zsákmányolt állatok állategészségügyi ellátása, 
a hadműveleti és a front ·mögötti területek állatorvosi felügyelete, ellen
őrzése. 

Az értekezlet azt is alátámasztotta, hogy a tudomány és a technika 
széles körű intenzív fejlődésének korában, a termeléstől a fogyasztóig 
egységes ellenőrzési vonalat igénylő élelmiszer-gazdálkodásban az állat
egészségüggyel, az állatorvosok munkájával szemben megnőtt, kiszélese
dett a tudományos elméleti és gyakorlati igény. Bővültek a tevékeny
ségi lehetőségek, új szakágazatok alakultak és fejlődnek. Nőtt a szak
emberek részére rendelkezésre álló, elméleti és gyakorlati módszerek, 
műszerek, eszközök és berendezések alkalmazásának, használatának le
hetősége. Az állategészségügyi, az állatorvosi tevékenység a folyamatos 
élelmiszertermelés, és a járványmegelőzés fontos tényezőjévé vált. 

Az állatorvosok korábbi szakmai tevékenysége lényegesen megvál
tozott. Változott az állatorvosok tevékenységének jellege és bővült an
nak terjedelme. Az állatorvosok munkája sokkal inkább „homocentricus" 
lett s a tevékenység elsőrendű célja az állati eredetű élelmiszerek, a táp
lálkozás szempontjából nélkülözhetetlen, értékes állati fehérjék termelé
sének biztosítása, a korszerű járványvédelmi és higiénés intézkedésekkel 
az állatorvos-közegészségügyi helyzet javítása, az állatról emberre is át
terjedő fertőző megbetegedések. járványok megelőzése, a személyi állo
mány egészségvédelmének segítése. 

Ezen általános és szakágazatonként speciálisan és konkrétan jelent
kező állategészségügyi problémák a hadseregek hadtápbiztosításában is 
komoly gondot jelentő állatorvosi feladatokat vetnek fel mind békében, 
mind háborúban. Ezek megoldására, végrehajtásának megszervezésére, 
feltételeinek biztosítására célszerű időben felkészülni. 

38 



Az így megnövekedett feladatokra csak széles körű együttműködés
sel, a feladatok ésszerű megosztásával és helyes koordinálásával, az in
formációs lehetőségek jobb megszervezésével lehet felkészülni. A jó 
együttműködés hasznosan segíti az eredmények mielőbbi elérését, csök
kenti az anyagi és szellemi beruházásokat, az inproduktív ráfordításokat, 
s eredményesebbé teszi a szellemi tőke jobb kihasználását. 

Az értekezleten a katona állategészségügyi feladatokat felölelő té
mákból több referátum, korreferátum és tájékoztató jellegű tudományos 
előadás hangzott el. Az előadások az állategészségügy aktuális szervezési, 
elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a tudományos kutatásokban elért 
eredményekkel és a jövő feladataival foglalkoztak. Az MN részéről az 
állatorvosi fertőtlenítés a tömegméretű állategészségügyi mentesítésre je
lenleg használatos és kipróbálás alatt álló fertőtlenítő anyagokról hang
zott el előadás. 

Megtekintettük a bukaresti Központi Katonai Kórház Állatorvosi Kí
sérleti Intézetét és az Állategészségügyi Szolgálat mozgó állategészségügyi 
laboratóriumát. 

Az értekezlet általános megállapításai: 
- a tagállamok katona állategészségügyi szolgálatai a feladatokat 

felölelő témakörökben az elmúlt években értek el eredményeket. A tu
dományos-kutató munka eredményeit kölcsönösen felhasználják a hábo
rús állategészségügyi szolgálat feladatainak meghatározásában és az ál
lategészségügyi biztosítás megtervezésében; 

- a katona állategészségügyi szolgálatok szervezetileg erősödtek, fel
adataik - melyeknek alapvető célja - a személyi állomány egészség 
megóvásának elősegítése, az általános járványhelyzet mindenkori javí
tása, a biológiailag teljes értékű, fertőzésektől, sugár- és vegyiszennye
zödésektöl, károsodásoktól mentes állati eredetű termékek biztosítása -
kibővültek, de ugyanakkor jobban körülhatárolódtak. A csapatok állat
orvosi biztosítását a speciális feladatokra megfelelően kiképzett szakállat
orvosokkal és az igényeknek, a helyi viszonyoknak megfelelő szervezésű 
állategészségügyi intézetekkel célszerű megtervezni; 

- az értekezlet állást foglalt amellett, hogy az állategészségügyi biz
tosítás reálisabb és céltudatosabb megszervezése érdekében, az erőkkel 
és eszközökkel való takarékosabb gazdálkodás, a hatékonyabb tevékeny
ség, a szorosabb együttműködés biztosítása érdekében továbbra is fo
kozni kell a tudományos kutatói tevékenység koordinálását. Növelni és 
segíteni kell a baráti államok hadseregei állategészségügyi szolgálatai kö
zött az információs, konzultációs lehetőségeket, s a jövőben nagyobb fi
gyelmet kell fordítani a hadműveletek állategészségügyi biztosításának 
gyakorlati megvalósítására; 

- a tanácskozás megerősítette a katonai állategészségügyi szolgála
tok vezető állományának időnkénti találkozásának szükségességét, a tu
dományos-kutató munkát koordináló értekezletek megtartásának hasz
nosságát. A tudományos kutatásokban az együttműködés különösen a 
kis országok részére nélkülözhetetlen, de az ésszerű, jól megalapozott 
koordinációs tevékenység minden ország hasznára válik. Ez korunk in
tegrációs törekvésének időszakában törvényszerű. 
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Az értekezlet összehangolta az elkövetkezö időszakra az állategész
ségügyi szolgálatokra háruló közös feladatokat és tervezetet készített az 
egyes részfeladatok kidolgozására. A feladatok három fő témára oszlanak: 

a) A csapatok állategészségügyi biztosításának megszervezése. 
b) A hús és egyéb állati eredetű élelmiszerek állatorvos szakértői 

vizsgálata. 
e) Az élőállatok tömegpusztító fegyverek hatása elleni védelmének 

megszervezése és biztosítása. 

E három fő témán belül az egyes tagországok katona állategészség
ügyi szolgálatai több önálló feladat és sok részfeladat kidolgozása űtján 
tervezik a feladatokra való jobb, hatékonyabb felkészülést elérni. 

Az értekezlet hivatalos állásfoglalását és a tudományos-kutató mun
ka koordinálására javasolt feladattervet a nemzeti hadseregek vezérkarai 
kapják meg. 

A katona állategészségügyi szolgálatok vezető állományának idősza
kos értekezlete, a tudományos-kutató munka koordinálása és eredmé
nyeinek meghallgatása, a kapcsolatok megteremtése és továbbfejlesztése, 
az információs lehetőségek kihasználása és bővítése véleményem szerint 
igen jó és hasznos. A szerzett tapasztalatok, s a tudományos-kutató 
munkában eddig elért eredmények a Magyar Néphadseregben is ered
ménnyel alkalmazhatók, használhatók. A tudományos-kutató munka koor
dinálásában való részvételünk, a szövetséges hadseregekben elért ered
mények felhasználása a Magyar Néphadsereg hadtápbiztosításának érde
kében szükségszerű. 

Az értekezlet alapján következtetésként megállapítható, hogy kor
szerű háborúban, tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai kö
zött, a személyi állomány egészségvédelmének, a fertőzés- és károsodás
mentes élelmezés biztosításának fontos részeként jelentkező állatorvosi 
feladatok ellátása, a folyamatos felkészülés, a speciális továbbképzés, jól 
működő tábori állategészségügyi intézetek szervezése, anyagi és technikai 
eszközeinek biztosítása, a baráti országokkal való szoros kapcsolat és 
együttműködés nélkül nem biztosítható. A kialakult társadalmi, politikai 
és gazdasági viszonyok között, a tudomány és technika fejlődésének je
lenlegi fokán a tudományos együttműködés a különböző társadalmi rend
szerű országok között is lehetséges, az azonos társadalmi formájú, szö
vetséges államok között pedig ez törvényszerűen kötelező. 
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POLITIKAI MUNKA A HADTÁPSZOLGÁLATBAN 

A katonai közösségek szocialista jellege 
és az otthonosság 

Sz i k l a i L á sz l ó alezredes 

Kizsákmányolási viszonyok között funkcionáló hadseregekben az 
„otthonosság" kérdése fel sem merül, mivel a társadalomban uralkodó 
osztályantagonizmus miatt e kérdés hadseregre való kiterjesztése éppen 
olyan üres fikció, mint a tisztikar és legénység közötti „testvéri együtt
érzés" -ről hangoztatott szólamok. 

Az „otthonosság" kérdései társadalmi viszonyokkal összefüggő prob
lémákat hoznak felszínre, ezért indokolt azok részletesebb elemzése. Az 
időszerűségét hangsúlyozza, hogy a fiatalok között a felnőttek „gondos 
hagyományápolása" miatt sok fenntartás tapasztalható a katonaélet nagy 
részben ismeretlen világával szemben. 

A hazai viszonyok ismeretében elmondhatjuk, hogy a rossz emlékű 
„kaszárnya" fogalma, a Horthy-időszak közéletében nem csak a hadsereg 
elhelyezési körleteit jelentette. E fogalom sajátos szellemet, eszmét, ma
gatartást takart, áttevődött a társadalom más területeire is. 

,,Kaszárnya, kaszárnya, nem az Isten háza, de sok csinos szőke kis
lánynak hervad benne a babája ... " énekelték a katonák, de a bérkaszár
nyák, a proletár lakónegyedek lakóit sem az örömérzet töltötte el, amikor 
a napi robot után az „otthonába" tért. Találóan rajzolja ezt az „otthont" 
József Attila Munkások e. versében: 

„fgy élünk mi. Horkolva alszunk s törten 
egymás hátán, mint odvas farakás 
s hazánk határát penész jelzi körben 
s málló falon; nedves a lakás." 

A „kaszárnya", mint jelző ridegséget, valami sivár börtönféleséget fe
jezett ki, és a „kaszárnya szellen1" ennek eszmei megfelelőjét jelentette, 
a durva, modortalan viselkedést, drill-t, az embertelenséget. Hangsúlyoz
nám, hogy a kaszárnya-szellemet és stílust, nem valami egyéni kezdemé
nyezés hatására honosították meg, hanem a kizsákmányoló társadalmi 
rendszer lényegéből fakadó társadalompolitikához hozzátartozott a kény-
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szer és a durvaság, az embertelenség, mert a szellemi és erkölcsi elnyo
mást csak ilyen körülmények között lehetett eredményesen biztosítani. 
Ezért hasonlóan a kaszárnyákhoz a „gyermekotthonok", vagyis a lelenc
házak és az internátusok többsége leginkább a börtönhöz hasonlított, 
elmenekült onnan, aki csak tehette, mert otthonának a legjobb akarattal 
sem tekinthette. 

Az egyházi szervek és intézményei a különböző vallási szertartások
kal és tanításaikkal e vonatkozásban is méltó támogatói voltak a tőké
seknek. Közös erővel megteremtették azt a társadalmi környezetet, amely
ben módszeres „erkölcsnevelés" folyt horthysta szellemben. 

Amikor a felszabadulás utáni évek osztályharcában eldőlt a „ki, kit
győz le", pártunk kezdeményezésére megindult a nevelés-politika szocia
lista forradalma. Az új szocialista pedagógia megindult hódító útjára, a 
dolgozók és a .munka alapelvévé vált. Az tskolában eltörölték a testi fe
nyítést, fokozatosan elhódították a burzsoá nevelésügy "hadállásait", a 
sivárság és az emberi méltóságot aljasító módszerek helyébe az optimiz
mus, a szocialista humanizmus lépett. 

A kommunista nevelés és az otthonosság a szocializmus viszonyai 
között kölcsönösen feltételezik egymást, mert a szocialista politikai, er
kölcsi, esztétikai stb. nevelés csak olyan környezetben valósítható meg 
eredményesen, ahol az emberek a szó valódi értelmében otthon érzik 
magukat. Az otthonosság tartalma a szocializmus követelményeit fejezi ki. 

Pedagógiai aspektusból az otthonosság-fogalom alatt általában olyan 
anyagi és személyi feltételek összességét értjük, amelyek eszmei és ér
zelmi orientációs bázist, az így kialakított szocialista közösség pedig az 
egyén számára maximális biztonságot és védettséget nyújt. Az otthon és 
az otthonosság fogalma nem elsősorban anyagi ellátottsági, kényelmi kö
rülmények összessége, hanem mindenekelőtt a kisebb és nagyobb közös
ségek, a valamilyen formában vezetők és vezetettek új típusú, egymás 
megbecsülésén alapuló és kölcsönhatást gyakorló emberi viszonyokban 
testesül meg. 

A szocialista értelemben vett otthon megteremtése tehát nem csupán 
elhelyezési és a külsőségekre vonatkozó intézkedések eredményeképpen, 
hanem az általános nevelési komplexum, a politikai, erkölcsi, esztétikai, 
világnézeti, testi nevelés együttes alkalmazásával valósítható meg. 

Ennek alapján kimondhatjuk, hogy az otthonosság, az erkölcsi-poli
tikai stb. nevelés feltételét és bizonyos értelemben az alapját képezi, ami 
egyben azt is jelenti, hogy nem lehet külön programként megvalósítani, 
hanem az egész nevelési folyamatban ennek céltudatosan kell érvénye
sülni. 

Ezek után vizsgáljuk meg a fogalom általános meghatározását rész
letesebben. A hadseregen belül valóban van lehetőség arra, hogy a kor
szerű háború követelményeinek és a szocializmus érdekeinek megfelelően 
intenzív nevelőmunkát fejtsünk ki a marxista-leninista ideológia alap
ján. Ezt a társadalomtól kapott nevelési feladatainkat akkor tudjuk iga
zán eredményesen végrehajtani, ha az otthoni környezetet a sajátos fel
tételeknek és feladatoknak megfelelően, de midenképpen produkáljuk. 
Az otthonosság fogalmának tartalma és terjedelme hadseregünkben rend
kívül bonyolult, az anyagi és szellemi igényekről történő gondoskodástól 
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kezdve a parancsnok és é!lárendelt viszonyán keresztül a katonai közössé
gekben kialakult légkör útján sok érzelmi motívummal átszőtt állapot. 

Az otthonosság érzését alakulatainknál természetesen nem lehet azo
nosítani a családokon belül kialakult viszonyokkal, de még a munkahe
lyeken, polgári élet egyéb területein kívánatos „otthonos" viszonyokkal, 
munkahelyi légkörrel sem. A hadseregben az emberi viszonyokat, a ne
velőmunka feladatait sajátos körülmények és követelmények határolják 
be. Mindezeket a katonai kiképzés célja, a harcra való felkészítés, a ka
tonai fegyelem, jelleg, a szabályzatok, előírások, a parancsok determinál
ják. Az otthont tehát a körlet, a laktanya nem pótolni kívánja és főként 
nem érzelmi-kényelmi meggondolások alapján. A kal,Jnai életet a kikép
zés, katonai fegyelem és rend, a tömeges kollektív együttélés sajátos tör
vényeinek megfelelően szigorú szabályok, napirend határolja körül. Ott
honossági törekvéseinknek tehát rendkívül sajátos módon kell érvénye
sülnie. Nem lehet például a körletet az egyes katonák rendkívül ellér5 
egyéni ízlése szerint berendezni, étkezés időpontját, körülményeit megvá
lasztani és a napirend egyéb előírásait megszegni, időnként reformálni. 
Mindehhez a katonának feltétlen alkalmazkodni kell. A mi feladatunk 
tehát kettős, egyrészt a messzemenő gondoskodás, a másik a szocialista 
e1nberi viszonyok állandó fejlesztése. 

Mit jelent ez? - azt, hogy olyan körülményeket és viszonyokat te
remtsünk, amelyek keretet (alapot) adnak a komplex kommunista neve
léshez, amelyben biztosítjuk a fiatalok beilleszkedését a közösségi életbe, 
segítjük az új viszonyoknak megfelelő életrend kialakítását, az erkölcsi
politikai, esztétikai stb. tudatformálást, a pozitív érzelmek kifejlesztését 
és a félelem helyett katonáinkban a védettség és biztonság érzését fej
lesztjük ki. 

Miért kell az otthonosságot a kommunista nevelés egyik alapjának 
tekintenünk? A hadseregben, mint szervezett közösségben a katona tevé
kenysége szükségszerűen és közvetlenül közösségi tevékenység, melyben 
helyes irányítással és munkaszervezéssel a kommunista erkölcs egyik leg
fontosabb alapelvét, a koUektivizmust fejlesztjük ki, erősítjük. 

A katona-közösségben végzett munka, természetéből következően fe
lelősségteljesebb, ezért a katonai .,szakma" elsajátítása közben van lehe
tőség a felelősségérzet fejlesztésére. 

E közösségben a fiatalnak alkalma van sok pozitív erkölcsi-politikai, 
esztétikai stb. érzelem átélésére, kommunista eszmék elsajátítására, ame
lyek egész pszichikumát gazdagítják. A hadseregnek ezért van emelkedő 
szerepe a szocialista tudatformálás társadalmi rendszerében. 

A hadsereg életében levő rendszeresség új. egészséges életritmust 
diktál a fiatal számára. Hozzáértéssel és céltudatos nevelőmunkával társa
dalmilag hasznos új szokásokat fejleszthetünk ki bennük. 

A közösc;'.:'gen belül a parancsnoknak a beosztottakkal szemben bizo
nyos „családfői" kötelezettségei is vannak, mely többek között a közösség 
testvéri összetartását, a róluk való gondoskodást és a legbensőbb egyéni 
problémáikkal való törődést jelenti. 

Az otthonosság megteremtésének anyagi feltételei közül egyik legfon
tosabb tényező a környezet oly módon való berendezése és tisztfi.ntartása, 
melyben az ember sz.ívesen tartózkodik, otthon érzi magát, ahol biztosí-
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tott számára a pihenés, a kulturált, emberhez méltó szórakozás és amely 
körülmény esztétikailag is felemelő lehet. 

Sokan kérdezhetnék, hogy a hadsereg lehetőségei mennyire biztosít
ják e fontos anyagi feltételeket? A szoros napirend és a különböző gya
korlatok nem akadályozzák-e az otthonos környezet megteremtését? A 
kérdésre egyértelműen azt válaszolhatjuk, hogy a hadsereg sajátosságai
ból eredő körülmények: a napirend, a belrend, a gyakorlatok követel
ményei stb. nem hogy gátolják, de kimondottan elősegítik ezen alapok 
megteremtését. 

Bátran állíthatjuk, hogy ma nem az a fő probléma, hogy sok az el
foglaltság és nagy a fizikai megterhelés, hanem az, hogy ilyen viszonyok 
között nem mindenütt teremtik meg a szervezett körülményeket, s a ren
delkezésre álló anyagi-kulturális eszközöket sem mindig a legcélszerűbben 
hasznosítják. 

Sajnos ma még sok helyen látni sötétzöldre és sötétbarnára mázolt 
ajtókat, ablakokat és sötét, nem éppen szemet gyönyörködtető mellékhe
lyiségeket, mosdókat, a kultúrszobákban giccseket, a művelődésre szánt 
szabadidőben céltalanul sétáló embereket. 

Fontos megjegyezni, hogy a környezet érzelemkeltő hatása rendkívül 
nagy, mivel összefüggésben van a közérzettel és a hangulattal is. A fiatal 
katona számára a hadseregben minden új, ezért ő különösen érdeklődő, 
szereti tudni a tevékenységének értelmét, célját. Akár katona valaki, akár 
nem, a sablont semmiképpen sem szereti sem a környezetében, sem az 
életrendjében. Tapasztalataink bizonyítják, hogy minden fiatallal meg le
het értetni pl. hogy a saját körletének tisztaságát meg kell teremteni és 
fenn kell tartani. ~Azt azonban már aligha, hogy a tisztára felmosott 
körletet miért kell ismételten felmosni, vagy ha nem tud „tökéletesen" 
tiszteletadást teljesíteni, vagy énekelni, miért kell neki esetleg „soron 
kívül" gázálarcban tevékenykedni.) 

Makarenkó többször hangsúlyozta, hogy a sablonos, értelmetlen so
rakozók, vagy egyéb tennivalók, az egész közösségi életet sablonossá, lel
ketlenné teszik és megteremtik az alapot a közösség szétforgácsolására. 
Nem szabad módot adni arra, hogy a szocializmus elveivel ellentétes gya
korlatot tapasztalhassanak, mert ennek következtében bizonytalanná, ci
nikussá, meghasonlottá válhatnak. A szocialista hadseregben az emberi 
méltóság, a humánum nem követelmény csupán, hanem konkrét létező 
viszony, melynek folyamatos megvalósulása a szocialista katonaközösség 
fejlődésének egyik feltétele. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy az alegységek körleteinek klubszobáinak 
díszítését - egyes - a dekorációs munkában jártas katonákra bízzák, 
ahelyett, hogy az egész kollektívát mozgósítanák és az alegység lakóhelyét 
közös erőfeszítéssel tennék otthonossá. Ki kell alakítani olyan közszelle
met, hogy mindenki „gazdának" is érezze magát, lássa a saját tevékeny
ségének eredményét. Ennek megfelelően növekedni fog a közösség mun
kájáért érzett felelősség és a maguk alkotta otthon vonzóbb lesz szá
mukra. 

A fiatal számára nagyon keveset jelent az a környezet, amelynek ki
alakításában ő maga nem vesz részt. Ezért a közösségek megszervezésénél 
erre kell építeni, ezt figyelembe kell venni. Ugyanakkor az igényt is ori-
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cntálni kell. A parancsnokok kötelessége mellett a KISZ szervezeteknek 
is nagy szerepet kell vállalniuk. 

Vizsgáljunk meg még néhány tényezőt, melyeknek szubjektív és köz
vetlen hatása van az igazi otthon kialakításában. 

A nevelés kétoldalú folyamat, csak akkor eredményes, ha a fiatal is 
résztvesz a folyamatban vagy pontosabban, ha a fiatalt aktivizáljuk, ki
bontakoztatjuk benne a tettvágyat. 

A katona-fiatalok többségénél tapasztalhatjuk, hogy szívesen aktivi
zálódnak, vállalkoznak feladat teljesítésére, de ezt csak abban az eset
ben teszik, ha a társadalom teljes értékű tagjának érezhetik magukat és 
nem csak beosztottnak. Fontos nevelő követelmény, hogy az öntevékeny
ség kibontakoztatása telítődjön meghatározott politikai, erkölcsi, esztéti
kai stb. tudat tartalommal és az „illeszkedjen" az általános nevelési fo
lyamatba. Arra is vigyázzunk, hogy a fiataloknak nem minden idejét kell 
határozott program szerint szervezni, hagyni kell, hogy a magán ügyeit 
teljesen önállóan bonyolítsa le. Ebben a vonatkozásban is szükséges hang
súlyozni részben a kollektíva, részben a parancsnok szerepét. Az aktivi
tásnak ugyanis alapvető feltétele az is, hogy az egyén érezze a védettsé
get, tudja azt, hogy a közösség számít az ő aktivitására és ezért az akti
vitásért a megbecsülésen túl meg is védik, tehát az egyén biztonságban 
érezheti magát. Arra irányuljon a nevelés, hogy a fiatal büszke lehessen 
a kollektívájára, a p:irancsnokára és viszont. 

Ez a kapcsolat önmagától nem valósulhat meg. Az egyént a kollektí
vához eszmei és érzelmi szálak, különböző érdekek kötik, ezért biztosítani 
kell, hogy minden vonatkozásban és minden esetben e kötődés eszmei tar
talma egyezzen a szocialista nevelési elvekkel és módszerekkel, meg
egyezzen a társadalom politikai céljaival. A fiataloknak, a beosztottaknak 
rendszeresen érezniük kell, hogy a parancsnokuk minden járandóságukat 
számon tartja, legyen az élelem, ruházat vagy éppen az évi szabadság. A 
pihenésről való gondoskodás, a szervezett kulturális szabadidő felhaszná
lása, (vagyis rendszeres gondoskodás a beosztottak szellemi fejlődéséről) 
valamint az egyéni problémák ismerete és a segíteni akarás, mind-mind 
fontos része a nevelőmunkának. 

Évek óta sok gondot okoz a fiatal katonák bevezetése az új életbe. 
E problémát fokozza, hogy ezzel együtt kell megoldani a harckészültségi 
feladatok teljesítésére való felkészítést is. Több éven át gyűjtött tapasz
talataim alapján kijelenthetem, hogy csapataink és alegységeink életében 
még hatnak a negatív tartalmú „tradicionális tényezők", melyek - a ne
gatívumok erejét mérlegelve - befolyásolják a szocialista kollektív élet 
kialakulását és az alegységek tevékenységének eredményességét. 

A negatív tradicionális tényezők közül leginkább az a helytelen nézet 
emelkedik ki, mely szerint „újonc az legyen újonc!" - ez okozza a legtöbb 
nehézséget. Sok helyen még ma is - a bevonulások időszakában - ,,cent
rális probléma", hogy az újoncokat megvédjék a felesleges zaklatásoktól. 
Erre azért van szükség, mert a tisztesek egy kisebbik része élvezi előnyös 
helyzetét és parancsnoki mivoltával visszaél. Ennek, sajnos minden idő
ben amíg hadsereg létezik meg lesz a lehetősége, de csak a lehetősége! 
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Mert, ahol kellú idóben felfigyelnek erre a jelenségre, ott nem élhetnek 
Yele. De a durvaság akkor is elharapózh;;;.t, ha a parancsnukok c1hzmyagol
jéik ilyen irányú ellenőrzési kötelezettségeiket. 

A szocialista értelemben vett otthonteremtés, tehát egy sokrétű ne
velési tevékenység eredményeként valósulhat meg, összefüggésben az al
egység előtt álló harci és politikai feladatok teljesítésére ösztönző kikép
zési és oktatási tevékenységgel, és ebben a folyamatban is döntő feladat 
hárul a különböző szintű parancsnokokra. 

Nagyon fontos, hogy a bevonuló fiatalok a parancsnokban biztos tá
maszt találjanak. A parancsnokok engedjék megismerni a saját nem ka
tonai oldalaikat is, ezzel megteremtik a lehetőségét annak, hogy a katonák 
felismerik a politikai együvétartozásukat. 

Alapelv, hogy a parancsnokok ne csak a kiképzési feladatokat és cé
lokat lássák, hanem azokat az embereket is értsék, akikkel azt meg kell 
valósítani. A hadsereg háborús feladatok teljesitésére készül, a kollektí
vák összmunkája, az eszmei és érzelmi azonosság (egy szív, egy lélek) itt 
nagyobb hangsúlyt kap, mint más békésebb területen. Ezért szükséges 
a gondjaikra bízott emberek véleményével egész magatartásával tisztában 
lenni. A kölcsönös felelősség legyen az alapja minden tevékenységnek. 
Az embernek, legyen bármilyen kollektíva tagja, éreznie kell, hogy meg
becsülik és számítanak a munkájára, tudja, érezze, hogy a közösség tá
mogatja. 

Nagy jelentősége van a parancsnokok közötti egyetértésnek, egyön
tetüségnek is. A nevelési rendszer egységesen szocialista jellegű, tehát 
minden időben „egy nyelven kell beszélni" a beosztottak előtt. Ha a pa
rancsnokok között nézet különbség van, a beosztottak elbizonytalankod
nak, nem tudják eldönteni, hogy kinek van igaza, és meginog a bizton
ságérzetük. Ha ez gyakran előfordul, kicsúszik a talaj a beosztottak alól 
és a kollektíva menthetetlenül szétesik. 

A jó, családias, otthonos életnek - mint már említettem - vannak 
megterheléssel járó időszakai. A mi viszonyainkat figyelembe véve azt is 
mondhatjuk, hogy ez a gyakoribb. A feladatok teljesítése közben észre 
kell venni, hogy a fiataloknak lehetnek személyes szükségleteik, amelye
ket feltétlenül figyelembe kell venni. A közösségi viszonyok kialakítása
kor meg kell találni az egyéni segítségnyújtásnak azokat a formáit, ame
lyekkel képessé tesszük a fiatalt, a felndatok végrehajtására. A fiatalok
nak bizonyára vannak egyéni titkaik is, amelyeket jó, ha a parancsnok
családfő ismer. Nagyon fontos dolog, hogy a parancsnok ezzel semmilyen 
körülmények között vissza ne éljen, a fiatalt ne szolgáltassa ki a többi
eknek. 

Az elfáradás jelenségére nagyon fel kell figyelni, mert a fizikai és 
szellemi elfáradás már sok fegyelmezetlenség szülőanyja volt. Nem igaz 
az, hogy a fiatal mindent elbír. A fiatal szervezetnek egyaránt szüksége 
,·an a fizikai és szellemi regenerálódásra, - s ezt jól kell megszervezni. 
Az elfáradt szervezetet nem lehet kulturfoglalkozással vagy másirányú 
elfoglaltsággal regenerálni - csak pihentetéssel. 
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A szocialista ,,otthonteremtés" a :_;;,ocictlista típusú hadseregben ob
jektív követelmény és ez legyen minden parancsnok egyik fő törekvése. 
Csak ilyEn módon lehet biztosítani a kommunista nevelési elvek érvénye
~Lllését és jó katona-kollektívák kikovácsolódását. 

A sajátos jellegű otthonos viszonyok kialakítása tehát bonyolult, 
r2ndkívül összetett parancsnoki feladat és tevékenység, amelyben a had
táp szolgálat szinte minden ágazatának egyenként és összességében jelen
tős funkciója van. Ezért is hangsúlyozza az MNHF elvtársnak a következő 
két év hadtáp ellátási feladataira vonatkozó intézkedése határozott köve
telményként, hogy erősítsük tovább a hadtápszolgálat egész személyi ál
lományában a hasznos szemléletet, hogy munkánk és erőfeszítéseink fő 
célja, az emberekről való gondoskodás, amely közvetlen erkölcsi-politikai
hangulati hatást gyakorol. Még azt is alél.húzza ez az intézkedés, hogy a 
hadtápszolgálat anyagi javaival történő gazdálkodás sem lehet öncélú, 
mindig látni kell, hogy lehetőségeinket maximálisan a harckészültség és 
az emberi szükségletek kielégítése, az élet és szolgálati viszonyok fejlesz
tése, az ellátási és szolgáltatási feltételek állandó javítása érdekében kell 
felhaszn&lni. 

Az egészségügyi szolgálat állandó feladata például, hogy fokozottabb 
figyelemmel kísérik a sorállomány egészségi állapotára kiható élet- és 
szolgalati körülményeket, jobban elemzik az egészségügyi helyzetet, és 
kezdeményezik a szükséges intézkedéseket. 

A tárgyalt témához közvetlenül kapcsolódik az élelmezési szolgálat 
feladata, mely szerint elsősorban az étkeztetés kulturáltságának, esztétikai 
körülményeinek, valamint a jelentősen megjavult anyagi feltételek érzé
kelhető kifejeződésének biztosításával, a helyi lehetőségek és iniciatívák 
felhasználásával megteszik mindazt, amelyek az otthonosság legszüksége
sebb ilyen jellegű feltételeihez szükségesek. 

Az említett utasítás hangsúlyozottan aláhúzza, hogy a ruházati szol
gálatnak mindenben fokozott felelőssége van. 

Sehol nem szabad eltűrni a hangulati, politikai hatást kiváltó, igény
telenségre szoktató vagy azt tükröző, egészségügyileg is káros, piszkos, el
használt, rongyos, szabálytalanul viselt ruházatot. A ruházati gazdálkodás 
- a szükséges k01·Játozásoknak megfelelően - a helyi parancsnoki és had
táp szervek alapvető feladata. Az új gazdálkodási rendszerben rejlő lehe-
1.őségeket, a katonák igényes megjelenése, a célszerű öltözködés és ne a 
rc,ktári készletet vagy az irodaszer állomány növelése érdekében hasz
nálják fel. Jelentős ezen a téren az elöljáró hadtáp szervek igényessége, 
követelménytámasztása és gondos ellenőrzése. A kulturált és mindig cél
szerű öltözködés az otthonosság, az ésszerü katonai intézkedések jelentős 
fokmérője. 

Nem kisebb jelentőségű az elhelyezési szolgálat feladata sem. A 
tiszta, higiénikus öltözködés mellett a katonák elhelyezésének, körleteí
nek, tantermeinek kulturális és más objektumainak állapota meghatározó 
hatású. A parancsnoki irodák immár többségében kulturált berendezése 
mellett, további kiemelt figyelmet fordítanak a sorállomány elhelyezési 
viszonyainak és az alparancsnokok élet- és munkafeltételeinek biztosítá
sára. 
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A mi hadseregünkben a szocialista társadalmi viszonyok osztatlan 
uralma következtében - nem lehetnek érdek ellentétek a tisztek és a 
sorállomány között, eggyé forrasztja nagy családunkat a kommunista 
eszme és közös célunk, a szocialista társadalom teljes felépítése, dolgozó 
népünk áldozatos munkájának és a béke megvédésének ügye. Tegyük a 
nagy család életét és tevékenységét emberibbé, ezzel is segítsük elő a had
sereg tagjainak erkölcsi-politikai és individuális fejlődését. 
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HARCKÉSZULTSÉG ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

Gyakorlatra való felkészülés néhány módszertani 
kérdése 

Tóth József alezredes 

Az elmúlt években lefolytatott csapat-, parancsnoki és törzsvezetési, 
illetve önálló hadtáp gyakorlatokon szinte minden esetben hasonló és is
métlődő hiányosságok fordultak elő a hadtáp törzsek, hadtápalegységek 
tevékenységében. Különböző írásos értékelések olvasása, folyóiratok és 
más publikációk anyagának tanulmányozásakor olyan következtetésre 
juthatunk, hogy a tábori körülmények között végrehajtott gyakorlatokon 
a hadtáptevékenység egyes a feladatok végrehajtását alapvetően nem be
folyásoló, de fontos praktikus kérdéseit gyakran elnagyolják a gyakorlók, 

Így például a hadtáp törzsek és a hadtáp alegységparancsnokok a 
gyakorlatokon általában nem fordítanak kellő gondot az elhelyezési (te
lepülési) körletek kiválasztására, az oit történő berendezkedésre. A had
táp vezetési pontokat nem a szabályzatoknak megfelelően telepítik, for
málisan szervezik meg az őrzés-védelmet, annak végrehajtása sablonos. 
A törzsekben nem osztják el előre az egyes feladatokat, nem készülnek 
fel a tisztek egymás helyettesítésére, a hadtáp vezetési pont ügyeletes te
vékenysége sok kívánnivalót hagy maga után. 

Bár, egy gyakorlat hadtáp tevékenységének értékelése során a fenti 
kérdések nem a legfontosabb mutatók, és ezen fogyatékosságok ellenére 
a gyakorlat célját elérheti, mégis szükséges foglalkozni velük, mielőtt még 
ezek a hiányosságok szemléletünkben természetessé válnának. E prak
tikus kérdések háborús körülmények között, nagyon sokszor elsődleges 
fontosságú feladatokká léphetnek elő a személyi állomány és az anyagi
technikai eszközök megóvása, ezáltal a feladatok végrehajtási feltételei
nek biztosítása érdekében. Ezenkívül látnunk kell, hogy ilyen és hasonló 
hiányosságok jelentős része elkerülhető a gyakorlatokra való tervszerűbb 
és gondosabb felkészüléssel. 

A gyakorlatokra való felkészülés során igen fontos annak előzetes 
tisztázása, hogy a soron következő gyakorlat jellegéből adódóan a hadtáp
törzs, illetve a hadtáp alegységek előreláthatóan milyen feladatokat old
janak meg. Lényegében ebből indul ki a felkészülés megszervezése. Egy
egy gyakorlatra való felkészülés nemcsak a megelőző néhány napon tör-
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ténjen, hanem már jóval korábban. A hadtáp szolgálaton belüli felkészü
lésnek több formája lehet. Ilyenek a hadtáp törzsek törzsfoglalkozásai. 
különböző módszertani foglalkozások a törzsek és hadtáp alegységek ré
szére, szakharcászati alaki foglalkozások és nem utolsósorban az anyagi
technikai eszközök előkészítése, a gyakorlat „éles" ellátási feladatainak 
megtervezése-megszervezése. 

A hadtáp megszervezésével kapcsolatos feladatokra való felkészülés 
során célszerű térkép alapján tanulmányozni és megismerni a terep jel ... 
legét, megvizsgálni az útviszonyokat. 

A hadtáp személyi állományának gyakorlatra történő felkészítése so
rán végre kell hajtani az adott kiképzési időszakra meghatározott kötelék 
kiképzési feladatokat. Elsősorban a komplex foglalkozásokat, hadtáp gya
korlatokat. 

Amennyiben szükségesnek látszik, az egyes korábban levezetett fog
lalkozásokat célszerű megismételni. Ez azért is fontos, mert az adott idő
szakra (időszakokra) központilag meghatározott kiképzési feladatok egy
ben a gyakorlatra való eredményesebb felkészülést is swlgálják. 

A gyakorlatokon az utóbbi időben az elhelyezési körletek szemrevé
telezésének és az ott történő elhelyezkedés előzetes megtervezésének vég
rehajtása nem elég alapos. Már a felkészülés időszakában célszerű a had
táp törzsből, alegységből kijelölni egy felelős tisztet, aki a gyakorlat so
rán folyamatosan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Ez a tiszt felkészü
lése során lehetőség szerint ismerje meg a terepet, az útviszonyokat, a 
hadtáp gyakorlatra elvonulók állományát, szervezetét, ezek feladatait a 
gyakorló szervek terület szükségletét. Ismerni kell a különböző hadtáp 
alegységek elhelyezési (települési) körleteivel szemben támasztott követel
ményeket, a körletek elfoglalásának rendjét a gyakorlaton alkalmazott 
jeleket, jelzéseket. E feladatra kijelölt és felkészült tiszt legyen képes az 
elhelyezést előkészítő csoportot irányítani, a gyakorló alegységek gépjár
műoszlopait úgy nappal, mint éjszaka rendben, szervezetten elhelyezési 
körleteikbe bevezetni. 

A hadtápalegységek elhelyezési (települési) körleteikben történő szét
bontakozása, berendezkedése a tapasztalatok szerint sok egységnél heve
nyészett módon valósul meg. 

A gyakorlatra való felkészülés során szükséges a kérdéssel külön is 
foglalkozni. A telepítés, előrevonás (áttelepítés), szétbontakozás végrehaj
tása egyik fontos területe a hadtáp megszervezésének. E feladatok végre
hajtásának, vezetésének tökéletesebb ismerete érdekében a gyakorlatra 
való felkészülés során célszerű módszertani foglalkozást tartani a hadtáp 
tiszti, tiszthelyettesi és - alparancsnoki beosztásban levő - sorállomány 
részére. 

A foglalkozásokon egyik gyakorlati módszer lehet, ha egy mágneses 
táblára különböző formájú elhelyezési körleteket rajzolunk, feltüntetve 
rajtuk a terep lehetséges - és nem a legoptimálisabb domborulatait is. 
Ezekben a körletekben elhelyezzük a gyakorlatra kijelölt (várhatóan ki
jelölésre kerülő) hadtáp alegységeket, azok funkcionális részlegeit. A cél
szerű elhelyezésnek legyenek különböző variációi. Ezeket a táblán játsz.. 
szuk le; bebizonyítva azt, hogy az adott területen többféleképpen is el 
lehet helyezni ugyanazt az alegységet (részleget). A szemléltetés alkalma-
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zására szolgáló mágneses táblán előre készített modelleket használjunk. 
A módszertani foglalkozás másik módszere lehet a terepasztalon lefolyta
tott foglalkozás. A terepasztalon a rendelkezésre álló segédeszközökkel be
határolunk egy elhelyezési (települési) körletet, majd a különböző maket
tekből megalakítjuk a várható hadtáp alegységeket (részlegeket). Ezek se
gítségével lejátszuk az oszlopok szétbontakozását, a körlet tervszerű -
esetleg több irányból történő - elfoglalását, az ott történő berendezést, 
csoportosulást. 

Az előkészítésnek olyan módszere is lehet, hogy egy kis alegység gya
koroltatásával a valóságban bemutatjuk egy-egy körlet kiválasztásával 
(szemrevételezésével), elfoglalásával, az ott történő szétbontakozással, be
rendezkedéssel stb. kapcsolatos feladatok módszeres végrehajtását. 

A hadtáp alegységek mozgatásának, szétbontakozásának, elhelyezke
désének módszertani foglalkozásain nem szabad megfeledkezni a hadtáp 
lépcsőzéséről. Az első lépcsőbe az egészségügyi, technikai (javító-vontató) 
alegységeken kívül csak olyan csoportokat, eszközöket osszunk be, ame
lyekre a csapatok kiszolgálásához feltétlenül szükség van. Tehát pl. ha az 
adott időszakban nem szükséges üzemanyag-átadás, akkor ilyen eszközö
ket ne erőltessünk be az első lépcsőbe, különösen akkor, ha az alegység 
hadtápban üzemanyag készlet is van. Az első lépcső mozgatása, szétbon
takoztatása, telepítése (elhelyezése) hasonlóan történik, mint a második 
lépcsőé, ezért a felkészítés során egységes módszereket kell követni mind
két állománynál. 

Kiemelném a hadtáp vezetési pont szétbontakozásával, elhelyezésé
vel (telepítésével) és berendezésével kapcsolatos kérdéseket. Vannak olyan 
esetek - pl. rövid egyhelyben tartózkodás -, amikor a hadtáp vezetési 
pontnak elhelyezekedésből kell feladatát megoldania. Ennek formáját, 
módszerét ki kell alakítani még a gyakorlatokra való felkészülés során. 
Egyértelműen rögzíteni kell - a hadtáp vezetési ponton tartózkodásra 
kötelezett fegyvernemi és szolgálati ágak vezetőinek egyetértésével -, 
melyek azok a részek, csoportok, amelyeknek minden esetben funkcionál
niuk kell, azok tevékenységéért ki a felelős (törzsek, híradás őrzés-véde
lem stb.). A felkészülés során feltétlenül javaslom levetíteni és feldolgozni 
a közelmúltban készült „Hadtáp vezetési pont" című katonai oktatófil
met. Ezzel komoly segítséget nyújthatunk a hadtáp vezetési pontra beosz
tott állomány szemléletének alakításához, tudatos tevékenységének ki
fejtéséhez. 

Néhány helyen bevált módszerként alkalmazzák, hogy a hadtáp ve
zetési pontra, vagy az egész egység hadtápjára vonatkozóan előre elkészí
tenek típus települési vázlatokat, amit a helyszínen a terephez tájainak, 
pontosítanak. Ezzel elérhető, hogy egységes rendszer, sőt rend lesz a had
táp vezetési ponton belül, mivel mindig ugyanaz lesz a helye és szerepe 
mindenkinek, minden eszköznek. Ugyanakkor ez sablonosságot jelent, 
amely sok esetben célszerűtlenséghez, sőt esetenként a valóságtól való tel
jes elszakadáshoz is vezethet. 

A hadtáp megszervezésén belül másik igen fontos és kiemelésre 
méltó terület az őrzés-védelem és tömegpusztító fegyverek elleni védelem 
n1egtervezése, megszervezése. 
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E fogalom körébe tartozó rendszabályokat sok esetben hajlandók va
gyunk gyakorlatainkon leegyszerűsíteni, egyrészüket elhagyni. A hadtáp 
megszervezésében ez az a terület, ahol az ellenőrzést végző elöljáró pa
rancsnokoknak és törzsek képviselőinek a legtöbb kifogásolni valójuk 
lehet. Éppen ezért egy adott gyakorlatra való felkészülés során kiemelt 
figyelmet fordítsunk ezekre a kérdésekre. 

A hadtáp alegységek őrzés-védelmi feladatokra való felkészítését el
méleti és gyakorlati módszerrel javasolhatom végrehajtani. 

Az elméleti előkészítő foglalkozáson a hadtáp törzs és hadtáp alegy
ségek tiszti, tiszthelyettesi - szükség szerint tisztesi - állománya részére 
célszerű ismertetni a hadtáp őrzés-védelmével, tömegpusztító fegyverek 
elleni védelmével kapcsolatos rendszabályokat, azck tartalmát. Ezzel el 
kell érni, hogy mindenki előtt világos és egyértelmű legyen: az őrzés-vé
delem magába foglalja mindazon rendszabályokat, amelyek együttesen 
biztosítják a hadtáp alegységek megóvását, működőképességének fenn
tartását, illetve helyreállítását - aktív és passzív eljárások együttes al
kalmazásával - a hadtápot ért bármilyen ellenséges behatással szemben. 
Fontos felhívni a figyelmet, hogy egy-egy új település során az őrzés
védelem megszervezésével kapcsolatban kötelező sorrend van. E szerint 
mindenkor elsődleges az őrzés-figyelés, melyet a felállított őr lát el egy
személyben. Majd az idő függvényében kerül sor az elhelyezési (telepü
lési) körlet közvetlen (körkörös) védelmének és harci, illetve sugárfelde
rítő járőrözé-sek megszervezésére. Ezekkel a szervezési, végrehajtási fel
adatokkal párhuzamosan oldhatók meg a legszükségesebb műszaki és ál
cázási munkák, és azok fokozatos továbbfejlesztése. 

A gyakorlati foglalkozáson célszerű a hadtáp teljes állományának 
részvétele mellett mindazokat a legfontosabb fogásokat bemutatni, ame
lyek az előző gyakorlaton gyengébben sikerültek, vagy esetleg egyáltalán 
nem került sor megvalósításukra, ugyanakkor az őrzés-védelem, tömeg
pusztító fegyverek elleni védelem alapvető rendszabályait képezik. Pl. 
riadó, gyülekezés, szétbontakozás végrehajtása, a fény- és eszközálcázás 
különböző módszerei, a mentőosztag, tűzoltó osztag feladatainak bemuta
tása, részleges mentesítés végrehajtása stb. 

Az őrzés-védeimi feladatok gyakorlaton való folyamatos tervezésével, 
szervezésével, végrehajtásának vezetésével leghelyesebb egy tisztet meg
bízni és segítéséül 1-2 tiszthelyettest hozzá beosztani. E csoport felkészí
tésével is külön foglalkozzunk. A hadtáp alegységek őrzés-védelmét cél
szerű a települési körletről kinagyított vázlaton megtervezni. Így viszony
lag érzékelhetőbben, áttekinthetőbben lehet kijelölni az állandó jellegű 
őrök figyelőhelyeit, céltudatosabban lehet meghatározni a szükséges védő
körleteket (objektumokat) és tüzelőállás (védőállás) szükségleteket, a 
vegyi-sugáríelderítő őrs helyét és a járőrözést. Az őrzés-védelem terve
zésénél a rendelkezésre álló erők, eszközök számvetése alapján kell meg
tervezni az elhelyezési (települési) körletek körkörös védelmét az ellen
ség földi támadásának elhárítására úgy, hogy az egymáshoz közel települt 
hadtáp alegységek (funkcionális részlegek) egy-egy objektumot, objektum 
csoportot képezzenek. 

Bevált gyakorlatnak látszik, hogy a hadtáp alegységek őrzés-védel
mének, tömegpusztító fegyverek elleni védelmének megtervezésével kap-
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csolatos feladatok egy részét még a gyakorlat megkezdése előtt végrehajt
ják. Valójában igaz, hogy az elhelyezési (települési) körlet terephez pon
tosított vázlatának kivételével szinte minden adat rendelkezésre áll, tehát 
a számvetéseket, a különböző alegységek állományának kijelölését, egyes 
funkciók elosztását már előzetesen is meg lehet oldani, majd a helyszínen 
pontosítani. Ez a módszer azonban csak akkor jó és eredményes, ha a 
hadtáp vezető állománya a gyakorlaton következetesen meg is valósítja a 
fenti feladatokat és gondosan ügyelnek a sablonosság elkerülésére. 

A gyakorlatot megelőzően a hadtáp alegységparancsnokok útján el
lenőriztetni kell a személyi és gépjárművédő- és mentesítő eszközök meg
létét, használhatóságát. Ellenőrizzük, hogy a személyi állomány mennyire 
ismeri a védőeszközök használatát. Amennyiben szükséges, pótoljuk a ve
gyivédelmi és mentesítő eszköz- és anyaghiányokat. 

Célszerűnek tartom a gyakorlatra való felkészülés időszakában a 
törzs munkát megszervezni, illetve előre elosztani az egyes - tábori kö
rülmények között végzendő - feladatokat. Ezt az elosztást nem lehet ti
pizálni, mert pl. egy egység hadtápnál azt meghatározni, hogy ki, milyen 
egyéb feladattal foglalkozzék a gyakorlaton, az mindenhol az állomány 
összetételétől függ. A legtöbb helyen a ruházati szolgálat főnököt jelölik 
ki összekötő tiszti feladatok ellátására. Ez megoldható akkor, ha az adott 

-: időszakban nem kell a személyi állomány fürdetésének, mosatásának, 
esetleges időszakos ruha cseréjének szervezésével és irányításával fog
lalkozni. Sok helyen az őrzés-védelmi feladatokat a tervező tiszttel vé
geztetik, máshol az ellátó század parancsnokával. A tervező tisztnek a 
feladata a hadtáp okmányok elkészítése, a hadtáp vezetési pont állomá
nyának folyamatos tájékoztatása, az együttműködés szervezése és eseten
ként a hadtáp helyettes helyettesítése. Az élelmezési szolgálat főnök ál
landó feladataként meg lehet határozni pl. az ügyeletes szolgálat vezény
lését, tevékenységének ellenőrzését. Az üzemanyag szolgálat főnöke szer
vezheti egy változat szerint a személyi állomány pihentetését és a vonat
kozó terv alapján ö gondoskodik következetes betartásáról. Az egészség
ügyi szolgálat főnöke megbízható a vegyi-, sugárfigyelők és felderítők 
tevékenységének irányításával, ellenőrzésével stb. Természetesen, amikor 
szükséges a hadtáphelyettes mellett tevékenykedő operatív csoportba be 
lehet osztani az egészségügyi és az üzemanyag szolgálat főnökét is. Ez 
azonban csak átmenetileg mentheti fel őket a korábbi egyéb feladatok 
végzésének felelőssége alól. 

Néhány gondolat a hadtáp vezetési pont ügyeletes szolgálat tevékeny
ségéről. A szolgálat ellátása - mint azt a gyakorlatok sorának tapasz
talatai bizonyítják - még nem teljes értékű, elsősorban az egység had
tápok viszonylatában. A szolgálat megjavítása érdekében mindenekelőtt 

célsz.erű helyesen felmérni azt, hogy a hadtáp vezetési pontra beosztott 
állományból kit lehet ügyeleti szolgálatba i;ezényelni, kik azok a szemé
lyek, akik ezt a feladatot érdemben el tudják látni. A feladat ellátásának 
elősegítése érdekében a gyakorlat előtt fel kell készíteni a számításba 

-: jövő állományt mindazon feladatok ellátására (távmondatok szövegezése, 
forgalmaztatása, rejtjelző kódok kezelése, rádióeszközök használata, kis 
alegységek mozgatása, a hadtáp vezetési ponton való rend fenntartása az 
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őrzés-védelem, tömegpusztító fegyverek elleni védelem irányítása, aktivi~ 
zálása stb.), amelyekkel a gyakorlaton találkozhatnak. 

Egy gondolatban felvetem az egymás helyettesítésének kérdését. A 
hadtáp törzseken belüli tábori viszonyok között ez még eléggé megoldat
lan. Az erre való felkészülés tervszerű végrehajtásának hiányában ugyan
akkor ennek szükségességét a gyakorlatokon konkrétan érzékelni lehet. A 
probléma megoldásának egyik útja, a gyakorlatokra való komplex felké
szülésben, az egymás munkájának megismerésében, a hadijátékok során 
más feladatkörben való ténykedésben és egyéb módokban található meg. 

Végkövetkeztetésként arra szeretnék rámutatni, hogy kellő felkészü
lés nélkül - mint ahogyan ezt a gyakorlati példák is bizonyítják -, 
nem lehet eredményes gyakorlatot 'lefolytatni. Amikor elérjük, hogy a 
hadtáp törzseken belül az állomány képes lesz egymás helyettesítésére, 
nagyban előbbre lehet lépni a felvetett problémák megoldásában. Akkor 
a hadtáp törzsek és alegységek vezető állománya az adott körülmények
nek és igényeknek megfelelően jobban eleget tud tenni többek között az 
elhelyezési körlet felderítésével, a körlet elfoglalásának irányításával, ve
zetésével, a hadtáp vezetési pont ügyeleti szolgálat ellátásával stb. kap
csolatos „egyéb" feladatainak, mivel az adott időszakban más is ellát
hatja a szakszolgálatokkal kapcsolatos munkakört. 
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Harcászati légideszantként alkalmazolt megerősítő 
gépkocsizó lövészzászlóalj hadtápbiztositása 

Sáfár Bálint őrnagy, E őri Ti b o r főhadnagy 

A harctevékenység határozott és dinamikus jellege következtében -
a hadosztály támadó harctevékenységében - a siker gyors kifejlesztése 
v,,gy a kialakult helyzet megoldása céljából gyakori lesz, gl. erőkből 
szervezett harcászati légideszant alkalmazása. A harcászati légideszantot 
a helyzettől, a lehetőségektől függően, általában az alkalmazásra kerülő 
hadosztály előrevetett osztag, vagy a hadosztály második lépcsőjében levő 
gl. erőkből megerősített gl. z., szd., sz. erőben szervezik. 

A harcászati légideszant fogalma alatt olyan lövész- (megerősített 
lr;vész-) alegységet értünk, amely az alkalmazás területét - az ellenség 
harcászati mélységében - légi szállítás útján éri el; földetérés után az 
előrevetett osztaggal vagy az arcból támadó főerőkkel együttműködve 
harcászati jellegű feladatot old meg. 

A harcászati légideszant a hadosztály alárendeltségében levő erőkből 
kerül megszervezésre, hadosztály érdekű feladatokat old meg és a had
osztály fontos harcrendi elemét képezi. 

A légideszant alkalmazására a hadosztályparancsnok hoz elhatáro
zást. Az alkalmazás feltételeit, a szállítóeszközöket a hadseregparancsnok 
biztosítja. 

A szállítóeszköz-szükségletet és szállítótér-lehetőségeket típusok sze
rint a következő vázlat tartalmazza: 

Eszközök 
megnevezése 

FRONT 
eszköz: 

Csapat 
rep. 
eszköz: 

MI-4 
MI-6 

MI-8 

Szállítóeszköz-szükséglet 

Teher-
bírása 
(tonna) 

1,2 
6,0 

2,5 

Gl. sz. 

2 

1 

Gl. szd. 

6 
2 

3 

1 

(harcjárm_ű nélkül), db 

--

Gl. z. 

25 
6 

16 1 
1 

' ' 

Megerő-
sített 
gl. z. 

(4-5 db 
GAZ-69 

gk.) 

12-14 

23-30 

Megeró-
!Sített 
gl. z. 

htp. lép-
csővel 

16-18 

33-40 
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Abból kiindulva, hogy a harcászati légideszant hadosztály harcrendi 
elem és hadosztály érdekű feladatot old meg; alkalmazásának, szállításá
nak és hadtápbiztosításának megtervezése, megszervezése is hadosztály 
szintű feladat. Alkalmazását a hadosztályparancsnok elhatározása alapján 
törzse végzi, az érintett fegyvernemi főnökök és a helikopteregység tör
zsének megbízottja bevonásával. 

A deszant összetételét, megerősítését, fegyverzetének megválasztását 
a terep jellege, a várható ellenség ereje, összetétele és a szállíthatóság 
határozza meg. Ezért változó lehet az aknavetők és páncéltörő eszközök 
számaránya. A fegyverzet száma és a mindenoldalú biztosítást szolgáló 
eszközök, anyagi készletek felhalmozásának optimalizálása nem közöm
bös, mert „túlméretezés" esetén rontja a manőverezési, elégtelensége 
esetén pedig a harci lehetőségeket. 

Mindezek a tényezők együttesen meghatározzák a harcászati légi
deszant hadtápbiztosításának követelményét, rendjét, lehetőségét és mód
szerét. 

A harcászati légideszant hadtápbiztosítása 

A harcászati légideszant hadtápbiztosítása az alkalmazott erőktől, 
eszközöktől a szállítási lehetőségektől függően minden esetben sajátos 
módon és meghatározott keretek között valósul meg. 

A hadtápbiztosítás megszervezése függ: 
a várható ellenség erejétől és összetételétől; 
a légideszant állományától, feladatától, alkalmazásának idejétől; 

a szállítóeszközök típusától és számától; 
a várható anyagi szükséglettől; 
a várható egészségügyi veszteségtől; 
az ellátás lehetőségeitől az alkalmazás előtt; alatt és után; 
az alkalmazás körzetének terepviszonyaitól; 
az évszak és időjárási viszonyoktól. 

A légideszant hadtápbiztosításának megszervezését a hadosztály had
táptörzs végzi. Célszerűnek látszik, ha a hadtáptörzs és a fegyverzeti 
szolgálat tisztjeiből álló csoport a harcállásponton működő tervező-szer
vező csoportban dolgozza ki az alkalmazással, szállítással összhangban a 
hadtápbiztosítás rendjét és követelményeit. A hadtápbiztosítás feladatait, 
a tervezés során célszerű felbontani: felkészítés és berakás; a harcfeladat 
végrehajtása; és a harcfeladatot követő időszakokra. 

A légideszant hadtápbiztosítása a harcnap hadtápbiztosítási tervének 
szerves részét képezi, így az érintett ezred részére kiadásra kerülő had
táp intézkedésben a légideszant hadtápbiztosítására is feladatot kell 
szabni. 

A hadtáp intézkedés légideszant hadtápbiztosítására vonatkozó része 
tartalmazza : 

a hadtáp állományt és összetételét; 
- az elszállítandó anyagi készletek lépcsözését, biztosításának rendjét; 
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- az anyagi-technikai eszközök csomagolásának, bevizsgálásának 
módját; 

- a berakáshoz történő kiszállítási és csoportosítási feladatokat; 
a hadtápalegységeket szállító helikopterek sorszámát; 

- a hadtápkészenlét idejét; 

- a visszamaradó zászlóalj harci-technikai eszközök feltöltésének 
rendjét, méretét és határidejét; 

- a berakó körlet segélyhelyének telepítésére vonatkozó követelmé
nyeket. 

A légideszant anyagi biztosítását egyéb tényezők mellett alapvetően 
meghatározza az !dt. állománya, feladata, és szállítási lehetőségei. Ezért 
kiinduló alapnak kell tekinteni: 

- a várható szükségleteket; 
- a szállítási lehetőségeket; 

- a kirakás utáni elszállíthatóság feltételeit és követelményeit; 
- a készletek lépcsőzésének követelményeit. 

A légideszant 2-4 órás tevékenysége arra enged következtetni, hogy 
a felhasználásra kerülő anyagok zömét lőszer és akna teszi ki. Ezenkívül 
számolni lehet élelem- és vízfogyasztással, egészségügyi anyag felhasz
nálással. Alapelvnek kell tekinteni az anyagi eszközök olyan szintre való 
fEltöltését, amely az egész tevékenység során a várható fogyást és zárolt 
készletet biztosítja. 

Az anyagi szükséglet mennyiségének megítélése gondos elemzést 
igényel. A várható anyagfelhasználás mindenkor a konkrét helyzet vizs
gálata alapján ítélhető meg. A vizsgálat során figyelembe kell venni: 

- a várható ellenség erejét, fegyverzetét, páncélvédettségét; 
- a túlerőben levő ellenség rohamának és csapásainak aktív véde-

lemmel történő elhárításához szükséges lőszermennyiséget és egyéb 
anyagszükségletet. 

Az !dt. ellen várható ellenség ereje, páncélvédettsége függhet az !dt. 
alkalmazási helyétől, a terep jellegétől. 

Sík terepen például hidak, útcsomópontok, egyéb objektumok bir
tokba vétele esetén elsősorban páncélos, gépesített erők támadásával le
het számolni. 

Reálisan feltételezhetjük, a megerősített gl. z. erejű harcászati légi
deszant ellen, önjáró lövegekkel és harckocsialegységekkel megerősített 
2-3 pc. gr. szd. alkalmazását. Ezek az erők tüzérségi tűztámogatás mel
lett PSZH-k és hk.-k lendületes rohamával - 50-70 páncélozott cél -
a légideszant gyors felszámolására törekednek. 

A feladat eredményes végrehajtása műszaki zárak telepítését, erős, 
összehangolt páncélelhárítás létrehozását teszi szükségessé. A célok szá
mát és minőségét figyelembe véve célszerűnek látszik a fő figyelmet a 
páncéltörő lőszerellátásra összpontosítani. 

Erdős-hegyes terepen, fontos átjárók, műtárgyak megszállása esetei
ben a várható ellenség fő erejét vadász alegységekből szervezett megke-
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rülő osztagok, rohamcsoportok, és arcból támadó gépesített alegységek 
képezhetik. 

Az ellenség arra fog törekedni, hogy tüzérségi tűztámogatás mellett 
megkerülő és rohamosztagok alkalmazásával, korlátozott számú harcko
csi támogatása mellett az arcból támadó gyalogság lendületes rohamával 
gyorsan megtörje a védők ellenállását és birtokba vegye a fontos objek
tumot. 

Ebben az esetben a lőszerszükségletet a lövészfegyverek, aknavetők 
nagymérvű lőszerfelhasználása határozza meg. 

Az elmondottakból az a következtetés vonható le, hogy a lőszerfel
használás a feladattól, a körülményektől függően szélsőségesen változó. 

Példaként vizsgáljuk meg az SZPG-9 páncéltörő lőszerfelhasználá

sának várható alakulását, azon esetek közül, amikor a harcászati légi
deszantnak páncélos-gépesített alegységek rohamát kell elhárítani. 

Egy változat szerint számolhatunk: 
3ü db PSZH; 
17 db harckocsi; 
16 db önjáró löveg és aknavető; 

összesen 69 db páncélozott cél alkalmazásával a zászlóalj erejű ldt. ellen. 

A zászlóalj összevont RPG-7 tűzszakasza egy-két roham elhárítása 
során képes leküzdeni 25-30 célt, a leküzdendő célok 36-40%-át. Az 
SZPG-9 tűzszakaszra vár a célok 57-640/o-ának - 39-44 darab páncé
lozott eszköz - megsemmisítése. 

Az SZPG-9 lőszerszükséglete: 
Lsz=C·3·1,5K 

Lsz = 39·3·1,5·1,5 = 263db 

Ahol: Lsz lőszerszükséglet; 

C célok száma; 
1,5 többször felbukkanó célok megsemmisítési szorzója; 
K = Koefficiens (1,1-2,- a befolyásoló tényező alapján). 

Az SZPG-9 1 ja. = 60 db lőszer. 

Így 
263 db 

60 
db 4,38 ja. (egy fegyverre). 

Egy tűzszakaszra (3 db fegyver) számolva 

szer a várható fogyás. 

4,38 = 1,46 
3 

ja. SZPG-lő-

A célok száma, a harc várható időtartama, a szükséges lőszer meny
nyiségének összefüggései azt bizonyítják, hogy ebben az esetben a fel
adat végrehajtása 2-3 SZPG-9 tűzszakaszt követel, ennek megfelelően 
a fogyasztási norma 0,7-0,9 ja.-ra csökken, azonban a lőszer db száma 
változatlan marad. 

A célok leküzdéséhez szükséges lőszermennyiség megállapításánál fi
gyelembe kell venni, hogy a légideszant anyagi szükséglete (SZ) össze-
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tevődik: a tervezett fogyasztási normából (Fn) és a fenntartandó zárolt 
készletből (Zklt). 

Összefüggésében: 
SZ = Fn + Zklt. 

A zárolt készletet nem várt feladatok végrehajtásához kell képezni. 
Pl.: a főerőkkel való általános késése esetére. Ez általában elérheti a fo
gyasztási norma 25-3011, 0-át. 

A számvetési és gyakorlati tapasztalatok szerint az említett két szél
sőséges esetben a légideszant anyagi szükségletét és lépcsözését egy vál
tozat szerint az 1. sz. vázlat tartalmazza. 

A földetérés után a szállítás emberi erővel és 0,5 t-ás gépkocsival 
esetleg zsákmányolt szállítóeszközökkel oldható meg. Amennyiben a föl
detérés körzete nem esik egybe a működési területtel, a kis teherbírású 
szállítóeszközök többszöri fordulójára is szükség lehet. 

Ebben az esetben az ldt. anyagi készleteinek szállítására 3-4 db 
0,5 t teherbírású gk. szükséges. 

A harcászati légideszant technikai biztosítása magába foglalja a 
fegyverzet, híradó eszközök és gépjárművek meghibásodása esetén a hiba 
elhárítását, kisjavítások elvégzését. A viszonylag rövid ideig tartó és 
rendkívül feszített harcban számolni lehet a fegyverzet, híradó eszköz 
és gépkocsik meghibásodásával, illetve sérülésével. A körülmények meg
követelik a helyszínen történő gyors helyreállítást, ehhez biztosítani kell 
1-1 fő szerelőt, fegyvermestert javító készlettel és csere alkatrészekkel. 

Az egészségügyi biztosítást úgy kell megszervezni, hogy a segélyhely 
a főerők beérkezéséig a sebesültek ellátását, a rászorulók első orvosi se
gélyben való részesítését képes legyen elvégezni. 

A várható egészségügyi veszteséget meghatározza, hogy az ellenség 
fő célja az élőerő ellenállásának hagyományos eszközökkel való gyors 
megtörése és megsemmisítése. 1gy a sérülések elsősorban hagyományos 
fegyverek közvetlen és közvetett hatásától keletkezhetnek. 

A várható egészségügyi veszteség a második világháború, valamint 
a harcászati gyakorlatok tapasztalatai szerint elérheti a földetérés és ki
rakás során 1-1,5°/o-ot; a harc megvívása során óránként a 2-3°/0-ot. 

A veszteség alakulását alapvetően befolyásolja a védelem kiépítésére 
fordítható idő, a terepviszonyok, a főerők részéről történő biztosítás és 
lefogás, az ellenséges erők összetétele és ereje. 

A 2-4 órás harctevékenységet figyelembe véve összesen 7-14°/o 
egészségügyi veszteséggel számolhatunk, amely 25-50 főnek felel meg. 
A sebesülések várható összetétele: 20-30° 1

0 traumatikus; 40-50°/o lőtt 
sérült; 20-40% szi!ánksérült. 

Az egész.:;égügyi ellátás megtervezése során figyelembe kell venni az 
egészségügyi ellátás azon elveit, miszerint a sebesülteket és betegeket a 
sérüléstől számított 4-5 órán belül első orvosi segélyben, 8-12 órán 
belül szakorvosi segélyben kell részesíteni. A harcászati légideszant sé
rültjei legjobb esetben 3~5 óra múlva juthatnak az ESH-re, ezért a rá
szorulókat az ldt.-nál életmentő első orvosi segélyben kell részesíteni. 
A rászorulók száma elérheti a 20-25°,'o-ot (5-10, vagy több főt). Ellátá-
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sukhoz - 3 fő/óra teljesítmény esetén - 2-4 órás harctevékenység 
alatt legalább egy orvos és egy felcser szükséges. 

Abban az esetben, ha a főerőkkel tervezett találkozás - a harcte
vékenységben beállott változás miatt - elmarad, a légideszant manőveré
nek megkezdése előtt végre kell hajtani, a sebesültek légi úton történő 
kiürítését. 

Az egészségügyi anyag egy részét a személyi állomány, sebesültvivő 
párok, század eü. tts.-ek között célszerű szétosztani. Biztosítani kell: - a 
személyi állomány számára 1-2 kiegészítő sebkötöző csomagot; - a 
seb.-vivö párok számára sebkötöző csomagokat, fertőtlenítő anyagokat és 
rögzítőket; - a szd. eü. tts.-ek számára felcsertáskát és kiegészítő köt
szerkészletet; vérzés- és fájdalomcsillapítókat; - századonként célszerű 
kijelölni a sebesültvivő párokat és helyetteseiket, felszerelve 1-1 hord
ággyal. 

A MI-8-as helikopterrel szállított harcászati légideszant esetén a se
besültek összegyűjtése a fedezékben elhelyezett ZSH-re, elsősorban kézi 
erővel történhet. 

A ZSH telepítése, működése sajátos módon valósul meg, mivel a se
gélyhely a védőkörleten belül, a kevésbé veszélyes irányban, a tartalék 
fedezete mellett árokban, fedezékben települ. 

A század támpontokban létre kell hozni sebesültgyűjtő fészkeket, a 
szd. eü. ts.-i irányítása mellett. 

Az !dt. egészségügyi biztosítását tehát a következő sajátosságok jel
lemzik: 

- megnövekszik az ön- és kölcsönös segélynyújtás jelentősége; 
- a sebesültek rövid időn belül „tömegesen" jelentkeznek, mivel a 

í-14°/0-os veszteség 2-4 óra alatt keletkezik; 
- az eü. ellátást korlátozott körülmények között kell megvalósítani; 
- az elöljáró beavatkozásával az alkalmazás során csak rendkívüli 

helyzetben lehet számolni; 

- a légi szállítással történő kiürítés esetén a sebesülteket légi szállí
táshoz elő kell készíteni; 

- a légideszant manőverei során a sebesülteket alapvetően emberi 
erővel hordágyon kell szállítani. 

A légideszant hadtáp célszerű állománya, vezetésének és működésé
nek rendje 

A harcászati légideszant alkalmazásának ideje, az elszállítható sze
mélyek, anyagok, technikai eszközök korlátozott mennyisége alapján célR 
szerű a következő hadtáp állomány elszállítása: 

a) Lőszerellá tó-raj : 
- 1 fő tts. (lőszerellátóraj-parancsnok); 
- 3 fő gk.-vezető (lőszeres); 
- 3 db GAZ-69/B gk. (átcsoportosítás útján); 
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b) Javítóraj: 
1 fő fegyvermester; 

- 1 fő gk.-szerelő; 
- 1 fő híradó műszerész; 

felszerelésük: szerszámtáska és legfontosabb cserekészlet-meny
nyiség; 

e) ZSH: 
1 fő sebészorvos (megerősítés); 

- 1 fő eü. tts.; 
- 1 db GAZ-69/B gk. (megerősítés). 

A deszant berakó körletében végrehajtandó feladatokat a ZPK és a 
helikopteralegység parancsnoka együttesen irányítja. 

Az anyagi készlet légi szállításhoz való előkészítése az ezred, eseten
ként a hadosztály hadtáp feladata. A berakás körletébe történő kiszállí
tást célszerű, ha az ezred hadtáptörzs egy tisztje szervezi és vezeti. Az 
anyagi eszközök berakásához a zászlóalj hadtáp állományából célszerű 

kijelölni kiképzett rakodó erőt, akik e feladatot a helikoptervezető irá
nyítása mellett oldják meg. 

A visszamaradó zászlóalj hadtáp az EPK HTPH intézkedése szerint 
tevékenykedik, illetve felzárkózik a zászlóalj visszamaradó állományához. 

A berakás idejé.ie a berakó körletben segélyhelyet kell telepíteni. 
A harcászati légideszant hadtápját az ellátószakasz-parancsnokon ke

resztül a ZPK vezeti. 
A zászlóalj hadtáp szervezetét -és vezetésének rendjét a vázlat szem

lélteti (egy változat). 
Egyes esetekben előfordulhat, hogy a légideszant hadtápbiztositásá

nak vezetésére az ezred hadtáp állományából hadtáptiszt kerül kiren
delésre. Ebben az esetben a ZSH-et és ellátószakaszt a ZPK-tól kapott 
feladat alapján a kijelölt hadtáptiszt mint a ZPK HTPH-e vezeti. 

I\!Iegítélésünk szerínt erre a megoldásra csak kivételes körülmények 
között kerülhet sor, hiszen az esetek többségében az ldt. zászlóalj hadtáp 
csak az elszállított készletekkel gazdálkodik nagyobb fokú szervezőtevé
kenység nélkül. 

A zászlóaljhadtáp működését alapvetően a következők jellemzík: 
- harcban zászlóalj lőszertároló és elosztó pontot telepít; 
(A zászlóalj lőszertároló és elosztó pont feladata, 1a felhasznált lőszer 

sz-ükséglet szerinti pótlása.) 
- üzemanyag-ellátást nem folytat, mivel a meglevő készlet gk.-k 

tartályaiban és kannákban van; 
- egyéb anyagellátás csak korlátozott mérvben jelentkezik, mivel 

az élelem és víz a harcosoknál van, a műszaki és robbanóanyag-készlet
tel a műszaki raj rendelkezik; 

- a század löszerkészletének pótlása század lőszertároló pontról tör
ténik; 

- az elszállított eü. erőkből és eszközökből ZSH-et telepít, amelyet 
az ezred vagy hadosztály állományából kirendelt orvos vezet. 
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ZPK 

Ellátó sz. pk. 1 z. techn. h. 1 ZSH PK (orvos) 

Lős,. és egyéb ag. ellátó raj 1 1 Javitó caj 1 

~'---' _ 1 1 1 _I 
~~ze~~;· 1 1 ~~ze~~;· 1 1 ~~ze';~t 1 1 "~!lő 1 / Fv. mcstec / 1 Műs"cés, 1 1 Eü. tts. 

1 

Gk. ve,. 1 
eü. katona 

-'---------'-' -. ,----~'---~-'-~ 
1 1 

1 db GAZ-69/B gk. és a db GAZ-69/B gk, és 
8--9 t. anyag 

'---------------1 
0,5 t. anyag 



A zászlóaljhadtáp tevékenysége tehát az anyagok elosztásában, a se
besültek ellátásában valósul meg. Különleges esetekben kibővülhet a 
helyszínen található anyagi és technikai eszközök igénybevételének meg
szervezésével is. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a gl. z.-ból szervezett harcászati 
légideszant hadtápbiztosításának megszervezése a HOPK irányításával az 
alárendelt ellátási tagozatok felelőssége mellett valósul meg és körülte
kintő szervező munkát igényel. 

A közelmúltban végrehajtott harcászati, és törzsvezetési gyakorlato
kon a harcászati légideszantok hadtápbiztosítása bizonyos fokig új fel
adatként jelentkezett. Figyelembe véve az ldt.-ok alkalmazásának gyako
riságát, a légi mozgékonyság növekvő követelményét, célszerűnek tart
juk az ldt. hadtápbiztosítás gyakorlati módszereinek kialakítása érdekében 
e témakör további elemzését. 

Melléklet: 1. Harcászati !dt. anyagi biztosítása. 
2. MI-8 helikopter főbb adatai. 
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Fsz. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 

15 

Ag. megnevezése 

Gépi.-lősz. 
Gsz.-lősz. 22,-
Gpu. 81,7 (2500) 
Védő kg. 
RPG-7 20/110 
SZPG-9 60/480 
82 mm av. 534 
120 mm av. 1883 
Hk.-akna (db) 
Gya.-akna (db) 
Robbanó ag., kg 
Hidegélm. 
(1 kulacs víz) 
űza. 
Eü. ag. és „Z" 
víz.-klt. 

Összesen: 

' 

A harcászati légideszant anyagi biztosítása 

(Változat) 

Vadász aeg. -ek tám. elhár. esetén Pc. gr. aeg.-ek tám. elhár. esetén 
Ag.-szükséglet Szállítás Ag.-szükséglet Szállítás 

fogy. l„Z" klt. l össz. szem. l " . áll. a,,,.-1 lépcső fogy. l„Z" klt. l össz. szem. l . áll. ag.-1 lépcső 

---
ja. (diJ) ja. kg ja. (db) ja. kg 

0,5 0,3 0,8 0,8 - - 1,2 0,3 1,5 1,5 - -
0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 178 0,8 0,2 1,0 0,5 0,5 297 
0,5 0,3 0,8 0,3 0,5 122 0,8 0,2 1,0 0,3 0,7 514 
2,0 1,0 3,0 3,0 - - 2,0 1,0 3,0 3,0 - -
1,0 0,25 1,25 0,25 1,0 2970 0,25 0,25 0,5 0,25 - 742 
1,5 0,5 2,0 1,0 1,0 1440 0,8 0,2 1,0 1,0 0,25 -
0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 961 0,5 0,3 0,8 0,5 0,3 961 
0,4 0,1 0,5 0,2 0,3 2260 0,7 0,2 1,0 0,2 0,7 5772· 
30 - 30 - 30 330 15 - 15 - 15 165 
60 - 60 - 60 44 60 - 60 - 60 44 

50- - 50 - 50 50 50 - 50 - 50 50 

1 ,,EZ" 2 2,0 - - 1,0 ,.EZ" 2,0 2,0 - -
0,5 0,5 1,0 1,0 - - 0,5 0,5 1 1 - -
- - - - 500 500 - - - - - 500 

1 8855 l l 9045 



MI-8 he!ikopter adatok 

Megnevezés 

Menetsebesség 

Repülési távolság 

Deszant terhelés 

Lövész aeg.-ek elszál
lításához szükséges gé
pek száma (darab) 

Felszállómezó/m 

* Megerősítés egy lehetséges 
változata: 

maximális km/óra 
utazó km/ óra 

km 

normál, kg 
maximális, kg 
lövész katona, fő 
sebesült, fekve, fő 

gl. sz. 
gl. szd. 
g!. z. 
* megerősített 

gl. z. 
harcolók 
htp. lépcső 
összesen 

- egy SZPG-9 tűzszakasz (vagy a 
rpct. ü. 1 tűz.-sz.); 

- 120 mm-es av. ti. 1 túz.-sz.; 
- 1 mű. raj; 
- 4-7 GAZ-69 gk. 

5 

Adatok 

230 
180-200 

450 

2'500 
3000 

2'3 
12 

1 
3-4 

15--'16 
30-32 
7-8 

37-40 

300x500 
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Egység és magasabbegység üzemanyag-fogyasztásának 
meghatározása menetre és harcra 

A e s Imre mérnök-alezredes 

A harc és menet üzemanyag-szükséglete a fogyasztásból, valamint 
a harc, illetve menet végére előírt készletekből tevődik össze. Az utóbbit 
az elöljáró hadtápparancsa vagy intézkedése a harc vagy a menet meg
kezdése előtt rendszerint meghatározza, a fogyasztási szükségletet pedig 
ki kell számítani. Az üzemanyag-fogyasztás kiszámítása a tervezés egyik 
legfontosabb eleme a harc és menet előkészítési időszakában. 

Két szovjet szerző: Ivánov N. D. és Barancsugov V. N. (mindkettő 
a hadtudományok kandidátusa) behatóan foglalkozott az üzemanyag-fo
gyasztás kiszámításával és tanulmányozta azokat a lehetőségeket, amelye
ket az egyes matematikai módszerek alkalmazása nyújt a fogyasztást be
folyásoló különböző tényezők (pl. az út- és terepviszonyok, manőverezés, 
napi támadási ütem, veszteségek) figyelembe vételére. Munkájuk célja a 
meglehetősen idő- és munkaigényes fogyasztás-meghatározás egyszerűbbé 
és gyorsabbá tétele, anélkül azonban, hogy ez J.z l gyszerűsítés és gyorsí
tás a pontosság rovására menjen, továbbá olyan számítási módszerek ki
alakítása, amelyek lehetővé teszik az üzemanyag-fogyasztás kiszámításá
hoz elektronikus számítógépek felhasználását. 

Tanulmányukban tárgyalják és általánosítják az üzemanyag-szükség
let kiszámításának meglevő módszereit és vizsgálják, hogy a fogyasztás 
mely befolyásoló tényezői között találhatók matematikai képletekkel is 
kifejezhető összefüggések. 

A szerzők a koefficiensek, indexek és alapmennyiségek jelölésében 
némileg eltérnek az általánosan használt jelölésektől, hogy a tervezési 
feladatok számítógépes megoldásának előkészítését ~-.wg::J~r.:.''.._.,;! · :::~nnek 
oka egyrészt az, hogy a meglevő jelöléseket nem tartják elegendőeknek 
és eléggé differenciálóaknak, másrészt azok nem teszik lehetővé egyes 
műveletek elvégzését. 

Tekintettel arra, hogy a gyakorlatokon, hadijátékokon kevés idő áll 
rendelkezésre a tervezéshez, a szerzők táblázatokat is kidolgoztak, ame
lyek az egységek és magasabbegységek fogyasztási szükségleteit tartal
mazzák a különböző tényezők függvényében kiszámítva. 
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A tanulmányt abban a reményben ismertetem, hogy érdekelni fogja 
mindazokat, akik a menet és a harc üzemanyag-fogyasztásának tervezési 
és elméleti problémáival, valamint a számítási módszerek gépre vitelé
vel foglalkoznak. Ezen kívül segítséget nyújthat az üzemanyag-szolgálat 
főnököknek, akik gyakorlati módszereket ismerhetnek meg és hasznostt
hatnak tervezési munkájukban. Az anyagon a könnyebb alkalmazhatóság 
érdekében bizonyos módosításokat és egyszerűsítéseket alkalmaztam, 
amelyek azonban a lényeget nem érintik. 1gy például elhagytam a B-70-es 
repülöbenzint, mint külön üzemanyag-fajtát, amelyet a szovjet hadsereg
ben a páncélozott szállító harcjárművekhez használnak. 

A jelölésekben a lehetőségekhez képest megtartottam az eredeti 
rendszert. Ennek megfelelően meghagytam a szerzők által is latin betűk
kel írt jelzéseket, valamint azokat a cirill betűket, amelyek egybeesnek 
valamilyen latin betűvel (még akkor is, ha ez a latin betű más hagot 
jelöl, pl. P) és csak azoknál a cirill betűknél tértem el az eredeti jelzések
től, amelyek eredeti alakjukban a mi ábécénkben nem fordulnak elő. Ez
zel az eredeti munka alapján készült számítógépi programok esetleges ha
zai adaptálását kívánom elősegíteni. 

1. JELÖLÉSEK 

a) Alapmennyiségek 

G a harcfeladat mélysége (közelebbi feladat, távolabbi feladat), km 

S menettávolság a térképen mérve, km 
C a járművek mennyisége, db 
t a hadművelet vagy harctevékenység (előkészítő időszak, kfo:c-

lebbi és távolabbi feladat) napjainak száma 

T támadási ütem [ T ~ ~ ] , km nap 

U a járművek valóságos útja, km 

B egység, rnagasabbegység, hadsereg 

A 

j 

k 
p 

P' 
P" 

pk 

p~ 

p 

1, 2, ... i, ... rn - az egységek, magasabbegységek, hadseregek 
száma 
az egység, magasabbegység, hadsereg, front üzemanyagraktára, 
kirakó állomás, repülőtér, anyagátadó pont stb. 

1, 2, ... j, ... n - az üzemanyagraktárak száma 
1, 2, ... k, ... 1- az üzemanyagfajták száma 
fogyasztási szükséglet, javadalmazás 

fogyasztási szükséglet, tonna 

fogyasztási szükséglet egy napra, tonna 
fogyasztási szükséglet a k-adik üzemanyagfajtából, javadalmazás 

fogyasztási szükséglet a k-adik üzemanyagfajtából, kg vagy tonna 

napi átlagfogyasztás a harcra (menetre), javadalmazás 



H meglevő üzemanyag-készlet a tervidőszak (előkészítő időszak, kö-
zelebbi feladat, távolabbi feladat) kezdetén, tonna 

Mk előírt készlet a tervidőszak kezdetére, tonna 
Mv előírt készlet a tervidőszak végére, tonna 
L egy üzemanyag-javadalmazás súlya, tonna 
N egy jármű hajtóanyag-fogyasztási normája 1 km-re, kg 
N k kenőanyagfogyasztási norma (a hajtóanyag-fogyasztás százaléká

ban) 
Z a járművek hatótávolsága, km 

b) Indexek 

a gépkocsi 
h harckocsi 
e előkészítő időszak 

kf közelebbi feladat 
tf távolabbi feladat 

e) Koefficiensek (szorzók) 

K; út- és terepviszonyok koefficiense a harcra, gépkocsikhoz 

K; út- és terepviszonyok koefficiense a harcra, harckocsikhoz 

K: út és terepviszonyok koefficiense a menetre, gépkocsikhoz 

K~ út- és terepviszonyok koefficiense a menetre, harckocsikhoz 

K ~ gépkocsik manőverezési koefficiense 

K ~ harckocsik manőverezési koefficiense 
Kb a menet segédelemeinek koefficiense 
Kk térkép-koefficiens 
Kr, veszteség-koefficiens 

2. AZ ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS MEGHATAROZASANAK 
MÓDSZEREI ÉS ALAPKÉPLETE! 

a) Az üzemanyag-fogyasztás meghatározása 
a napi átlagfogyasztás alapján 

Az üzemanyag-fogyasztás kiszámítása történhetik a napi átlagfogyasz
tás szerint, vagy pedig a járművek menetteljesítménye alapján. Az első 
módszer egyszerűbb, de kevésbé pontos, a második módszer számítás
igényesebb, de nagyobb pontosságot is nyújt. 

A napi átlagfogyasztás alapján az üzemanyag-fogyasztást (P) úgy ha
tározzuk meg, hogy a napi fogyasztási normát (p) megszorozzuk a harc
tevékenység vagy a menet napjainak a számával (t): 

P = p · t javadalmazás (1) 
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A napi átlagfogyasztási norma az egyes egységekre, magasabbegysé
gekre tapasztalati úton hatélrozható meg, vagyis a harctevékenység, il
letve menet gyakorl2ti fogyasztása alapján. Ilyen gyakorlati fogyasztási 
adatok úgy nyerhetők, hogy egy valóságos egység, illetve magasabbegy
s('g különböző körülmények között végrehajtott harctevékenységének 
vagy menetének üzemanyag fogyasztását mérjük és általánosítjuk. A 
mérési eredmények alapján meghatározhatók a napi átlagfogyasztási nor
mák különböző támadási ütemekre vagy menettávolságokra, különböző 
évszakokra és klimatikus viszonyokra. Békében ilyen normákat valóságos 
mérések alapján csak menetre tudunk meghatározni. 

b) Az üzemanyag-fogyasztás meghatározása 

a járművek menetteljesítménye alapján 

Ezt a módszert kétféleképpen használhatjuk: 
- a fogyasztási szükségletet a járművek által megtett út és a hajtó

anyag-fogyasztási normák alapján határozzuk meg; 
- a fogyasztási szükségletet a járművek által megtett út és a köze

pes hatótávolság alapján határozzuk meg. A közepes hatótávolság a jár
művek által egy javadalmazás üzemanyaggal átlagos körülmények között 
megtehető út. 

Az első esetben a fogyasztási szükségletet a következő képlettel szá
míthatjuk: 

P' = N·C·U·Ky kg (2) 

Vagyis az egyes járművek hajtóanyag-fogyasztási normáját (N) meg
szorozzuk az adott típusú jármű darabszámával (C), a járművek által 
megteendő úttal (U) és az út-, illetve terepviszonyok koefficiensével 
(Ky ), amely utóbbi a normakülönbözeti szorzószám szerepét tölti be. 

Ez a számítási módszer már egység viszonylatban is meglehetősen 
munkaigényes, mert az egyes típusokra a fogyasztási normák különböző
sége miatt külön kell a (2) képlet szerint kiszámítani a fogyasztást, majd 
az egyes típusok fogyasztását összegezni. 

A módszer második változata szerint a fogyasztási szükségletet a kö
vetkező képlettel számíthatjuk: 

T·KM ·K ·t S·Kb ·K 
P = Y + g ja (3) 

z z 
Ebben a képletben az egyenlet jobb oldalának első tagja a harc (had

művelet), második tagja az előrevonás (menet) hajtóanyag fogyasztását 
adja. Az első tagot úgy kapjuk, hog,J a támadás napi ütemét (T) szoroz
zuk a manőverezési koefficienssel (KM), a harcra vonatkozó terep-koeffi
cienssel (K y ) és a harcnapok számával (t), majd osztjuk a járművek kö
zepes hatótávolságával (Z). A második tag kiszámítása érdekében a tér
képen mért menettávolságot (S) szorozzuk a menet segédelemeinek ko
efficiensével (Kb) és a menetre vonatkozó útviszony-koefficienssel 
(Kg}, majd osztjuk a járművek közepes hatótávolságával (Z). 
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A (3) képlet alapján a számítást hajtóanyagfajták szerint végezzük 
a következőképpen: 

benzinre: 

K a Ka 
p - 2.:_." . y ·t + 

a -
Za 

gázolajra: 
K I, Kh T· r-.1 · y ·t 1 

ph =-----------i--
zh 

S·Kb·K~ 

z. 
ja 

ja 

(4) 

(5) 

A (4) képlettel a benzinfogyasztást úgy számítjuk, hogy a támadási 
ütemet (T) szorozzuk a gépkocsik manőverezési koefficiensével (K ~ ), har

ci koefficiensével (K; ) és a harcnapok számával (t), majd osztjuk a gép
kocsik hatótávolságával (Z a= 500 km). Ez adja a harc (hadművelet) ben
zinfogyasztását. Ez utóbbit a képlet második tagja szolgáltatja, amelyet 
úgy kapunk, hogy a térképen mért menettávolságot (S) szorozzuk a menet 
segédelemeinek koefficiensével (Kb ) és a gépkocsik menetre vonatkozó 
útviszony-koefficiensével (K: ), majd osztjuk a gépkocsik hatótávolságá
val (Z a = 500 km). 

Analóg módon történik a gázolajfogyasztás kiszámítása az (5) képlet
tel, azzal a különbséggel, hogy itt a gépkocsikra vonatkozó koefficiensek 
(K.:i, K;, K;)•'és a hatótávolság (Za) helyett a harckocsik szorzószámai 

(K:1:, K~, K~1
) és hatótávolsága (Z 11 ) szerepel. 

A (4) és (5) képlet használata feltételezi, hogy a gépkocsik benzin
üzeműek és a harckocsik gázolajüzemüek, ugyanis a benzinfogyasztást a 
gépkocsik hajtóanyag-fogyasztásával, a gázolajfogyasztást pedig a harc
kocsik hajtóanyag-fogyasztásával, a gázolajfogyasztást pedig a harckocsik 
hajtóanyag fogyasztásával tekinti azonosnak. Minél inkább teljesül ez a 
feltétel, tehát minél kevesebb a gázolajüzemü gépkocsi a harckocsikhoz 
képest, annál pontosabban adja a (4) és (5) képlet az egység (magasabb
egység) benzin- és gázolajfogyasztását. 

A tervekben a (4) és (5) képlettel kapott egység-fogyasztásokat át kell 
számítani magasabbegység javadalmazásokra. Az átszámítás a következő 
képlettel végezhető: 

m 

_:E P 1 ·L, 
P= ic=} -~-

L 
ja (6) 

A (6) képlet számlálóját úgy kapjuk. hogy valamennyi egység java
dalmazásban kiszámított fogyasztását (Pi ) megszorozzuk az illető egy
ség egy javadalmazásának súlyával (Li ) és az így egységenként tonná
ban kapott fogyasztásokat l-től m-ig összegezzük. Ez tulajdonképpen a 
magasabbegység fogyasztása tonnában, amelyet a magasabbegység egy 
javadalmazásának súlyával (L) osztva, a magasabbegység javadalmazásá
ban kifejezett fogyasztási szükséglethez jutunk. 

70 



A (6) általános képlet alapján a magasabbegység benzinfogyasztása 
a következő képlettel számítható ki: 

m 

~ Pf ·Lf 
i = 1 ja (7) 

La 

Hasonló képlet adódik a magasabbegység gázolaj fogyasztására : 

ja (8) 

A (6, 7, 8) képlet felhasználásával teljesen analóg módon kiszámít
ható a hadsereg vagy a front fogyasztási szükséglete az alárendelt egysé
gek és magasabbegységek fogyasztási szükségletéből. A képletek alkal
masak mind kézi, mind elektronikus számítógépes felhasználásra. Mégis, 
ha a feladatot elektronikus számítógéppel oldjuk meg, lényeges, hogy a 
számítógép operatív memóriaegységét minél kevésbé terheljük. 

Ezért abban az esetben, ha a fogyasztási szükségletet elektronikus 
számítógéppel akarjuk meghatározni. célszerű a (4, 5) képletet a követ
kezőképpen átalakítani: 

- benzinre 

(4,8 T0,,,. + 3) K~ ·t S·Kb·K" p a = ---'--'-~'--- + _____ g 

Za Za 
ja (9) 

- gázolajra 

(7,4 T",G8 + 4) K~ ·t S·Kb ·K" 
Ph = + ----• ja (10) zh zh 

A (9, 10) képletet úgy nyertük, hogy a (4, 5) képletből elhagytuk a 
manőverezési szorzót és ezt olyan összefüggéssel helyettesítettük, amely 
a támadási ütem és a járműveknek a támadó harcban várható napi tel
jesítménye között kimutatható. Ennek az összefüggésnek a tárgyalására 
még visszatérünk a manőverezési szorzó ismertetése során. 

A számvetési-ellátási egységben (javadalmazásban) a k-adik hajtó
anyagfajtára meghatározott fogyasztási szükségletet a következő képlet
tel számíthatjuk át súlyegységekre: 

P~ = Pk ·Lk tonna (11) 
valamennyi hajtóanyagfajtára pedig: 

tonna (12) 

A súlyegységre történő átszámítást a (11, 12) képlettel végezhetjük a 
harctevékenység időszakának valamelyik meghatározott napjára (pl. a 
harc első napjára), valamint a menetre. Abban az esetben, ha a támadó 
harc több napjára kell meghatározni a szükségletet súlyegységekben, a 
(ll, 12) képletek nem használhatók, mert nem veszik figyelembe a java
dalmazás súlyának csökkenését. 
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Ha a harcveszteség (Q) figyelembevételével akarjuk meghatározni a 
hadművelet (harc) t napjára az üzemanyag-szükségletet súlyegységekben, 
akkor a következő képletet használjuk: 

1-(lek)' 
P~ = Ptk ·Lok ---

Qk ·t 
tonna (13) 

ahol: 

Ptk - fogyasztás a k-adik hajtóanyagfajtából t napra, ja 
Lak - egy javadalmazás súlya a k-adik hajtóanyagból a harc meg

kezdése előtt, tonna 

e 1, - veszteségi koefficiens a k-adik hajtóanyagfajtából. 

Ha a harcveszteség figyelembevételével az üzemanyag-szükségletet 
súlyegységekben a hadművelet (harc) valamely t-edik napjára kell meg
határozni, erre a következő képlet alkalmas: 

" " t-1 Pk = F,k ·Lok (1-ek) tonna (14) 
ahol: 

P ;~ - fogyasztás a k-adik hajtóanyagfajtából a hadművelet (harc) 
t-edik napjára, ja. 

A kenőanyag-fogyasztás szükségletét súlyegységekben határozzuk 
meg. Ez a következő képlettel történhet: 

1 

p;_,= ~ P~·Nk 
k=l 

tonna (15) 

Ha a (15) képletbe azt a P~ értéket helyettesítjük be, amelyet a (11, 
12) képlettel számítottunk ki, akkor a kenőanyag-fogyasztást a vesztesé
gek figyelembevétele nélkül kapjuk meg. Ha figyelembe akarjuk venni, 
hogy a kenőanyag-szükséglet a jánnüállományban bekövetkező harc
veszteség miatt csökken, akkor a (15) képletben azt a P~ értéket kell 
használnunk, amelyet a (13) képlettel számítunk ki. 

3. A KÉPLETEKBEN SZEREPLŐ FŐBB ÉRTÉKEK 
ÉS KOEFFICIENSEK JELLEMZÉSE 

a) A harcfeladat mélysége (menettávolság) 

A harcfeladat mélységét, illetve a menettávolságot a térképről álla
pítjuk meg mérés útján. A harcfeladat mélységét légvonalban mérjük, a 
menettávolságot pedig az út térképen feltüntetett hajlatainak megfele
lően. A képletekben a harcfeladat mélységét és a menettávolságot G be
tűvel jelöljük. 

b) A manőverezési koefficiens 

A járművek a valóságban hosszabb utat tesznek meg, mint ameny
nyit a térképen a harcfeladat mélységeként mérünk. Különösen vonatko
zik ez a harckocsikra, amelyeknek a harcfeladat végrehajtása érdekében 
manővereket kell végrehajtaniuk. De a gépkocsik sem haladhatnak lég-
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vonalban, hanem legjobb esetben is az úton, de gyakran az utakról is le 
kell térniük. Az ebből adódó többlet-felhasználást külön szorzóval, a ma
nőverezési koefficienssel (K~,1 ) vesszük figyelembe. 

A manőverezési koefficiens tehát a harci és szállító járművek egy 
harcnap alatti valóságos kilométer-teljesítménye (U) és a térképen ugyan
csak kilométerben mért napi támadási ütem (T) közötti arányt adja meg: 

u 
K,,, = T (16) 

A végrehajtott gyakorlatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a manő
verezési koefficiens értéke a járművek fajtájától és a támadás napi üte
métől függ. A járműfajták közül a legnagyobb a harckocsik manőverezési 
szorzója, minthogy a harcfeladat megoldásához a harckocsiknak kell a 
legtöbb manővert végrehajtaniuk. A páncélozott szállító harcjárművek 
valóságos megtett útja már jobban megközelíti a napi feladat mélységét, 
így manőverezési koefficiensünk kisebb a harckocsikénál. A legkisebb a 
gépkocsik manőverezési szorzója. 

A manőverezési koefficiensnek a támadás napi ütemétől való függése 
olyan jellegű, hogy minél nagyobb a napi támadási ütem, annál kisebb 
a manőverezési szorzó. Ez érthető is, ha figyelembe vesszük, hogy minél 
nagyobb a támadás lendülete, annál kevésbé van szükség manőverezésre 
és annál kevesebb idő is jut rá. A manőverezési szorzóknak a számítások
hoz ajánlott értékeit az 1. táblázat tartalmazza, 

Ha a harc üzemanyag szükségletét elektronikus számítógéppel akar
juk kiszámítani, nem célszerű, hogy a manőverezési szorzókat betápláljuk 
a számítógép memóriaegységébe, mert ezzel növeljük az alapinformációk 
előkészítési idejét, bonyolultabb lesz a feladat programozása és feleslege
sen terheljük a gép operativ memóriaegységét. 

A manőverezési koefficiens helyett a (4, 5) képletben .egy matemati
kai függvényt használunk fel, amely lehetővé teszi az 1. táblázat elhagyá
sát, A függvényt ügy kapjuk, hogy az 1. táblázat adatai alapján diagram
ban ábrázoljuk a járművek valóságos menetteljesítményét a napi ütem 
függvényében. A diagram az 1. ábrán látható, Ha a T-U görbéket loga
ritmikus beosztású koordinátarendszer segítségével matematikailag fel
dolgozzuk, olyan egyenletekhez jutunk, amelyekkel a menetteljesítmény 
a napi támadási ütemből kiszámítható. 

Ezek az egyenletek a következők: 
- gépkocsikra 

harckocsikra 
- PSZH-kra 

U a = 4,8 · T0,7"- + 3 
u" = 7,4 . To,,s + 4 

Up =4,7 · T0,76 +B 

km 
km 
km 

(17) 

(18) 

(19) 

Az egyenletekben a törtkitevő segítségével figyelembe vesszük, hogy 
a megtett út és a támadási ütem aránya nem lineáris. Az egyenletek jó 
közelítéssel helyettesítik az 1. táblázatot. A 2. táblázatban összehasonlít
juk a manőverezési szorzókkal kiszámított menetteljesítményeket azokkal 
a menetteljesítményekkel, amelyeket ugyancsak a napi támadási ütemből, 
de nem a manőverezési szorzókkal, hanem a (17, 18) egyenletekkel szá
rnítottunk ki. A 2. táblázatból, amely a két számítási mód közötti eltérést 
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is feltünteti, kitűnik, hogy az egyenletek teljesen kielégítő eredményt ad
nak. Az egyenletek használatával járó relatív hiba a legvalószínűbb tá
madási ütemek tartományában (50-80 km/nap) nem haladja meg a 
2°/o-ot. 

1. tábláza·t 

A jármű-fajták manőverezési koefficiensei a napi támadási ütem 
függvényében 

Napi támadási Pc. száll. harc-Gépkocsik 'Harckocsik 
Sorszám ütem K:I h járművek 

KM km/nap KP 
M 

1 1 20 2,05 2,55 2,25 
2 

1 

25 2,0 2,5 2,2 
3 :io 1,95 2,45 2,15 
4 35 1,92 2,37 2,12 
5 40 1,9 2,3 2,1 
6 45 1,85 2,25 2,05 
7 50 1,8 2,2 2,0 
8 55 1,75 2,15 1,95 
9 60 1,7 2,1 1,9 

10 65 1,67 2,07 1,87 
11 70 1,65 1,95 1.85 
12 75 1,6 1,9 1,8 
13 80 1,55 1,85 1,75 
14 85 1,52 1,8 1,7 
15 90 1,5 1,75 1,65 
16 95 1,45 1,7 1,62 
17 100 1,4 1,65 1,6 

e) Az út- és terepviszonyok koefficiense 

Támadó harcban a harci és szállítójárművek nagyon különböző kö
rülmények között üzemelhetnek, így az üzemanyag-fogyasztás különböző 
lehet. A fogyasztást jelentősen befolyásoló körülmények: az évszakok, 
oszlopmenet, különböző út- és terepviszonyok, löveg- vagy pótkocsivonta
tás stb. Ha az üzemi körülmények eltérnek a normálistól, akkor mind az 
egyes járművek, mind az egységek hajtóanyag-fogyasztása túllépi az 
alapnormában meghatározott értékeket. 

A támadó harcban, illetve a menet alatt elfogyasztott hajtóanyag 
mennyiségének (N d) arányát az egyes járművek, illetve a csapat fogyasz
tási normájához (N) az út- és terepviszonyok koefficiensének (K y) ne
vezzük. Ezek szerint 

N 
(20) 

Az út- és terepviszonyok koefficiensének átlagértékeit a 3. táblázat 
tartalmazza. A táblázat adatai a nyugati hadszíntéren nyári időszakban 
végrehajtandó hadműveletre vonatkoznak. 
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Napi 
támadási 

ütem 
km,'nap 

1 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Összehasonlító számvetés 
a manőverezesi szorzókkal és a közelítő egyenletekkel kiszámított 

napi menetteljesítmények közötti eltérésről 

Gépkocsik Harckocsik 

teljesítménye, km teljesítménye, km 

manővere-, abszolút relatív manővere-, abszolút 
zési egyenlettel hiba hiba zésl egyenlettel hiba 

szorzóval km () szorzóval km ,U 

számítva számítva 1 

1 1 
58,5 63,0 5,5 9,5 73,5 78,0 4,5 
76,0 77,0 1.0 l,:l 92,0 94,0 2,0 
90,0 90,0 0 0 110,0 110,0 0 

102,0 102,0 0 0 126,0 123,8 2.2 
115,0 115,0 0 0 1:17,0 137,0 0 
124,0 126,0 2,0 1,6 148,0 149,U 1,0 
135,0 

1 

137,0 2,0 

1 

1,5 158,U 

1 

161,U 3,0 
140,0 147,0 7,0 5,0 165,0 173,0 8,0 

2. táblázat 

relatív 
hiba 

" "' 

6,1 
2,1 
0 

1,7 
0 
0,7 

1 

1,9 
4,8 



3. táblázat 

Az úl- és terepviszonyok koef.ticiensének átlagértékei 
a nyugati hadszíntéren nyári időszakban végrehajtandó hadműveletben 

Jármű Hajtóanyag Támadó Menet harc 

Gépkocsi Benzin vagy gázolaj 1,5 1,3 
Harckocsi Gázolaj 1,1 1,1 
PSZH Gázolaj 1,4 1,2 

d) A menet segédelemeinek koefficiensei 

Ezzel a koefficienssel azt vesszük figyelembe, hogy a valóságos me
nettávolság nagyobb, mint amit a térképen való méréssel kapunk. Ez 
a koefficiens tehát a valóságos menetteljesítmény (U) és a térképen mért 
menettávolság (S) közötti arány: 

u 
s 

(21) 

A (21) képletből a valóságos menettávolság a következőképpen szá
mítható: 

U=Kb ·S km (22) 

A menet segédelemei koefficiensének négy fő fajtája van: 

1. Olyan menet segéd.elemeinek koefficiense, amelyet a megindulási 
körletből az összpontosítási vagy nappalozási körletbe hajtanak végre, 
hosszú pihenővel (Kt ). A menet elemeit a 2. ábrán levő elvi vázlat jelzi. 

A K~ értékét a következőképpen határozzuk meg: 

u, S + S1 + S2 + S, + S, + Se, 
Kb = ~ = (23) 

s s 
ahol: 
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81 - az a kilométer-felhasználás, amely az oszlopok megalakításához 
és a megindulási körletből, nappalozási körletből vagy a hosszú 
pihenő körletéből történő kivonásához szükséges (kb. 10-15 
km); 

82 - az a kilométer-felhasználás, amely az oszlopok szétbontakozta
tásához szükséges a beérkezési körletben (kb. 10-15 km); 

83 - az a kilométer-felhasználás, amely a hosszú pihenő körletében 
az oszlopok bevezetéséhez és szétbontakoztatásához, majd újbóli 
megalakításához és kivonásához szükséges (kb. 20-30 km); 
erőltetett menetnél vagy éjszakai menet alkalmával ezt a szor
zót nem használjuk; 

S1, - a rövid pihenők kilométer-felhasználása (rövid pihenőnként 
3-5 km); 

Ss - a valóságos menettávolság és a térképen mért menettávolság 
közötti különbség kilométerben: 



S5=S (Kk -1) km (24) 
ahol: 

Kk - a terep do1nborzati viszonyait figyelembe vevő szorzó. Értéke 
a térkép méretarányától függően közepesen szegdelt terepen 
1,05-1,2 hegyes terepen 1,4. 

2. Olyan menet segédelemeinek koefficiense, amelyet a megindulási 
körletből az összpontosítási (vagy nappalozási) körletbe hosszú pihenő 

nélkül hajtanak végre (Kl ). A menet elemeit a 3. ábra mutatja. 

Ebben az esetben a segédelemek koefficiensét a következő képlettel 
számítjuk: 

K~ = U2 = S + S1 + S2 + S, + S5 
s s 

(25) 

3. Olyan menet segédelemeinek koefficiense, amelyet a megindulási 
körletből a szétbontakozási terepszakaszig vagy rövid pihenőig hajtanak 
végre. (K ~ ). A menet elemeit a 4. ábra jelzi. 

A segédelemek koefficiensét a következő képlettel számítjuk: 

K~ = U3 = S + S1 + S, + S5 (26) 
s s 

4. Olyan menet segédelemeinek koefficiense, amelyet az egyik rövid 

pihenőtől a következő rövid pihenőig hajtanak végre (K ~ ). Ezt a menetet 
5. ábrán látható sémával szirnbolizáljuk. 

A segédelemek koefficiensét pedig a következő képlettel számítjuk: 

4 U, S + S, + S5 (27) Kb=--= 
s s 

A segédelemek koefficiensének meghatározásához a menettávolságtól 
függően kell figyelembe vennünk a rövid és hosszú pihenőket a követke
zők szerint: 

A rövid pihenőket - és ennek megfelelően a rövid pihenők kilomé
ter-szükségletét - kétórás oszlopmenet után számítjuk. Az oszlop moz
gási sebességét 30 km,1órának véve, tehát minden 60 km után következik 
rövid pihenő. Ennek megfelelően tünteti fel a menet hajtóanyag-szük
ségletét a 6., 7., 8. és 9. táblázat. 

A hosszú pihenőt - és ennek megfelelően a hosszú pihenő kilométer
szükségletét - a napi menet felénél, vagyis 100-125 km megtétele után 
számítjuk. Ha a hosszú pihenő rövid pihenővel esik egybe, akkor az utób
bit az üzemanyag-szükséglet számításához nem vesszük figyelembe. Ha 
a menet végrehajtása hosszú pihenő nélkül történik, ekkor helyette a 
számvetésbe rövid pihenőt iktatunk be. A táblázatokban szereplő adatok 
kiszárrútásához a terep domborzati viszonyait figyelembe vevő Kk szorzó 
1,1 középértékkel szerepel. 

A 4. táblázat a segédelemek koefficiensét (Kb ) és a valóságos menet
teljesítményt tünteti fel a különböző menetfajtákra. 
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e) A veszteségi koefficiens (e) 

A harccselekmények következtében a csapatok és magasabbegységek 
veszteséget szenvednek harceszközökben is. A veszteség egy részét új 
anyaggal vagy javítással pótolják. Teljes pótlással azonban általában nem 
szoktunk számolni. Ezért a számvetésekben a vissza nem térő harcveszte
séget kell figyelembe venni. 

A veszteségi szorzó hatását kétféle módon vehetjük számításba: 
- csökkentjük a hajtóanyag-fogyasztási szükségletet számvetési-ellá

tási egységben (javadalmazásban); 
- csökkentjük a javadalmazás eredeti súlyát. 

Az első esetben bizonyos mértékig pontatlan képet kapunk a folya
n1at valódi alakulásáról, ugyanis ennél a módszernél a javadalmazás súlya 
változatlan marad és csak a javadalmzásban kifejezett szükséglet csökken. 
Ezért a veszteségek hatását helyesebb a javadalmazás súlyának. változta
tásával figyelembe venni. 

A javadalmazás súlya a hadművelet napjainak függvénye: 
L = f (t) (28) 

Jelöljük a javadalmazás induló súlyát Lo-val, a hadművelet első, má
sodik, ... t-edik napján a vissza nem térő veszteségek figyelembevételével 
kialakuló javadalmazás súlyát pedig rendre L1, L2, ... Lt -vel. Az első 
harcnap után a javadalmazás súlya a következő lesz: 

L1 = Lo - eLo = Lo (1 - el (29) 

A második harcnap utáni javadalmazás súlyát a következőképpen 
számíthatjuk: 

L, = L1 -rL1 = Lo-eLo-e(Lo-eLo) = Lo-eLo + e'Lo = 
= Lo - 2eLo + e'Lo = Lo (1 - 2e + e'> = Lo (1 - r>' (30) 

A harmadik harcnap utáni javadalmazás súlya: 

L, = L2 - eLe = Lo (1 - e>' - rLo (1 - e'> = 
= Lo (1 - e>' (1 - e> = Lo (1 - e'> 

A negyedik harcnap után: 

L, = L, - eL, = Lo (l - e>' - eLo (1 - e>" = 
= Lo (1 - e>' (1 - e) = Lo (1 - e>" 

(31) 

(32) 

Ezek az egyenletek binomiális összefüggéshez vezetnek, amely szerint 
a t-edik nap után a javadalmazás súlyára a következő képlet adódik: 

L, = L,_, - ~""t-i ,- • 'f[, - tr + t (\~/) e' t (t-1) (1- 2) o3 + 
· 2·3 ' 

+ + t ]- L [1 t ! + t ! 2 ... _e - 0 
- 1!(t-1)1e 2!(t-2)!Q-

t 1 t 1 ] 
3 ! (t ~ 3) {!" + · · · ± n ! (t ___: n) tn + · .. + (/ t = Le, (l - (!) t 

(33) 
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"' 

Menet-
távolság 
a térké-

pen 
mérve 

(S) 
km 

20 
30 
40 
50 

60 
70 
80 
90 

100 

110 
120 
130 
140 
150 

160 
170 
180 
190 
200 

A menet segédelemeinek koefficiensei (K h ) és a valóságos menet
teljesítmények különböző menetfajták végrehajtása esetén 

Menet a megindulási körletből 
Menet a megindulási az összpontosítási körletbe 
körletből a szétbonta-

hosszúpihenővel hosszúpihenő nélkül 
kozási terepszakaszig 
vagy a rövidpihenőig 

K' 
1 

U1=Kt·S Ki 
1 

U2=K~-S K' 
1 

U3=Ki-s 
b km km b km 

2,60 52 2,60 52 1,85 37 
2,10 63 2,10 63 1,60 48 
1,85 74 1,85 74 1,48 59 
1,70 85 

1 

1,70 85 

1 

1,40 70 

1 
1,60 96 1,60 96 1,35 81 
1,60 1 r 112 1,60 1 r 112 1,38 1 r 97 
1,54 123 1,54 123 1,35 108 
1,49 134 1,49 134 1,32 119 
1,45 145 1,45 145 1,30 130 

1,42 156 1,42 156 1,28 141 
1,39 167 1,39 167 1,27 152 
1,60 lr + h 208 1,41 2 r 183 1,29 2 r 168 
1,56 219 1,38 194 1,28 179 
1,53 230 1,37 205 1,27 190 

1,50 

1 

241 1,35 

1 

216 1,26 

1 
201 

1,48 252 1,34 227 1,25 212 
1,46 263 1,32 238 1,24 223 
1,46 2r + h 279 1,33 3 r 254 1,26 239 
1,45 290 1,32 265 

4. tábiázat 

Menet a rövidpihe-
nőtől a szétbontako-

zási terepszakaszig 
vagy a következő rö-

vidpihenőig 

K' 
1 

u,,=Ki·s 
b km 

1,35 27 
1,27 38 
1,22 49 
1,02 60 

1,18 7l 
1,24 1 r 87 
1,22 98 
1,21 109 
1,20 120 

1,19 131 
1,18 142 
1,21 2 r 158 



"' 0 
Menet- Menet a megindulási körletből 

Menet a megindulási az összpontosítási körletbe távolság körletből a szétbonta-
a térké- kozási terepszakaszig 

pen hosszú pihenővel hosszúpihenő nélkül vagy a rövidpihenőig 
mérve 

(S) 
K' 

1 

U1=K~ ·S K' 
1 

U2=K;-s K' 
1 

U3=K~·S km b km b km b km 

210 1,43 301 1,31 276 
220 1,41 312 1,30 287 
230 1,40 323 1,29 298 
240 1,39 334 1,28 309 
250 1,40 3r+h 350 1,30 4 r 325 

260 1,39 361 1,29 336 
270 1,38 372 1,28 347 
280 1,37 383 1,28 358 
290 

1 

1,36 394 1,27 369 
300 1,35 4r+h 405 1,28 5 r 385 

Megjegyzés: 1. Az lr; 2r; 3r ... az 1; 2; 3 ... rövidpihenő km teljesítményét jelenti. 
2. A h a hosszúpihenó km teljesítményét jelenti. 

Menet a rövidpihe-
nőtől a szétbontako-
zási terepszakaszig 

vagy a következő rö-
vJ.dpihenőig 

K' 
1 

U,,=Kt ·S 
b km 



Ennek megfelelően a t-edik napi üzemanyag-javadalmazás súlyát a 
következő képlettel számíthatjuk: 

L, = Lo (1-Q)' (34) 

A (34) képlet segítségével meghatározhatjuk az átlagos javadalmazás
súlyt is a veszteségek figyelembevételével a tervezési időszak tetszés sze
rinti mennyiségű napjára. 

Például három harcnapra az átlagos javadalmazás-súly a következő 
képlettel számítható: 

L~p = Lo + Lo (1 - Q) + Lo (1 - (!)
2 = Lo [l + (l _ (!) + (l _ (!)'J-1-

3 3 

(35) 

Ha a tervezés t harcnapra történik, az átlagos javadalmazás-súlyt a 
következő képlettel kapjuk: 

L~p= Lo [l + (1-(!)+ (1-(!)2 + ... + (l-(!)t-2+(1-(!)t-lJ 
t 

(36) 

A (36) képlet túlságosan bonyolult kézi számológépen végzendő gya
korlati számvetésekhez. Ezért célszerű egyszerűbb, gyakorlati számítá
sokra alkalmasabb alakra hozni. Ezt az átalakítást annak alapján végez
hetjük, hogy a (36) képletben a szögletes zárójelben levő kifejezés, -
amelyet a továbbiakban B-vel jelölünk, hatványsor, amelynek tagjai mér
tani haladványt képeznek. Ez könnyebben felismerhető, ha bevezetjük az 
1 -(! = z jelölést: 

1 + z + z' + z3 + ... + z t-1 + zt (37) 

E mértani haladvány t-edik tagját a következőképpen számíthatjuk: 
·a,=a1 q<-1=1·z•-1=z•-1 (38) 

A mértani haladvány első t tagjának ősszegét a következő képlet 
adja: 

l-zt-1,z 
(39) 

1-z 

Ha z helyére visszahelyettesítjük a z = 1 - Q kifejezést, a mértani 
haladvány első t tagjának őszegére a következő formula adódik: 

_ 1-(1-l!l' 1-(1-eJ' B,- ~ 
1 - (1 - Q) (! 

Fejezzük ki a (40) egyenletben a B, értékét a (36) egyenletből, így 
viszonylag egyszerűbb képletet nyerünk a hadművelet első t napjára szá
mított átlagos javadalmazás-súly meghatározásához: 

t 1 rl-(1-e)'] 1-(1-Q)' Lcp=--Lo =Lo 
t (! t Q 

(41) 

Ebből a súlyegységben kifejezett hajtóanyag-szükségletet t napra a 
következő képlettel kapjuk: 
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l -(l -9k)' 

t () k 
tonna (42) 

Valamely tetszőleges t-edik nap súlyegységben kifejezett hajtóanyag
szükséglete pedig így számítható (lásd a (38) képletet is): 

tonna (43) 

Gyakorlati számvetésekhez a 'veszteséggel csökkentett javadalmazás 
súlyának kiszámítása esetleg a következő képlettel is végezhető: 

L, -, Lo - Lo u t = Lo (1 - e t) (44) 

Ez azt jelenti, hogy a veszteségi koefficienst szorozzuk a hadművelet 
napjainak számával és az induló javadalmazás-súllyal, majd az így kapott 
súlycsökkenést levonjuk az induló javadalmazás súlyából. !gy egy egy
szerűbb, lineáris összefüggéssel számíthatjuk a javadalmazás veszteség-. 
gel csökkentett súlyát, de a kapott eredmény kevésbé pontos. Ezen kívül 
elvi kifogásokat is támaszthatunk e leegyszerűsített eljárással szemben, 
ugyanis a veszteségi koefficiens figyelembevételével a javadalmazás sú
lya nem egyszerű lineáris arány szerint, hanem a binomiális öszefüggés
nek megfelelően csökken, ahogyan ezt a (28-43) egyenletekben leve
zettük. 

Ez egyébként jól látható a 6. ábrából, amely a javadalmazás súly
csökkenését grafikusan mutatja be mind a lineáris, mind a binomiális 
összefüggés szerint ábrázolva. Nézzük meg például a gáwlaj-javadalma
zás súlyát, amelynek lineáris öszefüggés szerinti változását a 2-vel jelölt 
szaggatott vonal, binomiális összefüggés szerinti változását a 2-vel jelölt 
folyamatos vonal tünteti fel. 

A gázolaj-javadalmazás görbéit 6°/o-os veszteségi koefficienssel raj
zoltuk. Ezzel a veszteségi koefficienssel a hadművelet 16. napjára a ja
vadalmazás súlya a lineáris összefüggés szerint az eredeti értéknek kb. 
5°/o-ára csökken, míg a valóságos javadalmazás-súly a binomiális össze
függés szerint ugyancsak 611/o-os veszteségi koefficienssel számolva az ere
deti érték 37 ,5°/o-ának adódik. 

f) A járművek hatótávolsága 

A (4, 5) képletben szereplő törtek nevezője a benzines, illetve gáz
olajos járművek hatótávolsága. Ennek értékét gépkocsikra 500 km-nek 
vesszük. 

A lánctalpas harcjárművek hatótávolságának átlagértékét a szüksé
ges pontossággal szolgáltatja a következő képlet: 

z~.c1+z:1 c~·+ ... +zg Cn 

C1 + C2 + ... + Cn 
km 

ahol: 
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zi, z~, ... z~ egy darab 1, 2, ... n-edik típusú lánctalpas 
harcjármű hatótávolsága km-ben; 

(45) 



C1, C2, ... C 11 az 1, 2, ... n-edik típusú lánctalpas harcjármű darab
száma. 

A (44) képlet nélkül is kiszámíthatjuk a lánctalpas harcjárművek 
hatótávolságának átlagértékét, ha ismerjük az egyes típusok százalékos 
megoszlását. Például ha valamely csapatnál a harckocsik 70°/0-ának 265 
km, 20°/o-ának 240 km és 10°/o-ának 165 km a hatótávolsága, akkor az át
lagos hatótávolság a következőképpen adódik: 

zh= 265·0,7 + 240·0,2 + 165·0,1 = 250 km 

4. A NAPI HAJTÓANYAG-FOGYASZTAS TAMADóHARCBAN 
A JARMűVEK IGÉNYBEVÉTELE (MENETTELJES!TMÉNYE) 

ALAPJAN 

Számítási képlet: 

P= T·K,,·Ky 

z 
, ahol 

G 
T=- .. 

t 

5. táblázat 

Támadási Hajtóanyag-fogyasztás javadalma?.ásban 

ütem gl. e. 
1 Bhki ~ 1 B tüi' ~ 1 BlérG•· 1 Bgl.l h~. 1 :klh~ km.nap B 

1 
G 

30 0,17 0,30 0,17 0,30 0,17 0,10 0,17 0,11 0,17 0,32 0,17 
40 0,23 0,38 0,23 0,38 0,23 0,12 0,23 0,13 0,23 0,40 0,2.3 
50 0,27 0,46 0,27 0,46 0,27 0,15 0,27 0,16 0,27 0,48 0,27 
60 0,31 0,52 0,31 0,52 0,31 0,17 0,31 0,19 0,31 0,55 0,31 
70 0,35 0,57 0,35 0,57 0,35 0,19 0,35 0,20 0,35 0,60 0,35 
80 0,37 0,61 0,37 0,61 0,37 0,20 0,37 0,22 0,37 0,65 0,37 
90 0,40 0,65 0,40 0,65 0,40 0,21 0,40 0,23 0,40 0,69 0,40 

100 0,42 0,68 0,42 0,68 0,42 0,22 0,42 0,24 0,42 0,73 0,42 

5. A MENET HAJTÓANYAG-FOGYASZTASA 
A JARMÜVEK MENETTELJESlTMÉNYE ALAPJAN 

a) Menet a megindulási körletből az összpontosítási körletbe 
hosszú pihenővel 

Számítási képlet: 

ahol: 

P= 
S·Ki·Kg 

z 
javadalmazás; 

S + S1 + S2 + s, + s, + S., Kt = ------------
S 

0,32 
0,40 
0,48 
0,55 
0,60 
0,65 
0,69 
0,73 
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Menet
távolság 

km 

6, táblázat 

-----~-H_a_j_to_· a_n_yag-fogyasztás javadalmazá_sb_a_n __ . __ _ 

B~~1 B hl ; : Btü~j~~G-e. l~-o. 1 Bhki :o. 
----~·---~-~-~-~ 

20 
40 
60 
80 

100 

120 
140 
160 
180 
200 

220 
240 
260 
280 
300 

1 0,13 • 0,21 0,13 0,21 0,13 0,07 0,13 0,08 0,13 0,23 0,13 0,23 
0,19 0,31 0,19 0,31 0,19 0,10 0,19 0,11 0,19 0,32 0,19 0,32 
0,25 0,40 0,25 0,40 0,25 0,13 0,25 0,14 0,25 0,42 0,25 0,42 
0,32 0,51 0,32 0,51 0,32 0,17 0,32 0,18 0,32 0,54 0,32 0,54 
0,38 0,60 0,38 0,60 0,38 0,20 0,38 0,21 0,38 0,64 0,38 0,64 

0,43 0,69 0,43 0,69 0,43 0,23 0,43 0,24 0,43 0,73 0,% 0,73 
0,57 0,91 0,57 0,91 0,57 0,30 0,57 0,32 0,57 0,96 0,57 0,96 
0,63 1,00 0,63 1,00 0,63 0,33 0,63 0,35 0,63 1,06 0,63 1,06 
0,68 1,09 0,68 1,09 0,68 0,36 0,68 0,39 0,68 1,16 0,68 1,16 
0,75 1,20 0,75 1,20 0,75 0,39 0,75 0,43 0,75 1,28 0,75 1,28 

0,81 1,30 0,81 1,30 0,81 0,42 0,81 0,46 0,81 1,37 0,81 1,37 
0,87 1,39 0,87 1,39 0,87 0,45 0,87 0,50 0,87 1,47 0,87 1,47 
0,94 1,50 0,94 1,50 0,94 0,49 0,94 0,53 0,94 1,59 0,94 1,59 
1,00 11,59 1,00 1,59 1,00 0,52 1,00 0,56 1,00 1,69 1,00 1.69 
1,05 1,68 1,05 i,68 1,05 0,55 1,05 0,59 1,05 1,78 1,05 1,78 

b) Menet a 1negindulási körletből az összpontosítási körletbe 
hosszú pihenő nélkül 

Számítási képlet: 

P
- S·K;·Kg ----- javadalmazás, 

z 
ahol: 

Menet-
távolság 

km 

20 
40 
60 
80 

100 

120 
140 
160 
180 
200 

220 
240 
260 
280 
300 
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S + S1 + S2 + S, + S5 

s 

Hajtóanyag-fogyaszt:i.s javadalmazásban 

7. táblázat 
·-

. BgL I e;-1 B hl,. ~c_l B tül :~r Blét,Ge I B gll :o· / hk. ho. 

B 
1 

G 
0,13 0,21 0,13 0,21 0,13 0,07 0,13 0,08 0,13 0,23 0,13 0,23 
0,19 0,31 0,19 0,31 0,19 0,10 0,19 0,11 0,19 0,32 0,19 0,32 
0,25 0,40 0,25 0,40 0,25 0,13 0,25 0,14 0,25 0,42 0,25 0,42 
0,32 0,51 0,32 0,51 0,32 0,17 0,32 0,18 0,32 0,54 0,32 0,54 
0,38 0,60 0,38 0,60 íJ,38 0,20 0,33 0,21 D,38 0,64 0,38 0,64 

0,43 0,69 0,43 0,69 0,43 0,23 0,43 0,24 0,43 0,73 0,43 0,73 
0,50 0,81 0,50 0,81 0,50 0,26 0,50 0,28 0,50 0,85 0,50 0,85 
0,56 0,90 0,56 0,90 0,56 0,29 0,56 I 0,32 0,56 0,95 0,56 0,95 
0,62 0,99 0,62 0,99 0,62 0,31 0,62 0,35 0,62 , 1,05 1 0,02 1,05 
0,69 1,10 0,69 1,10 0,69 0,35 0,69 0,39 0,69 1 1,17 0,69 1,17 

10,75 1,19 0,75 1,19 0,75 0,38 0,75 0,42 0,75 1,26 0,75 l,?.6 
0,80 1,28 0,80 1,28 0,80 0,41 0,80 0,45 0,80 1,36 0,80 1,36 
0,87 1,39 0,87 1,39 I 0,87 0,44 0,87 0,49 0,87 1,48 0,87 1,48-: 

10,93 11,48 0,93 1,48 10,93 0,47 0,93 0,52 0,93 11,57 0,93 l ,57 
1,00 1,60 1,00 11,60 1,00 0,51 1,00 0,56 1,00 1,69 1,00 1,69 



'· 

e) Menet a 1negindulási körletből a szétbontakozási terepszakaszig 
vagy a rövid pihenőig 

Számítási képlet: 

javadalmazás, ahol: 

P= 

Ki = S + s, + S, + S, 
s 

8. táblázat 

Menet
távolság 

km 

20 
40 
60 
80 

100 

120 
140 
160 
180 
190 

0,10 0,15 
0,15 0,24 
0,21 0,34 
0,28 0,45 
0,34 0,54 

0,39 0,63 
0,47 0,74 

10,52 0,83 
0,58 0,93 

10,62 0,99 

1 

0,10 10,15 0,10 
0,15 0,24 0,15 
0.21 

10,34 
0,21 

i 0,28 0,45 0,28 

10,34 0,54 0,34 

I 0,39 1 0,63 0,39 
0,47 10,74 0,47 
0,52 0,83 0,52 
0,58 i 0,93 0,58 
0,62 10,99 0,62 

1 1 
10,05 0,10 0,05 i 0,10 0,16 0,10 
i 0,08 0,15 0,09 j 0,15 0,26 0,15 
0,11 0,21 0,12 10,21 0,36 0,21 
0,14 0,28 0,16 0,28 0,48 0,28 
0,17 0,34 0,19 0,34 0,57 0,34 

0.20 0,39 0,22 0,39 0,67 0,39 
0.24 0,47 0,26 0,47 0,79 0,47 
0,27 0,52 0,29 0,52 0,88 0,52 
0,30 0,58 0,33 0,58 0,98 0,58 
0,32 0,62 0,35 0,62 1,05 0,62 

d) Menet a rövid pihenőtől a szétbontakozási terepszakaszig 
vagy a következő rövid pihenőig 

Számítási képlet: 

S-K~ ·Kg 
P=---~-

Z 
ja, ahol 

s+ s,+ s, 
s 

0.16 
0,26 
0,36 
0,48 
0,57 

0,67 
0,79 
0,88 
0,98 
1,05 

9. táblázat 
----~-- ----- -· 

Menet- Hajtóanyag-fogyasztás javadalmazásban 

· távolsúg gl. e. 1 

B hli : 1 Btüi: 1 BlétfG° 1 B g\ :o I Bhk.l :o-km 
B 

1 

G 

20 10.07 i 0,11 ű.07 
1 0,11 10.07 10 04 

1 ~.07 
1 

10,07 f 0,12 10,07 0,12 
1 ' 

i 0,04 
40 0,13 j 0,20 0.13 0.20 0,13 

1 O,OG 0.13 10,07 0,13 0,22 0,13 0,22 
60 0,18 ! 0,29 0,18 0,::!9 0,18 0,09 10,18 i 0.10 ! 0,18 10,31 0,18 0,31 
80 0,25 0,41 0,25 0.4:1 0,25 1 0,13 0.25 ; o:14 10,25 0,43 0,25 0,43 

100 o,:n 0,50 0,31 0,50 o,:ll 1 

0.16 '0.31 

1 ~:~: 

0,31 
10,53 

0,31 0,53 

120 0.37 0,59 0,37 0.59 0,37 0,19 1 o:37 10.37 0,62 0,37 0,62 
130 0,41 0,66 0,41 0.65 ! 0,41 0,21 10,41 0.23 0,41 0,70 0,41 0,70 
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Következtetések 

1. Az ismertetett módszerrel az üzemanyag-fogyasztási szükségletet 
meghatározhatjuk kézi úton vagy elektronikus számítógéppel a hadmű
velet vagy harc előkészítő időszakára, bármely mozzanatára, valamint a 
menetre és átcsoportosításra. 

2. Az alapmennyiségek, koefficiensek és indexek itt bevezetett jelö
lése az üzemanyag-szolgálat feladatainak megoldásához széles körben 
felhasználható: alkalmazható mind a kézi úton, mind a számítógép segít
ségével megoldandó feladatok leírásához. 

3. A hadművelet előkészítő időszakára (menetre) az üzemanyag-szük
ségletet a járművek tervezett kilomét.er-Ielhasználása alapján számítjuk. 
A számítás a (4, 5) képlet második tagjának felhasználásával végezhető. 
Ugyanezzel számítható a menet üzemanyag-szükséglete is. 

4. A támadó harc időszakára a fogyasztási szükségletet célszerű a 
(2, 10) képlet első tagjával számítani. Ez alkalmas elektronikus számító
gépen történő felhasználásra is. A (4, 5, 9, 10) képletet teljes terjedelmé
ben akkor használjuk, ha az egységek és magasabbegységek a tervidő

szakban menetet (átcsoportosítást) hajtanak végre és harctevékenységet 
Ls folytatnak. 

5. Az elvégzett matematikai analízis azt mutatja, hogy az üzemanyag
szükséglet meghatározására szolgáló képletekből elhagyható a manővere
zési koefficiens oly módon, hogy a járművek menetteljesítményét a napi 
támadási ütem függvényeként írjuk fel. Ezzel a független változók szá
mát csökkentjük, ami lényegesen leegyszerűsíti és megkönnyíti a feladat 
megoldását elektronikus számítógépen. A számításokban így elkövetett 
hiba a legvalószínűbb támadási ütemek tartományában (50-80 km nap) 
nem haladja meg a 2° o-ot. 

6. Ha a menet hajtóanyag-fogyasztását úgy számítjuk ki, hogy a 
számvetésben csak egyetlen segédelem-koefficienst veszünk figyelembe, 
ez esetenként jelentős (30-40°. 'o-os) hibát okozhat. Ezért a szerzők a gya
korlati számítások céljaira négy különböző segédelemszorzót dolgoztak ki, 
amelyekre a (23-27) képleteket vezették le. Ezen kívül a (23-27) kép
letek alapján kiszámították, hogy a térképen mért menettávolságokhoz 
a négy segédelemszorzónak milyen konkrét értékei tartoznak és így a 
térképen mért menettávolságok milyen valóságos kilométer-teljesítmé
nyeknek felelnek meg. Az adatokat a 4. táblázat tartalmazza. 

7. A harci technika átlagos napi vissza nem térő veszteségét nem a 
számvetési-ellátási egységben (javadalmazásban) hanem a súlyegységben 
meghatározott fogyasztási szükségletnél kell figyelembe venni. Más szóval 
a veszteséggel nem a javadalmazások n1ennyiségét, hanem az egy java
dalmazás súlyát kell csökkenteni. Ezért a számvetésekben a veszteségi 
koefficienst be kell vinni a javadalmazás súlyába. Ahogyan a matematikai 
analízis kimutatta a javadalmazás súlya a technikai veszteségek követ
keztében nem lineárisan, hanem a binomiális összefüggésnek megfele
lően csökken. Ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, a számvetésekben 30°_'0 

nagyságrendü hibát követhetünk el. 
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8. A 4. és 5. pont táblázati (5. - 9.) táblázat egyes csapatok és maga
sabbegységek benzin- és gázolaj-fogyasztási szükségletét tartalmazzák ja
vadalmazásban meghatározva egy harcnapra, illetve a menet különböző 
fajtáira. Az adatok kiszámítása az ismertetett elvek szerint történt. A táb
lázatok felhasználásakor figyelembe kell venni, hogy a benzinfogyasztás 
a gépkocsik, a gázolaj-fogyasztás pedig a lánctalpas harcjárművek igény
bevételével van összhangban. 

Az ábrák az 1-4. mellékleten a folyóirat végén találhatók. 
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CSAPATGAZDÁLKODÁS ELMÉLETE, ELLÁTÁS, GAZDÁLKODAS 

Az MN hadtáp ellátó központok rendszerbe állítása 
és kihatása 

Dr. Z i mony i István ezredes, a hadtudományok kandidátusa, 
K. T ó t h L a j o s alezredes 

Az MN hadtáp perspektivikus fejlesztési tervének keretében - ez 
évben valamennyi szakterület (szolgálat) vonatkozásában különböző 
típusú (ellátó, szállító és kommunális) központok kialakítására és rend
szerbe állítására került sor. Az új szervezetek létrehozása következetes 
folytatása a gazdaságirányítási rendszer reformja kapcsán a hadtápszol
gálatban megkezdődött fejlesztési-korszerűsítési tevékenységnek, figye
lembe véve az elmúlt évek ez irányú tapasztalatait és a fejlődés további 
követelményeit. 

A központok kialakítása alapvetően összefügg: 
- az MNHF-ség szervei vezető-irányító funkciójának erősítésére, 
- a már korábban létrehozott központi szervek integrálására és a 

központ hadtáp vezetése színvonalának javítására, valamint 
- a csapatok ellátási rendszerének tökéletesítésére irányuló törek

vésekkel. 
Korábban a központi végrehajtó jellegű feladatok jelentős része az 

MNHF -ség szerveinek tevékenységi körében centralizálódott. Ez az álla
pot lényegében a néphadsereg fejlődésének első időszakában - a nem 
elhanyagolható történelmi körülmények (a politikai hatalom megszilár
dítása, a hidegháború stb.) mellett - a gazdaságirányítás „tervutasítá
sos" rendszeréből fakadt, megfelelt a katonai gazdálkodás akkori köz
pontosított ellátási rendszerének, mely a vezetési funkcióval kapcsolatos 
nézeteket is meghatározta. A szocialista társadalmi-gazdasági viszonyofc 
jobb megismerése: a tervgazdálkodásról alkotott koncepció fejlődése és 
ennek a gazdaságirányítás reformjában történt realizálódása kapcsán ér
lelődött meg a hadtápszolgálatban is az a felismerés, hogy decentralizálni 
kell mindazokat a feladatokat, melyekkel kapcsolatos döntésekhez szük
séges információk alsóbb szinten közvetlenül állnak rendelkezésre. 

Az MNHF-ség szerveinek vezetési funkcióját negatívan befolyásoló 
operatív gazdálkodási feladatok decentralizálásának igénye alapvetően 
belső szükségb/íl fakad. Ezt a folyamatot objektíve sürgették a gazdaság
irányítási rendszer reformjából eredő követelmények, a népgazdasági 
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kapcsolatokban kialakult új körülmények, lehetőségek is. Az új helyzet
ben a hadtápszolgálat gazdálkodásában is feltétlen szükségszerűvé vált 
új, hatékonyabb módszerek, formák keresése és alkalmazása, melyek 
kedvezőbb feltételeket teremtenek - a központi akarat megfelelő érvé
nyesülése mellett - az alsóbb szinten tevékenykedők alkotó kezdemé
nyezésének kibontakoztatására, a helyi erőforrások intezívebb kiakná
zására. 

Az új szervezetek létrehozásával további eredményes lépést teszünk 
a felső szintű hadtápvezetés hatékonyságának növelésére; a népgazda
sági kapcsolatok szilárdítására a hadtápszolgálat szükségleteinek bizto
sítása terén; továbbá a csapatgazdálkodás korszerű közgazdasági eszkö
zökkel történő irányításához szükséges feltételek megteremtésére. 

Az MNHF-ség vezető-irányító funkciója a nem miniszteriális jellegű 
feladatok leadásával a jövőben megalapozottabbá, tudományosabbá vál
hat. Tevékenységének nagyobb része az MN hadtáp működésével, fej
lesztésével, háborús felkészítésével, a gazdálkodási rendszer korszerű
sítésével kapcsolatos prognózisok, hosszú és középtávú tervek, éves fej
lesztési tervek kimunkálására és az ez úton a seregtestek hadtápvezetése 
színvonalának javítására, ellenőrzésének fokozására irányulhat. Emellett 
szélesedik tevékenységi és feladatkörük a rendszerbe kerülő költségvetési 
üzemek közvetlen gazdasági felügyeletével. 

A különböző, korábban is működő szervek (áruforgalmi, átvételi, 
fejlesztési stb. osztályok) integrálásával nemcsak csökken az MNHF-ség 
közvetlen irányítása alá tartozó központi szervek száma, hanen1 kedve
zőbb feltételek alakulnak ki a központ hadtáp komplex, összehangolt 
vezetéséhez és irányításához; a központi feladatok koordinált végrehaj
tásához; a csapatok operatív gazdasági irányításához, a népgazdasági 
kapcsolatok megfelelő szintre decentralizálásához. 

Az integrált szakmai szervezetek (központok) feladatkörébe összpon
tosul valamennyi központi jellegű operatív gazdasági tevékenység (anyag
beszerzés, minőségi átvétel, ártevékenység, vállalati kapcsolatok, anyag
ellátás, átcsoportosítás, központi készletgazdálkodás, anyagi-technikai 
eszközök műszaki fejlesztése, központi anyagnyilvántartás, pénzügyi bo
nyolítás, értékesítés, elszámoltatás stb.), amely korábban szétszórtan és 
önállóan - jogilag nem teljesen rendezett viszonyok között - működő 
szervezetekben (áruforgalmi, átvételi, fejlesztési osztályoknál, raktárak
nál stb.) decentralizáltan folyt, s ezáltal a végrehajtás során objektíve 
magában hordozott bizonyos mértékű koordinálatlanságot, ellentmondást, 
feszültséget. Ezúton nyílott lehetőség arra, hogy a hadtáp anyagok és 
technikai eszközök műszaki fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására 
- mely vonatkozásban a fegyveres küzdelemben tapasztalható gyors 
fejlődési folyamat egyre fokozódó követelményeivel kell számolni - egy
ségesen valamennyi szolgálati ág~ál bizonyos szervezetek jöjjenek létre. 
Ugyanakkor néhány profiltisztítási jellegű probléma is rendezhetővé 
vált. lgy például a Ruházati Szolgálat Főnökség alárendeltségében tevé
kenykedő Vállalati Osztály átalárendelése a Szociális és Kommunális 
Igazgatóságnak. 

A Szociális és Kommunális Igazgatóság létrehozása összefügg az Tu1N 
üdülőinek költsé.;:;veté~i folyószámlás re:id-;zerü g;ndá1kodásra történő 
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áttérésével. Az Igazgatóság hatáskörében összpontosul a szociális-kom
munális ellátással, szolgáltatások fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
komplex tervezése, szervezése és irányítása, az üdülök és a hiva
tásos állomány hozzátartozóit foglalkoztató üzemek felügyelete. 

Az ellátó központok alárendeltségébe kerültek a központi és területi 
ra:ktá,I"ak, ez ugyancsak a vezetettség komplex jellegének és operativitá
sának javítását, az MNHF-ség leterheltségének csökkentését eredményezi. 
Szervezettebbé válik ezen szervek napi munkájának operatív irányítása, 
felkészítésük a háborús ellátással, a mozgósítással kapcsolatos feladatok 
végrehajtására. 

Fontos szerep jut az ellátó központoknak a gazdaságirányítás új rend
~-zerében a megváltozott partnerszintnek megfelelő népgazdasági kapcso
latok további erősítése, kiszélesítése, a néphadsereg és a vállalati érdek 
helyes összhangjának biztosítása terén. A hadtápszolgálat anyagainak 
zöme szerződéskötési kötelezettség nélkül, a szabadpiaci kapcsolatok 
révén kerül beszerzésre. Az új körülményekhez való alkalmazkodás, elő
nyös beszerzési lehetőségek feltárása nélkülözhetetlenné teszi a hadtáp
gazdálkodás módszereinek tökéletesítését, a piaci mechanizmus tenden
ciáinak, lehetőségeinek időbeni felismerésére való képesség kialakítását 
(piackutatás, árfigyelés, árelemzés, elszámoló árak kidolgozása, áralku, 
versenytárgyalások stb.). Ezek a megnövekedett feladatok az MNHF-ség 
szerveinek szervezeti keretei között már nem bizonyultak - a célkitű
zések realizálásának és az állomány megterhelésének károsodása nél
kül - optimális hatékonysággal megvalósíthatónak. 

Ugyanakkor az elmúlt időszakban jelentős mértékben fejlődött, kor
szerűsödött a csapatgazdálkodás rendszere is. Az ellátás és a csapatgaz
dálkodás korszerű közgazdasági eszközökkel (pénznormák, pénzgazdálko
dás) történő irányításának módszere (az MN hadtáp költségvetésének 
több mint 50°. o-ával a csapatok rendelkeznek) lehetővé tette, hogy az 
ezzel kapcsolatos központi operatív feladatok alsóbb szintre kerüljenek. 
A közgazdasági szabályozók megfelelő biztonságot nyújtanak a gazdálko
dási egyensúly fenntartásához, valamint megfelelő rugalmasságot biztosí
tanak a csapatok fegyvernemi követelmények, helyi sajátosságok és igé
nyek figyelembevételével történő ellátásához, melyet a korszerű elvek 
alapján szervezett központi készletgazdálkodás is elősegít. A kialakult 
feltételek indokolatlanná tették a csapatok ellátásával kapcsolatos opera
tív feladatok HM szinten tartását. Ezzel valamennyi központi végrehajtó 
jellegű feladat (egységesen), egy-egy szakmai szerv tevékenységi körébe 
kerülhet. 

Komoly megterhelést és gondot okozott az MNHF -ség szerveinek a 
HM közvetlen alakulatok, szervek közvetlen hadtápvezetése. A napi 
aprólékos ellátási problémákkal, ügyes-bajos dolgokkal való foglalkozás 
elvonta a szervek figyelmét az alapvető feladatoktól, mindemellett objek
tíve feszültségek keletkezéséhez vezetett a HM közvetlenek vonatkozásá
ban, mert a számtalan probléma időbeni rendezésére nem nyílott - a 
szervek más irányú elfoglaltsága miatt - lehetőség. A probléma át
rneneti megoldását segíti elő a HM közvetlenek ellátásával, gazdálkodásá
nak ellenőrzésével kapcsolatos feladatoknak az ellátó központok hatás
körébe adása. 
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A szállítási rendszer fejlesztése és valamennyi szállítási ág (közúti. 
vasúti, vízi és légi) komplex irányítása terén viszonylagos lemaradás 
mutatkozik. Ennek jelei elsősorban a szállítások hatékonysági, gazdasá
gossági mutatóiban tapasztalhatók. A kérdés megoldása érdekében több 
év óta szervezett felmérés folyik. Perspektív törekvés egy célszerű, cent
ralizált irányítással, a szállítás ágainak és eszközeinek komplex felhasz
nálásával működő, optimális hatékonyság elérését biztosító, közgazdasági 
módszereken alapuló szállítási rendszer kialakítása, melynek központi 
bázisát képezi a Katonai Szállítási Főigazgatóság. 

A központok rendszerbe állításának további hatása: az ellátás rend
szerén belüli bizonyos mértékű orientáció, az egység, magasabbegység, 
seregtest ellátó szerv áttételekről a csapat és ellátó szervek közötti köz
vetlen kapcsolatok irányába. Ezzel mindenekelőtt jelentős mértékben 
tehermentesülnek a középirányító szervek (seregtest- és magasabbegység 
hadtáptörzsek) az ellátással kapcsolatos operatív feladatoktól, időigényes 
manuális összesítésektől. Erősödik szerepük és hatáskörük a csapatok 
hadtápvezetésében és ellenőrzésében, nagyobb figyelmet tudnak fordi
tani a csapatok háborús felkészítésével, harckészültségük magas szinten 
tartásával kapcsolatos feladatok követelményeknek megfelelő megoldá
sára. A csapatok és az ellátó szervek közvetlen ellátási kapcsolata egy
szerűsíti a problémák megoldásának útját, idejét, hatékonyabbá teszi az 
ellátási feladatok megoldását, csökkenti az adminisztrációt. Az ellátás 
mechanizmusában történt változás megfelelő feltételeket teremt az infor
mációs rendszer fejlesztésére, az adatfeldolgozás gépesítésére, ezúton a 
gazdasági elemzés korszerű módszereinek kiterjedtebb alkalmazására az 
MN szintű tervezésben. 

A központok szervezeti kialakítása a korábbi szervezetek összevo
násával, létszámcsoportosítással történt. A munkafolyamatok ésszerűsí

tésével; racionalizálásával sikerült biztosítani, hogy lényegében létszám
többlet nélkül képesek a megnövekedett és a még várható fokozódó 
követelményeknek megfelelő feladatok ellátására. 

Az MN hadtápvezetés vázolt törekvése - a HM elvtárs vonatkozó 
intézkedésének megfelelően - egyben részét képezi a hadtápszolgálat 
szervezetei (a hadtáp valamennyi tagozatát érintően) és az MN hadtáp
biztosítás (gazdálkodás) rendszere további, perspektivikus integrálására, 
fejlesztésére irányuló munkának. 

Az ellátó központok az alábbi szervezeti modellben tevékenykednek: 

Ag. és 
áruforg. o. 

Ellátó Központ 
parancsnokság 

Atvételi 
0. 

~---., 1 

Pü. alo. 
1 1 
1 ~----~ 

_s_z_á_'.:'_i~-~t_e_u __ l 
1 ---'---~ 

Fejlesztési 
0. 

Ellenőrző 
alo. 
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Az ellátó központok rendeltetése 

Az ellátó központok az MNHF-ség szolgálat fönökségeinek szervei 
szakterületükön - a központi ellátási anyagok (szolgáltatások) be-

szerzésére, gyártásközi ellenőrzésére, minőségi átvételére; az MN csapatai 
hadtápellátásának szervezésére, szolgáltatások biztosítására; a szolgálat 
szakanyagainak, technikai eszközeinek műszaki fejlesztésével, az anyag
mozgatás, tárolás, csomagolás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok 
végzésére, együttműködésben az MN és a népgazdaság hasonló szervei
vel; a készletgazdálkodás elemzésére, értékelésére; a központi gazdálko
dással összefüggő más operatív feladatok végzésére; alárendelt inté
zetek mindenoldalú vezetésére. Háborús hadtápbiztosítás vonatkozásában 
meghatározott „M" és HKSZ-i feladatok irányítását látják el, felkészül
nek a központ hadtáp tevékenységének keretében az ellátási, szállítási 
feladatok végrehajtásának tervezésére, szervezésére. 

Az ellátó központok átruházott hatáskörben végzik - az MNHF, 
illetve az elöljáró szolgálat főnök által meghatározott (jóváhagyott) irány
elvek, utasítások, tervek alapján - a HM közvetlen alakulatok szak
anyag-ellátással, elszámoltatásával, gazdasági ellenőrzésével kapcsolatos 
feladatokat. 

Az ellátó központok parancsnokai az ellátás bonyolításával kapcso
latos feladatok (kiutalás, kiszállítás, vételezés. bevonás, átcsoportosítás 
stb.) vonatkozásában - az elöljáró szolgálat főnök által kiadott utasí
tások alapján, együttműködésben a csapatok elöljáró szerveivel - egyedi 
intézkedési hatáskörrel (vételezések ütemezése, sorrendje, szállítás mód
ja, anyagok előkészítése) leadás módja stb.) rendelkeznek. 

Az ellátási rendszer modellje 

Az ellátás új modelljében (!. sz. melléklet) a bonyolító tevékenység 
egyre inkább a csapatok és az ellátó szervek kapcsolatára tolódik át, 
melyhez perspektívában csatlakozik a kialakítás stádiumában levő Köz
ponti Kiszállítás rendszere. A gazdasági irányításban fokozatosan tovább 
szélesedik a közgazdasági jellegű szabályozó eszközök hatóköre. Erősödik 
a középirányító szervek operatív irányító, követelménytámasztó funk
ciója. Célszerű átcsoportosításokra kerül sor a csapatok utaltsági rend
szerében. Teljes körűvé válik az egységes készletgazdálkodás rendje. 
A csapatok megfelelő mérvű, önálló hatáskörben - a fegyvernemi és a 
helyi követelmények figyelembevételével - végezhetik szükségleteik 
biztosítását. Megszűnnek a korábbi formális jelenségek, bürokratikus 
vonások. A gazdasági számvitel fokozatos gépesítése kedvezőbb feltétele
ket teremt a csapatszintű tervezés színvonalának javításához. A közép
irányító szervek tehermentesítésre kerülnek a nagy tömegű anyagelszá
molások és jelentések összesítésétő1. A központi gépi adatfeldolgozással 
mind felső- mind a középirányító szervek információs igénye az eddigi
nél jóval szélesebb körűen kielégí~hető. 

Az ellátó központok rendszerbe állításával az ellátás mechanizmusá
ban tervezett változások fokozatosan valósulnak meg, összefüggésben van-
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nak a hadtápszolgálat gazdálkodási rendszerében más vonatkozásban is 
folyamatban levő korszerűsítési törekvésekkel. Mindezek hatására vár
hatóan kedvezőbb feltételek alakulnak ki a hadtápfeladatok követelmé
nyeknek megfelelő végrehajtásához, emelkedik a harckészültség, a ki
képzés és a személyi állomány ellátási színvonala. 

(Az L sz. melléklet a tartalomjegyzék után található.) 
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A Magyar Néphadsereg Katonai Szállítási Főigazgatóság 
szerepéről és főbb feladatairól 

S á r k ö z i Is t v á n ezredes 

A hadseregben végbemenő változások, a korszerű technika nagy
tömegű megjelenése és a felemelt kiképzési harckészültségi követelmé
nyek nagymértékben megnövelték az anyag szükségleteket, a csapatok 
kiképzési bázisokra való mozgását, tehát a szállítási tevékenységeket. 

A népgazdaságban is nagy fejlődés következett be a közlekedés 
minden szállítási ágazatában. Megnőtt az egyes szállítási ágazatok (gép
kocsi, csővezeték stb.) szerepe és jelentősége. Kialakult a gazdaságos 
szállítási foladatok megoldása érdekében a szállítási ágazatok komplex 
felhasználásának igénye. 

A hadseregben és a polgári közlekedésben bekövetkezett változások 
megkövetelték, hogy az MN közlekedési szolgálata is igazodjon a had
sereg és a polgári közlekedés korszerűsítéséhez. Az MN közlekedési szol
gálatban az elmúlt évtől kezdődően megkezdtük CT?. ,,egységes közlekedési 
szolgálat" szervezeti feltételeinek kialakítását, ahol a gazdaságos szállí
tási feladatok megvalósítása érdekében, figye1é'mbe véve a közlekedési 
hálózat (vasútvonalak, közutak, vízi utak, csövezetékek, repülőterek) 
lehetőségeit is, komplexen terveziik meg az összes szállítási ágazatok (vasút, 
~(~pkocd, vízi, csővezeték, légi) felhasználását és igénybevételét. Az egy
séges közlekedési szolgálat működési feltételeinek megteremtése érdeké
ben létrejött a Központi Katonai Szállításvezetőség (KKSZV) helyett az 
MN Katonai Szállítási Főigazgatóság (MN KSZFJ). 

Az J}IN Katonai Szállítási Főigazgatóság tevékenységének fő területei 

1. Katonai szállítások tervezése, irányítása, ellenőrzése és a központi 
diszpécser tevékenység ellátása. 

2. A közlekedési hálózat biztosítási kérdéseinek és a nehéz technika 
mozgatásának szervezése, egyeztetése az illetékes polgári közlekedési 
&zervekkel. 

3. A közl<Jkedési szolgálat technikai és ,anyagi eszközein<lk beszerzése, 
elosztása, javitása. 
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Az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság feladatköre jóval meghaladja 
a korábbi Központi Katonai Szállításvezetőség feladatát. Az utóbbi csak 
a katonai vasúti szállítások szervezésével, illetve ehhez kapcsolódó fel
adatokkal foglalkozott. Ezzel szemben a Katonai Szállítási Főigazgatóság 
a szállítá[;ok komplex tervezését az összes szállítási ágazatok (vasúti, köz
űti, vízi. légí, csővezetékes) bevonásával hajtja végre. Ez lehetőséget ad 
arra, hogy a szállítás végrehajtására a leggazdaságosabb, illetve legelő
nyüsebb szállítási ágazatokat lehessen kiválasztani, sőt mód van a szál
lítási foJyamatok több szállítási ágazat (vasút, vízi, gépkocsi) bevonásá
val történő kombinált megszervezésére is. Pl.: a Budapestről Baja-Szek
szárd-Pécs útvonalon szállítandó anyagot - amennyiben az több vagont 
teszi ki -, nem vasúton, :hanem vízi úton, uszályon a Dunán szállítjuk. 
Az uszályról, illetve a dunai állomásról gépkocsikkal szállítjuk az anya
gokat a célállomásokra. 

A HTuI-szervek és seregte<;tek szállítási igényeit az MN Katonai Szál
litási 1' .. úigazgatóság, az MN Közlekedési Szállítási Főnökség útján kapja 
meg, s ezek alapján az alárendelt Katonai Szállítési Igazgatóságokon 
keresztül biztosítja a szállítások végrehajtását. 

Az MN Szállítási Főigazgatóság a hozzá beérkezett szállítási igények 
alapján figyelembe véve a szállításokra a legmegfelelőbb szállítási ága
zatokat, megtervezi a szállításokat. A tervezésnek megfelelően az illeté
kes polgári, illetve kijelölt katonai szervektől igényli a szállításokhoz 
szükséges szállítási eszközöket. Ezt követően közli az igénylőkkel, hogy 
mikor. milyen eszközzel, rendszabályokkal és költségekkel kerül sor a 
szállításokra. A szállítás alatt kapcsolatot tart a szállítókkal és figyelem:. 
mel kiséd a szállításokat. Szállítási zavarok esetén intézkedik a szállítási 
akadályok elhárítására. (Ennek folyamatát az 1. sz. melléklet szemlét
teti.) 

A csapatok (e., ho.) és intézetek (raktárak, szervek) szállítási igényei
ket a területileg illetékes 1-6 Katonai Szállítási Igazgatóságoknak je
lentik be. (Ezek te-rületi elhelyezkedését a 2. sz. melléklet tartalmazza.) 

A Katonai Szállítási Igazgatóságok a helyi polgári szállító szervek 
(MA V, VOLAN, MAHART stb.) útján biztosítják a szállítások végrehaj
tását. Amennyiben a szállítások megszervezése hatáskörüket meghaladja, 
a szállítá~i igényeket továbbítják az MN Katonai Szállítási Főigazgatóság, 
illetve az MN Közlekedési Szállítási Főnökségre. 

A szállítások szervezési és biztosítási feladatain kívül még a közleke
dési hálózat biztosítási kérdéseivel, mint új területtel is foglalkozik a 
Katonai Szállítási Főígazgatóság. Béke időszakban ilyen feladatok lehet
nek pl.: a harckocsik által járható útszakaszok kiépítése, átkelőhelyek
hez, harckészültségi körletekhez utak biztosítása stb. Szállítási ügyekben 
hatáskörén belül együttműködik a HM-szerveknél működő szállítási 
felelősökkel, a seregtestek közlekedési szállítási szerveivel és a polgári 
közlekedés területein a KPM. MAV, VOLAN, MAHART, MALÉV közép
irányító szerveivel, illetve szükség szerint az ezekhez tartozó szállítási 
szervezetekkel. 

(Az 1-2. számú melfékletek a folyóirat végén találhatók.) 

95 



Az Uzemanyag Ellátó Központ helye és szerepe 
az MN üzemanyag-szolgálat rendszerében, 

az új szervezet alapvető feladatai 

Nagy Zoltán ezredes 

A Magyar Néphadsereg technikai és gazdálkodási rendszerének kor
szerűsítése kapcsán, a hadtáp fejlesztési irányelveinek megfelelően, az 
üzemanyag-szolgálat alárendeltségében strukturális módosítások váltak 
szükségessé, amelyek megteremtették a szolgálat béke- és háborús veze
tése korszerűsítésének, a gazdálkodás hatékonysága növelésének, az ellá
tás további javításának, a döntési pontok differenciált meghatározásának, 
az átfedések és keresztezések kiiktatásának még hiányzó feltételeit. 

A végrehajtás során biztosítani kellett az Üzemanyag-szolgálat Fő
nökség és a középirányító szerv feladatainak, felelősségének egyértelmű 
meghatározását, a feladatok differenciált, megfelelő szintre adását. A 
szervezeti módosítás kapcsán meg kellett valósítani. a központi akarat 
maradéktalan érvényre juttatása mellett, hogy a gazdasági jellegű kérdé
sek eldöntése - az információáramlást figyelembe véve - a legmegfele
lőbb szinten történjék. 

Kiindulva az intenziv gazdálkodásból eredő feladatokból, az új szer
vezet hivatott az elemző tevékenység fokozásával, a népgazdaságban vég
bemenő változások katonai gazdálkodásra gyakorolt hatásának vizsgála
tára, a katonai gazdálkodási tapasztalatok gyűjtésére, értékelésére, a szak
szolgálat felső vezetése részére megfelelő információ biztosítására. 

Az elmondottakból következően került sor az MN Üzemany,ag Elli,tó 
Központ (ÜEK) létrehozására az MN üzemanyag szolgálat főnök közvetlen 
alárendeltségében, mely a jogelődök: az Üwmany,ag Atvételi Osmály és 
Laboratórium, az MN Üzemanyag Aruforgalmi Osztály egységes szerve
zetbe vont állományával, valamint új szervezeti elemek (fejlesztési osz
tály, pénzügyi, ellenőrző, számviteli alosztályok) állományával kezdte meg 
n1űködését. Az ÜEK alárendeltségébe kerültek (szolgálatilag és szakmai
lag) a központ üzemanyagraktárak. 

Az ÜEK létrehozásának legfOntosabb tényezői 

A központ létrehozása szükségszerűségének, céljának megfogalma
zásakor a 35/73. •(HK 4.) számú MNHF tájékoztatóból kell kiindulni: 
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"A seregtestek és csapatok, valamint a központ hadtápszervek kapcso
latának egyszerűsítése, a gazdálkodási tevékenység hatékonyságának nö
velése, a csapatok ellátásának további javítása, valamint a gépi adat
feldolgozáson alapuló egységes számviteli rendszer bevezetése érdekében" 
került felállításra az ÜEK. 

1. Az MN hadtáp gazdálkodási rendjében az üzemanyag-szolgálat 
gazdálkodása sokat fejlődött, de nem jött létre az összhang a megnöve
kedett katonai követelményekkel, s szervezetileg korszerűtlen elemek, il
letve a szükséges állomány hiánya fékezte a hatékonyabb tevékenység 
kibontakozását. Szükségszerűvé vált az ellentmondások feloldása, mivel 
ez elsősorban a felső vezetés szintjén feszítette leginkább a meglevő szer
vezeti kereteket. 

Ismert, hogy a népgazdaságban bevezetésre került új gazdasági 
mechani2lmust követően a szolgálat gazdálkodásában is előtérbe került a 
közgazdasági módszerek alkalmazása. S a szolgálatban - minden szin
ten - elterjedt és meghonosodott a közgazdasági szemléleti mód, és ez 
mozgató rugója lett a fejlődésnek. A korszerű gazdálkodási módszerek 
széles körű alkalmazása - elsősorban a felső szakmai vezetésben - szük
ségszerűvé tette a fokozott fenntartási igények kielégítésére és az anyagi
technikai szakfejlesztés megvalósítására megalapozott hosszú, közép- és 
rövidtávú tervek készítését. E követelmény mellett a szakmai felső ve
zetés nap, mint nap különböző középszintű részletkérdésekkel, operatív 
beszerzési, ellátási tevékenységgel, az alárendelt központ raktárakra vo
natkozóan sorkatonai, kiképzési részkérdésekkel stb. kellett szükségsze
rűen fogl,alkozzon. 

Az operatív, középszintű feladatok rendszeres, kötelező megoldásá
nak hátrányos következményeként jelentkezett, elsősorban a felső veze
tésben az irányításra fordítható intenzív munkának szűk keresztmetszete 
következtében, a tervezésre és elemzésre fordítható idő elégtelensége, a 
rendszeres ellenőrzésekről, a gazdasági elemző tevékenység egyes terüle
teiről történő kényszerű lemondás. 

A fentiekből következik, hogy az ellentmondások feloldásához első
sorban a felső tagozatban a feladatok differenciálására volt szükség, 
amely részben strukturális változásokkal volt biztosítható, részben pedig 
a gazdasági vezetés további korszerűsítése és szilárdítása tette szüksé
gessé bizonyos feladatkörök szétválasztását, s a végrehajtás feltételeinek 
megfelelő szervezet létrehozását. 

A központ megalakulásával alapvetően biztosítható az üzemanyag
gazdálkodással és ellátással kapcsolatos operatív feladatok középirányító 
szintű szervezése és végrehajtása, az alárendelt központ raktárak napi 
katonai és szakmai tevékenységének irányítása. 

Az új szervezet közbeiktatásával a szolgálat felső vezetése erejét, 
energiáját elsősorban az elvi irányításra, a hosszú, közép- és rövidtávú 
elgondolások kialakítására képes koncentrálni. 

A szolgálat főnökség alapvetően az ellátó központ útján vezeti a köz
pont üzemanyagraktárakat, valamint elvi irányítása alapján a csapatok 
operatív ellátása a központi akarat n1aradéktalan érvényrejuttatása mellett 
megvalósítható. 
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2. A központ létrehozása előtt a szolgálat középirányító tevékenysé
gének egyes elemei külön-külön, önálló osztályként, a szolgálat főnökség 
vezetése alatt alapvetően már meg voltak. Ilyen szervezetként működött 
az áruforgalmi osztály és az átvételi osztály és laboratórium. 

A helyzetet azonban bonyolította és nehezítette, hogy a szolgálat 
felső vezetése szintjén és a nevezett középirányító szerveknél, éppen a 
felelősség és kötelezettségek nem kellő elhatároltsága miatt, a fennálló 
jogviszonyok következményeként, megfelelő jog- és hatáskör hiányában, 
bizonyos gazdasági és katonai kérdésekben elkerülhetetlenül párhuzamos 
tevékenység folyt. 

A hadsereg fejlődése és a gazdasági követelmények mindinkább elő
térbe helyezték az önálló középirányító jellegű szervezetek tevékenységé
nek egységes elvek alapján történő fokozottabb összehangolását. Azonban 
éppen a nevezett szervezetek eddigi önállósága fékezte a hatékonyabb, 
koordinált tevékenység kibontakozását, ugyanakkor a felső vezetés túl
zott megterheltsége miatt, a közös kapcsolódó tevékenység célszerű össze
hangolása nem mindig a kívánt eredményességgel valósult meg. 

A fentiek alapján elengedhetetlenül szükségessé vált egy önálló, tel
jes jogú középirányító szervezet létrehozása, amely biztosítja az önálló 
jogelődök tevékenységének egységes vezetését, a feladatok gazdasági és 
katonai követelmények szerinti legmegfelelőbb összehangolt végrehaj
tását. 

3. Közismert - különösen szakmai berkekben - az a tény is, hogy 
az utóbbi évtizedben a hadsereg általános technikai fejlődési ütemének 
megfelelően az üzemanyag-szolgálat technikai színvonala is ugrásszerűen 
fejlődött. ·Mind több korszerű és egyenként is nagy értékű üzemanyag
technikai eszköz került a végrehajtás különböző szintű tagozataiba. 

A szaktechnika mennyiségi és minőségi fejlődésének természetes kö
vetkezményeként jelentkezett ezen nagyértékü eszközök biztosításából 
eredő koordinációs tevékenység volumenének megnövekedése, a szüksé
ges statisztikai, elemző felmérések elvégzése, és a folyamatos karbantar
tás megszervezése, valamint a rendszerbe kerülő eszközök állagának meg
óvása és fenntartása, a javítások feszes megszervezése, és az alkatrész-· 
ellátás tervszerű, folyamatos biztosítása. 

Ezen megnövekedett, nagyfontosságú feladatok megoldása, mind a 
tervezést és szervezést, mind a végrehajtást illetően - más szervezetek 
híján - eddig alapvetően a szolgálat felső vezetésére hárult. 

A központ létrehozásával ma már adottak a feltételek, a kapcsolatos 
vezetési és végrehajtási tevékenység szétválasztására, a jogkör és felelős
ség következetes érvényesítése, megosztása útján. 

4. A szolgálat felső vezetésének szintjén az alárendelt központ rak
túrak és a HM közvetlen csapatok szakmai, gazdasági ellenőrzésének nem 
voltak meg a legszükségesebb szervezeti feltételei. 1gy a vezetés ellenőrző 
funkciója nem érvényesült kellő következetességgel, gyakorisággal és 
eredményességgel. Közismert, hogy az utóbbi években éppen a korsze
rűbb, önállóbb gazdálkodási lehetőségek következményeként fokozott sze
repe van nemcsak a szakmai, hanem gazdasági ellenőrzésnek is. 

A szakmai, gazdasági ellenőrzés szerepét, fontosságát a szolgálat 
alapvető feladata és tevékenységi köre különösen megnöveli. 
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A központ létrehozásával, az ellenőrző és a pénzügyi alosztály meg
felelő szervezeti feltételeket biztosít a szükséges ellenőrzési feladatok vég
rehajtásához. 

Ilyenek: 

- a közvetlenül alárendelt központ raktárak katonai, gazdasági, 
szakmai tevékenységének átfogó ellenőrzése; 

- a HM közvetlen csapatok rendszeres, tervszerű szakmai, gazdasági 
ellenőrzése; 

- a központilag elrendelt szakmai és más jellegű ellenőrzési felada
tok végrehajtása. 

5. A néphadsereg technikai fejlesztésével összhangban, a kiképzési 
követelményeknek megfelelően az utóbbi tíz esztendőben folyamatosan 
növekedett a felhasznált üzemanyagok mennyisége és szortimentje. 

A felhasználásra kerülő üzemanyag mennyiségi növekedésével együtt 
járnak a csapat- és központi tárolótér és készletgazdálkodással kapcso
latos gondjaink. Közismert, hogy a tárolókapacitás fejlesztése - hitelfe
dezet hiányában - nem alakult kedvezően, a megnövekedett hajtóanyag-, 
kenőanyag-felhasználáshoz viszonyítva. Az üzemanyag-szállítások terén 
fennálló nehézségek az országos tartályvagon-park szűk kapacitása kö
vetkeztében, növekedtek a szállítások szervezésével kapcsolatos felada
tok. A nagy tömegű üzemanyag-forgalom zavartalan lebonyolítása, a köz
pont tárolóknál a fogadási és kiadási lehetőségek korlátozottsága jelentős 
koordinációs feladatot jelent úgy a belföldi, mint az importáló külkeres
kedelmi vállalat és szakszolgálatunk között. 

A megnövekedett üzemanyag-forgalomból következő tárolási, kiadási, 
szállítási feladatok végrehajtása, a csapatok zavartalan ellátása, a tároló 
és kiadó rendszerek fejlesztése és fenntartása, csak jól szervezett, köz
vetlen operatív irányítással biztosítható. E feladat sikeres végrehajtása 
az üzemanyag-szolgálat felső vezetésében a más jellegű feladatok mellett 
nagy megterhelést jelentett. A központ létrehozásával adottak a szervezeti 
feltételek a megnövekedett üzemanyag-felhasználással járó, kapcsolódó 
középirányítási hatáskörbe tartozó operatív feladatok végrehajtására. 

Az ellátó központ, az alárendelt központ üzemanyag-raktárak adott 
lehetőségeit figyelembe véve, közvetlenül szervezi, irányítja a raktárak 
gazdálkodási tevékenységét a tároló kapacitás leggazdaságosabb kihasz ... 
nálását, a legeredményesebb ki- és betárolási technológia alkalmazását. 

Ezen túlmenően, a jövőben a felső szakmai vezetés követelményei
nek megfelelően az ellátó központ feladata a központ üzemanyagraktár 
üzemanyag-tároló és -töltő berendezéseinek tervszerű rekonstrukciós ja
\'aslatának elkészítése, belső raktári tevékenysége korszerűsítése, vala
mint a szűkséges automatizálási lehetőségek feltárása, az anyagmozgatás 
és tárolás korszerűsítése terén a kutatási feladatok végrehajtása. 

6. A gazdasági tényezőkön túl, a szolgálat vezetési és szervezeti 
struktúrája fejlesztésének alapját mindenekelőtt a háborús követelmé
nyek képezik az MN hadtáp összfeladatának megfelelően. Az állandó ké
szenlét időszakában természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül a nép
gazdaságban az új gazdasági mechanizmust követően kialakult rendszerbe 

99 



történő beilJeszkedés, ugyanakkor a hadsereg fejlesztésével és fenntartá
sával kapcsolatos gazdasági feladatok ellátása során érvényesülni kell a 
honvéje]mi érde:~eknek. 

Az ellátó központ létrehozásával a fenti összetett igények és köve
telmények megvalósításának feltételei is megvannak. 

- Az ellátó központ - már az állandó készenlét időszakában - fő 

bázisát jelenti a tábori hadtápfőnökség és alárendelt szervei üzemanyag
szolgálatának. Háborús felkészülésének egyik fő iránya a TH tagozat 
szakfeladatainak megismerése, az elvonuló csapatok háborús szakanyag 
biztosításának, ellátásának, szervezési kérdéseinek tanulmányozása. 

- Az ellátó központ az alapfeladatnak megfelelően már az állandó 
készenlét időszakában felkészül a hátországi csapatok, nem elvonuló se
regtestek háborús ellátásában, a feladat szervezésében való aktív közre
működésre. 

- A szolgálat főnökség követelményei ;alapján az alárendelt 1központ 
üzemanyagraktárak háborús felkészítésére vonatkozó felelősség és jogkör 
szintén a kívánatos középirányító szinten jelentkezik. 

A központ üzemanyagraktár háborús felkészítése igen összetett komp
lex, idő- és munkaigényes tevékenység, amely megköveteli: 

- A HKSZ tervek megalapozottságát, folyamatos pontosítását és a 
szükséges magas szintű begyakorlottságot. Az „M'', valamint a HKSZ 
tevékenység egységes irányítását, vezetését, a végrehajtás minden körül
mények közötti biztosítását. 

- A felállításra ker~Hő tábori üzemanyagraktárak és tábori hadtáp 
tagozatú szeryezetek létrehozásával. megalakításával kapcsolatos tevé
kenység feszes megszervezését, a feladatok végrehajtására való felké
szülést. 

7. A szervezeti ;:áltozást megelőzően a nagyszámú információ a szol
gálat főnökségre került, az adatok előzetes megszűrésére és kiválasztására 
nem volt lehetőség. Az ÜEK felállításával biztosítva van, hogy a tömeges, 
szerteágazó információ helyett olyan rendszer alakuljon ki, amely lehe
tővé teszi, hogy a közép- és felsőszintű vezetésre olyan differenciált infor
máció érkezzék, amely az adott szinten a vezetési tevékenységhez elen
gedhetetlenül szükséges. Kielégíti a szolgálat felső vezetésének speciális 
igényeit, s ugyanakkor a felesleges, új vagy lényeges ismeretet nem 
nyújtó információ nem köt le szükségtelenül energiát. A létrehozott kom
munikációs struktúra lehetővé teszi a meghatározott rend szerinti elem
zést, értékelést és szelektálást is. 

A fentiekben felsorolt, kiemelt, lényeges tényezők is bizonyítják, hogy 
a szakmai, gazdasági vezetés és irányítás hatékonyságának fokozását mi
lyen pozitívan segítette elő az ellátó központ, mint középirányító szerv 
létrehozása, a vezető és végrehajtó funkciók szétválasztása. 

Az MN ÜEK főbb tevékenységi köre, alapvető feladatai 

A központ tevékenységi körét és alapvető feladatait az MNHF tájé
koztatója az alábbiakban foglalja össze: 
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,,Az ellátó központok végzik - a követelmé1'lyek és a gazda
sági szabályozók figyelembevételével - a gazdálkodás közoonti 
irányelveinek megfelelő középszintű bonyolítását, a csapatok: bé
ke és szakanyag ellátását, ugyanakkor közvetlenül reagálnak a 
piaci mechanizmusra, eleven kapcsolatot valósítanak meg a 
gyártó és készletező vállalatokkal .. ."' 

A fenti feladatok végrehajtásához az ÜEK rendelkezik anyag- es aru
forgalmi, fejlesztési, átvételi osztállyal, valamint ellenőrzési, pénzügyi és 
számviteli alosztállyal. 

Az ellátó központ tevékenységi körébe az alábbi főbb feladatcsopor
tok tartoznak: 

a) A szolgálat főnökség követelményei alapján az ellátó központ és 
az alárendelt központ üzemanyagraktárak állományának a háborús tevé
kenységre történő felkészítése, a harckészültségi feladatok végrehajtása, 
a katonai és szakmai kiképzés szervezése, irányítása, ellenőrzése. 

b) Az MN szakanyag gazdálkodási, háborús anyagbiztosítási tevé
kenységekkel kapcsolatos !középszintű feladatok: 

- a különböző hazai és import üzemanyagok, vegyi- és karbantartó 
anyagok, a megfelelő tároló- és technikai eszközök biztosítása; a tároló
telepek bővítésével, javításával, rekonstrukciójával kapcsolatos munkála
tok kiviteleztetése; 

- a beszerzett üzemanyagok és technikai eszközök terv szerinti el
osztása, terítése, a szakanyagellátás és -szállítás, raktár- és készletgazdál
kodás középszintű szervezése, irányítása; 

- olyan termékek esetében, amelyeknél a gyártó nincs monopolhely
zetben, piackutatás végrehajtása, versenytárgyalás megtartása. 

e) A szakanyag-fejlesztés terén: 
- a meghatározott követelmények és a műszakí fejlesztési terv alap

ján, az ipari lehetőségekkel öss2Jhangban, az üzemanyagok, technikai esz
közök, vizsgálati módszerek fejlesztése; 

- a szakanyagok kísérleti munkáinak, új eszközök csapatpróbáinak 
szervezése, irányítása, rendszeresítési eljárás lefolytatása; 

- közreműködés az ágazati és országos szabványok kidolgozásában, 
részvétel a megfelelő szintű újítási tevékenységben, a szolgálatban a tűz
rendészet területén a felügyeleti és szervezési feladatok ellátása. 

d) A szaktechnikai eszközök és üzemanyagok mennyiségi é3 minfü:égi 
átvétele. Ennek kapcsán a gyártásközi ellenőrzés véJrehajtása, honvédségi 
követelmények érvényesítése, a szabványok betartása. Végzi a hatáskö
rébe tartozó sclejtítéseX.et. Végrehajtja az előírt laboratóriumi vizsgála
tokat. 

e) A jóváhagyott tervek alapján végrehajtja az alárendelt központ 
raktárak komplex, katonai, anyagi és pénzügyi ellenőrzését, a HM köz
vetlen alakulatok szakanyag-gazdálkodásának ellenőrzését. Részt vesz a 
különböző bizottsági ellenőrzések végrehajtásában. A tapasztalatok elem-
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zése és feldolgozása után javaslattal él a gazdálkodás fejlesztésére, sza
bályzók módosítására. 

f) Számviteli tevékenység során biztosítja a felső vezetésnek és az 
UEK-nek az információs adatok gyűjtését, feldolgozását. 

Összehangolja az adatszolgáltatást, a központ raktárak tevékenysé
gét, javaslatot tesz a tapasztalatok alapján a szükséges korszerűsítésre. 
Vezeti az értéknyilvántartást, könyveli a kiutalási norma és tartalékok 
változásait. 

Rendszerezi, elemzi a csapatgazdálkodás, ellátás tapasztalatait, jelenti 
javaslatait. A HJT előírásainak megfelelően gyűjti és ellenőrzi a szükség-
1c~ti tervek és elszámolások bizonylatait, részt vesz ezek gépi úton tör
ténő feldolgoztatásában. 

g) Végrehajtja a hatáskörbe tartozó pénzügyi feladatokat, utókalku
lációs árellenőrzést hajt végre. Figyelemmel kíséri az áralakulásokat, az 
árváltozások értékelése céljából árstatisztikát vezet. Ellenőrzi az aláren
delt központ raktárak pénzügyi szerveit. 

Az elmondottakkal azt a célt kívántam elérni, hogy az MNHF tájé
koztatóban foglaltakon túlmenően az ÜEK helyét, szerepét, feladatait 
illetően a meglevő ismereteket bővítsem. Feltárjam azokat a kedvező fel
tételeket, amelyek a szervezeti változások következtében szolgálatunkban 
létrejöttek. Az ÜEK rövid, néhány hónapos fennállása során, a feladatok 
eredményes végrehajtásával, igazolta törekvéseink helyességét. 
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' 

Az MN Élelmezési Ellátó Központ szerepéről 
és tevékenységéről 

Pá i y I s t v á n ezredes 

Mint ismeretes, a hadtáp szervezeti fejlesztési terveknek megfelelően, 
a vonatkozó intézkedések alapján 1973. május 1-i hatállyal létrehozásra 
került - más ágazatok hasonló szerveivel együtt - az MN Élelmezési 
Ellátó Központ (továbbiakban: ÉEK). Ezzel a szolgálati ág szervezeti rend
jébe lépett egy olyan elem, amely a központi elgondolások, követelmé
nyek és szabályozók alapján végrehajtja a szakanyagok fejlesztésének, 
beszerzésének középszintű bonyolítását, az élelmezési anyagraktárak út
ján a csapatok ellátását, progresszív 'kapcsolatot teremt a népgazdaság 
azonos szintű irányító szerveivel, illetve a gyártó, készletező és javító vál
lalatokkal. 

Mi tette szükségessé az ÉEK létrehozását? A kérdés megválaszolásá
hoz át kell tekinteni a korábban kialakult helyzetet, annak jellemzőit 

főbb vonásokban. 

Néphadseregünk élelmezési szolgálata, szervezetét tekintve is több 
fejlődési fokozaton keresztül jutott el a jelenlegihez. E szakaszok az 
egész néphadsereg és a hadtápszolgálat szervezeti alakulásához, a nép
gazdaság, illetve a hadseregen belüli anyaggazdálkodás irányítási rend
jéhez igazodtak. A hadseregfejlesztés kezdeti időszakában, amikor a had
műveleti hadtáp. még nem funkcionált, továbbá a naturális élelmezési 
normák miatt a gazdálkodás irányítása is a centralizációt igényelte, a 
Honvédelmi Minisztérium élelmezési vezető szerve közvetlenül irányí
totta a csapatok ellátását, szakellenőrzését, elszámoltatását. Szervezete is 
ennek megfelelő volt, létszámát illetően a jelenleginek többszöröse. A fo
lyamatosan hadrendbe lépő új elemek (HM-szervek, seregtest-parancs
nokságok, csapatok), továbbá a gazdaságirányítási rendszer reformját kö
vető új hadsereg anyaggazdálkodás miatt a funkciók fokozatosan decent
ralizálódtak. A terhek célszerűen arányos megosztása, és a népgazdasági 
struiktúrához jobban igazodó ellátási, irányítási rend kialakítása érdeké
ben, a középszinten korábban is meglevő átvételi osztály mellé árufor
galmi és fejlesztési osztályok kerültek 1968-ban létrehozásra, belső lét
szám-átcsoportosítással. 
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Ezen osztályok jogállását azonban nem sikerült egyértelművé tenni, 
minthogy szervezési nehézségek miatt nem önálló elemként, hanem a 
KÉR állománytábláján kerültek létrehozásra. lVIűködésük hatékonyságát

1 

kapcsolataikat a néphadse1·egen belül is, de különösen a népgazdaság irá
nyában e rendezetlenség hátrányosan befolyásolta. 

Az új gazdaságirányítási rendszer fokozatosan kibontakozó hatására 
lényegesen kiszélesedtek a polgári szervekkel fennálló kapcsolatok, kü
lönösen középszinten. a műszaki fejlesztés, az áruforgalmazás, az anyag
átvétel bonyolításának szintjén. Míg 1960-ban 40 vállalattal, 1973-ban 
már mintegy 180 különféle gyártó, szolgáltató vállalattal, tröszttel, állami 
gazdasággal és termelőszövetkezettel állt fennt közvetlen partneri kap
csolat, amely - a számszerű bővülés mellett - tartalmilag is megválto
zott, munkaigényesebbé vált. Ennek teljesítésére a külön-külön működő 
középszintű osztályok már nem voltak képesek. 

Néphadseregünk technikai felszereltségének fejlődésével párhuzamo
san jelentősen fejlődött az élelmezési szolgálat hadi és béke szaktech
nikája is. Ezek mennyisége 1960-hoz viszonyítva 1973-ra 60°1·0-kal nőtt, 
ami mind a műszaki fejlesztés, mind a beszerzés, de különösen a javítá
sok bonyolítását illetően ugyanilyen arányban növekedő feladatot jelent 
középszinten. Ennek megfelelő végrehajtására csak az integrált fejlesz
tési, áruforgalmazási és átvételi apparátus képes. 

Mindezek felvetették a már említett középszintű osztályok integrá
ciójának, funkcióik bővítésének, jogállásuk egyértelművé tételének szük
ségességét. 

Az EEK alapvető rendeltetése 

Az ÉEK a Magyar Néphadsereg Élelmezési Szolgáh,t Főnőkség alá
rendelt szerve: 

- az MN élelmezési szakanyag szükségletei beszerzésére, a szak
anyagok gyártásközi ellenőrzésére és a végtermékek minőségi átvételére, 

- a csapatok, intézetek, szervek szakanyagok ellátására, az elrendelt 
anyagátcsoportosítások végrehajtásának szervezésére, 

a szolgáltatások és javítások szervezésére, 
- anyagmo2:gatás korszerűsítésére, 
- az élelmezési szakanyagok műszaki fejlesztésére, a tárolás és 
- a készletgazdálkodással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésére, 

rendszerezésére, elemzésére, értékelésére és a szükséges tájékoztatók, je
lentések összeállítására, 

- a központi készletgazdálkodással kapcsolatos, hatáskörébe utalt 
feladatok végrehajtására, 

- a használatra alkalmatlanná vált szakanyagok selejtítésének, kivo
násának, értékesítésének végrehajtására, 

- az alárendelt élelmezési anyagraktárak vezetésére, harckészültségi, 
háborús alkalmazásL kiképzési feladataik, raktározási, az áruforgalmazás
sal kapcsolatos pénzügyi és számviteli tevékenységük irányitására, ellen
őrzésére, 
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- átruházott hatáskörben. az MN élelmezési szolgálat főnök által 
meghatározott irányelvek alapján a HM közvetlen alakulatok szakmai te
vékenységének irányítására, gazdasági ellenőrzésére, e!számoltatására. 

Az ÉEK főbb feladatai 

Részt vesz az MN háborús anyagi biztosítását szolgáló szakfeladatok 
előkészítésében, végrehajtásában. Adatokat szolgáltat a szakvezetés szá
mára az MN harckészültsége, mozgósítása élelmezési biztosításának ter
vezéséhez. Értékeli a HM közvetlen alakulatok „M" szakanyag terveit, 
készségjelentéseit, kidolgozza az összesített „M" készségjelentést a szol
gálat főnökség részére. Biztosítja az elrendelt csapat és központi „M" 
szakanyag készletek, tartalékok megalakítását, a meghatározott szinten 
tartását, folyamatos frissítését. Irányítja és ellenőrzi az alárendelt élelme
zési anyagraktárak harckészültségi, mozgósítási tervező tevékenységét, 
biztosítja harckészültségi feladataik begyakoroltatását, azok gyors végre
hajtását. 

Az MN élelmezési szolgálat főnökének irányelvei, utasításai, a ren
delkezésre bocsátott költségvetési előirányzat alapján szervezi és végre
hajtja a szakanyag szükségletek tervezését, beszerzését, az anyagok ja
víttatását, a felmerülő költségek kiegyenlítését és elszámolását. Beszer
zési tervet készít, felkutatja a gazdaságos beszerzési, javítási és szolgál
tatási forrásokat, nyilvántartja a megrendeléseket és azok teljesítését, ha
táskörben ártevékenységet folytat, a beszerzési terv, illetve tervutasítás 
alapján önálló jogi személyként kötelezettségeket vállal és jogokat sze
rez, végzi a beszerzések és szolgáltatások pénzügyi bonyolítását, az áru
forgalmazással kapcsolatos számviteli feladatokat. 

A jóváhagyott hatáskörben szervezi és irányítja a csapatok ellátását, 
a központi készletgazdálkodást, a frissítés érdekében szükséges átcsopor
tosításokat, koordinálja a csapatok vételezéseit, anyagleadásait, részt vesz 
él hazai és külföldi gyakorlatok szakanyag biztosításában, szabályozza az 
élelmezési anyagraktárak ellátási. raktárgazdálkodási és számviteli tevé
kenységét, jóváhagyja azok éves nyitó- és zárómérlegeit, megszervezi és 
végrehajtja a központi beszerzésű élelmezési szakanyagok gyártásközi el
lenőrzését és az előírt minőségi átvéteM. 

Megszervezi a technikai eszközök, gépek és felszerelések közép- és 
n,agyj,avítását, 1a különleges szak:techni!ka idös:zi:alkos szervízellenőrzését, 
biztosítja a csapatjavításhoz szükséges alkatrészeket és tartozékokat, vég
rehajtja a központi hatáskörbe tartozó szakanyagok selejtezését, a selejt
anyag értékesítését. 

Megszervezi a csapatok anyagi helyzetjelentéseit, elszámolásait, egyéb 
statisztikai jelentései gépi feldolgozását, végzi a szakanyaggazdálkodás 
elemzését, értékelését, elkészíti az ezzel kapcsolatos összefoglaló jelenté
seket, javaslatokat. Gazdasági beszámoló jelentést készít a rendelkezésre 
bocsátott költségvetési előirányzat felhasználásáról, az áruforgalmazásról, 
a készletgazdálkodásról. 

Az MN élelmezési szolgálat főnök által jóváhagyott követelmé:iyek 
és műszaki fejlesztési terv alapján - az érintett szervekkel együttmü-
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ködve - végrehajtja a szolgálat anyagi-technikai eszközeinek, felszerelé
seinek műszaki fejlesztését, korszerűsítését, közreműködik a szolgálat ér
dekében más szerveknél folytatott ilyen irányú fejlesztések végrehajtásá
ban. Javaslatokat dolgoz ki az élelmezési szakanyagok, a csomagolóesz
közök, az anyagmozgatás korszerűsítésére. Megszervezi az új eszközök 
csapatpróbáját, figyelemmel kíséri és értékeli a csapatpróbák tapasztala
tait, előkészíti a rendszeresítési eljárások lefolytatásához szükséges do
kumentációkat és szak.anyagokat. Kidolgozza az új eszközök műszaki do
kumentációját, az átvételi követelményeket, az alkalmazási és üzemelte
tési utasításokat. Biztosítja a folyamatos együttműködést a népgazdaság 
kutató intézeteivel. 

Parancsok, utasítások, intézkedések útján vezeti és irányítja az élel
mezési anyagraktárak minden oldalú tevékenységét. Operatív nyilván
tartást vezet azok általános helyzetét mutató adatokról, folyamatosan el
lenőrzi tevékenységüket. Végrehajtja az MN élelmezési szolgálat főnök 
által elrendelt téma és célellenőrzéseket, a HM közvetlen alakulatok gaz„ 
dasági ellenőrzését, részt vesz ügyészségi kivizsgálás.ok, szakértői felada
tok végrehajtásában. Megszervezi és végrehajtja az alárendeltek parancs
noki és szakkiképzését, szabályozza a munkavédelmi, légoltalmi, tűzvé
delmi és egyéb kiképzéseket, szervezi és ellenőrzi a lebiztosított tartalé
kos állomány kiképzését. 

Az ÉEK szervezete: 

1. Parancsnokság. 
2. Anyag- és áruforgalmi osztály. 
3. Fejlesztési osztály. 
4. Atvételi osztály. 
5. Ellenőrző alosztály. 
6. Pénzügyi alosztály. 
7. Számviteli alosztály. 

Az anyag- és áruforgalmi osztály a központi ellátás körébe tartozó 
szakanyagszükséglet tervezésére, beszerzésére, elosztására, tároltatására, 
a szakanyagok szavatossági időn belüli cseréjének megszervezésére, az el
rendelt anyagátcsoportosítás végrehajtásának szervezésére, az ártevé
kenység végrehajtására, a szolgáltatások és javítások megszervezésére, a 
készletgazdálkodással kapcsolatos statisztikai adatok gyűjtésére, feldolgo
zására, elemzésére, értékelésére hivatott. 

A fejlesztési osztály rendeltetése az élelmezési szakanyagok műszaki 
fejlesztése, a tárolás és anyagmozgatás korszerűsítése, a katonai táplál
kozás-élettani elvek továbbfejlesztése, az egységkészletek kialakítása, a 
málházás korszerűsítése, a rendszeresítési eljárások előkészítése, a csapat
próbák megszervezése és folyamatos ellenőrzése. 

Az átvételi osztály a népgazdaságtól a néphadsereg részére megren
delt élelmezési sza!kanyagok minőségi átvételét, a gyártásközi ellenőrzése
ket, a szolgáltató vállalatokhoz javításra átadott és megjavított felszere
lési anyagok, gépi eszközök műszaki átvételét, meghatározott körben a 
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használatra alkalmatlanná vált élelmezési szakanyagok selejtítését hajtja 
végre. 

Az ellenőrző alosztály rendeltetése az önálló élelmezési gazdálkodást 
folytató HM közvetlen alakulatok elszámoltatása, azok készletgazdálkodá
sának, ,,M·' készleteik meglétének és frissítésének, pénzgazdálkodásuk és 
eszközeik állapotának folyamatos ellenőrzése. A tervekben jóváhagyott 
felügyeleti, téma- és célellenőrzések végrehajtása. 

A pénzügyi alosztály a rendelkezésre bocsátott költségvetési elő
irányzat és forgóalap terhére beszerzett és megjavított szakanyagok szám
láinak kiegyenlítésére, a költségvetési előirányzat és a forgóalap felhasz
nálás elszámolására, az áruforgalmazással és a központi beszerzésekkel 
kapcsolatos pénzügyi tevékenység jogszabályok szerinti bonyolítására, a 
pénzügyi és gazdasági beszámolók elkészítésére, a távlati és éves költ
ségvetési javaslatok összeállítására, az élelmezési anyagraktárak pénzügyi 
tevékenységének irányítására, ellenőrzésére és elszámoltatására hivatott. 

A számviteli alosztály rendeltetése az élelmezési anyagraktáraknál az 
áruforgalmazással kapcsolatos számviteli feladatok irányítása, ellenőrzése, 
MN viszonylatban a szakanyag-gazdálkodásra, a normák felhasználására, 
azok vásárlóér_tékére vonatkozó - gépi úton összesített - adatok feldol
'gozása, csoportosítása, a HM közvetlen alakulatok éves nyitó- és záró-

: mérlegének jóváhagyásra történő előkészítése. 
Az ÉEK létrejöttével, a korábban is meglevő osztályok integráció

jával, a funkciók pontos meghatározásával, a jogállás pontosításával meg
alakult az élelmezési szolgálat szervezeti rendjén belül egy olyan szak
mai középszintű szervezet, amely a központi elgondolások, tervek, intéz
kedések alapján, koordináltan bonyolítja a csapatok élelmezési ellátását, 
megszüntetve azokat a problémákat, amelyeket a cikk első részében vá
zoltam. 

Az ÉEK keretében létrehozott új elemek - pénzügyi, számviteli al
osztályok - segítséget nyújtanak a csapatok számára is hasonló funk
cióik végrehajtásához. Az ellenőrző alosztály aktívabb helyszíni kontroll
jával hatékonyabb segítséget fog nyújtani a gazdálkodás javításához, az 
anyagi fegyelem további szilárdításához. 

A felső szakvezetés tovább mentesül az operatív beavatkozást igény
ln feladatoktól, kedvezőbb helyzetbe kerül a kizárólag minisztériumi szin
ten megoldható feladatok végrehajtásához, a szakmai vezetési rend mély
ségi tagolásával növekszik a központi irányítás hatékonysága. A jól össze
kovácsolt és felkészített ÉEK apparátusa háború esetén is alkalmas lesz 
-- meghatározott hatáskörben - az élelmezési ellátás bonyolítására. 
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Az MN Ruházati Ellátó Központ rendeltetése, helye 
és szerepe a ruházati gazdálkodás rendszerében 

N á t rá n G y ö r g y alezredes 

Több mint másfél évtizede annak, hogy a tiszti és a legénységi ru
há21ati ellátásban a naturális formákat szimbólikus pénzgazdálkodás vál
totta fel. Azóta ezt a rendszert kiterjesztettük a szolgálat minden terüle
tére, a hatáskörök leadásával számottevően növeltük az alsóbb tagozatok 
önállóságát és emellett olyan szervezeteket is létrehoztunk, amelyek a 
vezetéstől átvették az anyagbiztosítással és az ellátással összefüggő napi 
rutinmunka jelentős hányadát. Ebben a folyamatban, miközben részen
ként realizáltuk célkitűzéseinket, az egyre növekvő feladatok és a vég
rehajtó szervezetek között megbomlott az összhang, de feszültségek kelet
keztek az irányítási és működési rendszer egyes elemei között is. A 70-es 
évtized elejére kedvező helyzet alakult ki a gazdálkodási rendszer, a 
szervezet és a vezetési struktúra egymáshoz igazodó, átfogó fejleszté
séhez. 

A célt a hadtápvezetés - mivel szervezeti téren szinte valamennYi 
szolgálati ágnál hasonló problémák mutatkoztak - az ellátó központok 
létrehozásában jelölte meg. E feladat értelmezése során arra a következ
tetésre jutottunk, hogy első lépésként a gazdálkodásban meglevő fe
szültségek feloldása érdekében - megszüntetve a felhasználható keretek 
közötti merev elkülönültséget - egységes alapokra kell helyezni a csa
patok rendelkezésére bocsátott forrásokat, majd ennek alárendelve ki
alakítani a központi apparátus célszerű szervezetét. lgy került sor 1973. 
január I-vel a teljes körű. tényleges pénzforgalom bevezetésére, melyben 
a két végpont, a felhasználók és az anyagbiztosítók - valamennyi köz
beeső tagozatot kihagyva - közvetlen kereskedelmi kapcsolatban állnak 
és ez a kapcsolat a cikkek rendszerbevitelétől az elhasználódott készletek 
kivonásáig érvényesül. 1973. május I-vel megalakult az MN Ruházati El
látó Központ (a továbbiakban MN REK), amely harmónikusan illeszkedik 
az új gazdálkodási rendszerhez és nemcsak a mai helyzettel, hanem a ter
vezett további fejlesztéssel is összhangban van. 

* A ruházati szolgálat vezetése az MN REK létrehozása előtt nyolc 
önálló, feladatkörök szerint elhatárolt szervvel és intézettel rendelkezett 
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(1. számú melléklet). Ezek irányítása, együttműködésük megszervezése az 
MN Ruházati Szolgálat Főnökség (a továbbiakban MN RSZF-ség) állo
mányát jelentős mértékben igénybe vette és az e téren ismétlődő prob
lémák sok esetben elvonták a figyelmet a fő feladatokról. Az új appa
rátus - a textiltisztító és javító hálózat kivételével - összefogja ezeket 
a heterogén elemeket, de ez a felállás nemcsak a szervezetek változatlan 
keretek közötti egyesítését, hanem elsősorban azok tartalmi átalakulását 
jelenti (2. számú melléklet). 

Az MN REK-ben működő fejlesztési osztály állománya és tevékeny
ségi köre az előzőekben viszonyítva beszűkült, profilja pedig átalakult. 
Erre elsősorban az adott lehetőséget, hogy az új szervezet kialakításával 
egyidejűleg népgazdasági bázison létrejött a műszaki fejlesztés és tudo
mányos kutatás ága21ati integrációja. Előnyei abban jutnak kifejezésre, 
hogy egy-egy fontos kutatási feladat elvégzésére a sz"kma teljes kutató
kapacitása mozgósítható és emellett a ruházati ipar legújabb termékei 
a néphadsereg ellátása érdekében szükség szerint naprakészen adaptál
hatók. Ennek megfelelően a fejlesztési osztály a rendszeresítési döntések 
előkészítésével és a beszerzés, valamint a minőségi átvétel alapjául szol
gáló műszaki dokumentáció folyamatos karbantartásával foglalkozik. Al
osztályainak korábbi szakmai tagozódását ·(textil, ruházat, bőr) a felada
tok (fejlesztési, dokumentációs) szerinti elkülönülés váltotta fel. 

Az áruforgalmi tevékenységen belül különválasztottuk a tiszii és le
génységi ellátást. Az utóbbi továbbra is az ellátó alosztály feladata ma
radt. Az eddig több szerv együttműködésével megvalósuló tiszti ellátást 
egy kézben összpontosítottuk. Ennek elsődleges célja, hogy az anyagbiz
tosítást végző szervezetek között az érdekeket ütköztessük és így a prob
lémák végső soron az 1VIN REK-parancsnok szintjén nyerjenek megol
dást. Emellett azt is figyelembe vettük, hogy a legénységi ellátásban a 
nagy-, a tisztiben pedig a kiskereskedelmi vonások jellemzők. Ez a kö
rülmény magasabb szintű gazdálkodási forma bevezetése esetén az árré:~ 
megállapításánál előtérbe kerülhet. A tiszti ellátással foglalkozó szerve
zetek integrációja kedvező helyzetet teremt ahhoz is, hogy a későbbiek 
során a katonai kereskedelmi hálózat a rendszerből annak megbontása 
nélkül kiemelhető és a népgazdaságnak átadható legyen. 

Kiszélesítettük a műszaki ellenőrzés területeit is. Megszüntettük a 
selejtező osztályt és ezzel együtt ia csapatoknál történő selejtezést. Az át
vételi apparátuson belül létrehoztuk a szolgáltató ágazatban működő 
KűM-hálózatot, amely a minőség és a technológiai előírások betartásá
nak ellenőrzésével - az iparban működő KÜM-ökhöz hasonlóan - a csa
patok érdekeit képviseli a textiltisztító üzemekben, egyúttal kivonja a 
forgalomból az elhasználódott készleteket. Ebben a felállásban a mű
szaki ellenőrzés két alapvető irányra összpontosul, a termék előállításától 
a. teljes elhasználódásig érvényesül és olyan eszközzé vált, amellyel a ve
zetés minden helyzetben be tud avatkozni a minőség alakulásába. 

A központon belül külön szervezet alakult a számviteli és pénzügyi 
feladatok ellátására. Ezzel valamennyi számviteli és pénzügyi hatáskör 
(központi kifizetések, bérfizetések, bérelszámolás, hitelgazdálkodás stb.) 
az MN REK-parancsnok kezében összpontosul és ennek megfelelő vég
rehajtó apparátussal rendelkezik. 
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A vázoltak alapján megállapítható, hogy a korábbi gyakorlattól elté
rően most lehetőségünk nyílott a szolgálat központi apparátusának elv
szerű rendezésére. Az új szervezetek belépésével tisztábbá váltak a profi
lok, minden funkcióhoz megteremtődtek a megfelelő szervezeti keretek 
é3 ezzel létrejött a felelősség és a feltételek összhangja. Az egyes ele
mekhez nem kötődnek olyan járulékos feladatok, amelyeket megfelelő 
szervezet hiányában eddig más munka terhére kellett megoldani. A szin
tek is élesen elkülönültek egymástól. A tervező-irányító apparátus a köz
pontban, a végrehajtó (alájátszó) szervezetek az MN REK alárendeltségé
ben, profilok szerint önálló kötelékben helyezkednek el. 

Ez a szervezeti séma a háborús alkalmazás szempontjából is számos 
előnyös tulajdonsággal rendelkezik. Az MN REK törzse - amellett, hogy 
a szolgálat vezetését az operatív feladatok végzése .alól mentesíti - ké
pes arra, hogy az MN RSZF-ség követelményei alapján mind az elvonuló

1 

mind a hátországban működő alakulatok igényeit önállóan kielégítse és 
a néphadsereg érdekeit a haditermelésre átállt iparban érvényre juttassa. 

* 
A csapatgazdálkodásban a tényleges pénzforgalom bevezetésével a 

korábbiak mellett új elemek jelentek meg. Ezzel tovább bővült az admi
nisztratív eszközöket mindinkább felváltó közgazdasági és más indirekt 
módszerek köre. Ilyenek: 

- a minimális és maximális készletmutatók, mint mennyiségi szabá
lyozók; 

- a karbantartási kényszerpályák (javítás, utánszínezés, kímélőbb 
textiltisztítási eljárások), mint a használatban álló készletek minőségét 
befolyásoló tényezők; 

- az illetmények, mint források, amelyek szükség szerint az egyik 
vagy másik irányba átcsoportosíthatók, és végül 

- az elhasználódott készletek kivonása, mint szabályozó szelep, 
amelytől döntő mértékben függ a minőség alakulása és az, hogy a sza
bályozók közül az adott időszakban melyek kerülnek előtérbe. Nem vé
letlen, hogy a szolgálat vezetése ez utóbbi feladatra és a karbantartás 
feltételeinek megteremtésére nagy súlyt helyez. 

Az ilyen és ehhez hasonló csoportosítás csak elméletben, a kérdés 
rendszerezése céljából képzelhető el. A gyakorlatban ezek az elemek 
együttesen és igen összetett módon hatnak. Pl. a karbantartás intenzív 
fokozásával feltehetően javul az állomány öltözködési színvonala, a ruha ... 
nemük használhatósági foka szinten· tartható, megnő a használati idő és 
ezzel lelassul az új anyagok beáramlása az ellátmányi készletekbe. A for
rások felhasználása is ennek megfelelően alakul. Abban az esetben, ha 
a túlhordott készletek kivonása bátrabban történik, megnyílik a lehetőség 
az új anyagok beszerzésére. E rövid példából is megállapítható, hogy a 
mennyiség és a minőség élesen nem választható el egymástól, a mennyi
ségnek is van minőségi következménye és fordítva, a minőség is befolyást 
gyakorol a mennyiség alakulására. A kölcsönhatás ellenére számunkra 
azonban nem közömbös, hogy melyik oldal érvényesül. A vezetésnek ép-
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pen az a cé1ja, hogy a mmoseg javitása elsősorban a karbantartás szín
vonalának emelése útján Jegyen elérhető és ezek a tényezők ebben az 
irányban hassanak. E célkitűzés megvalósításában mind az ellátó, mind 
a szolgáltató ágazatnak jelentős szerepet szántunk. 

1\.1:indezt azért szükséges vázolni, hogy a továbbiakban ennek tükré
ben lehessen bemutatni az MN REK rendeltetését, a gazdálkodás általá
nos rendszerében elfoglalt helyét és szerepét. 

A kidolgozás időszakában sok vita folyt arról, hogy vajon akkor já
runk-e el helyesen, ha az új szervezetet a középirányítók, vagy a végre
hajtók csoportjába soroljuk. Gondos mérlegelés alapján olyan döntés szü
letett, hogy az MN REK az MN RSZF-ség végrehajtó szerve legyen. Ez a 
kategória azonban más fogalmat takar, mint amely eddig a végrehajtó 
tagozatokról általánosan ismert volt. Az MN REK a szolgálat vezetésétől 
átvette a néphadsereg ellátásával összefüggő operatív feladato~at. Lénye
gében arról van szó, hogy ez az új szervezet a felhatalmazás nyújtotta 
keretekeri belül realizálja a központi célkitűzéseket. Ennek megfelelően 
önállóan tervezi a néphadsereg ruházati ellátását és végrehajtja az ezzel 
összefüggő fejlesztési, áruforgalmi, átvételi, pénzügyi és számviteli felada
tokat. Kivonja a használatból a további viselésre alkalmatlanná vált kész
leteket, ellenőrzi a szolgáltatások minőségét és a HM közvetlen alakula
tok ruházati gazdálkodását, vezeti a neki alárendelt intézeteket (3. szá
mú melléklet). 

Az MN REK rendeltetésének e tömör megfogalmazásából is látható, 
hogy az apparátus sajátos, kereskedelmi tevékenységet végez, amely a 
katonai rendszerrel ötvöződik. Ennek folytán kiterjedt kapcsolatokat tart 
fenn a néphadsereg egységeivel, azok elöljáróival és a népgazdaság kü
lönböző szerveivel, sőt a tiszti ruházati ellátás terén a vásárlókkal is. Az 
MN REK tehát összekötő kapocs a gyártó és a felhasználó között, de 
egyben az érdekvédelmi testület szerepét is betölti. Ez a funkciója abban 
jut kifejezésre, hogy megtervezi a szükségleteket, szállítási szerződést köt 
a vállalatokkal, gyártás közben ellenőrzi és minőségileg átveszi a ruházati 
termékeket, megszervezi az anyagok tárolását és tárintézetekben felhal
mozza az ellátáshoz szükséges árualapot. A másik igen lényeges feladata, 
hogy az MN Textiltisztító és Javitó Üzem (HGM) területi egységeinél 
működő KÜM-hálózata útján kivonja a forgalomból az elhasználódott 
készleteket. 

Ez az a két pólus, ahol az MN REK a vezetés követelményeit ér
vényre juttatva befolyást tud gyakorolni a ruházati ellátottság, ezen be
lül a minőség alakulására. A rendszer működésére jellemző, hogy önma
gát szabályozza. Az egységek a maximális szintet elérő gazdálkodási kész
leteiket csak olyan mértékben és ütemben tudják felfrissíteni, amilyen 
az elhasználódott készletek kivonása. Meg-fordítva, a kivonás felgyorsítása 
ösztönzően hat az új anyagok beszerzésére, rövidebbé válik a hordási idő 
és javul a készletek minősége. Mindkét változat szorosan összefügg az 
árualap felhalmozásával és érzékenyen reagál a gazdálkodás minden rez
dülésére. Ebben az automatizmusban szabályzó szerepet tölt be a textil
tisztító hálózatban integrált karbantartás is. A rendszeres javítás, után
szinezés és kímélőbb tisztítás meghosszabbítja az anyagok élettartamát 
és ezáltal mérsékli az anyagok kivonásának ütemét. A forrással rendel-
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kezők mind nagyobb összcge~.;:et .fordítanak a használhatósági fok szinten 
tartására és lelassul az új készletek beszerzése. Annak eldöntése, hogy 
mely anyagot kell megjavítani és utánszínezni, a katonai üzemi megbí
zottak ítéletére van bízva, de emellett a karbantartás minőségét is el
lenőrzik. Az MN REK e területen szintén fontos szerepet tölt be (4. szá
mú melléklet). 

* 
Összegezésül megállapítható, hogy a szolgálat vezetése ezekkel az in

direkt módszerekkel - az önállóság megsértése nélkül - be tud avat
kozni a csapatok ruházati gazdálkodásába. Mindezt a számára megszabott 
követelmények alapján az MN REK testesíti meg és ezzel minden szinten 
mentesíti a szakvezetést a manuális feladatok alól. Az egyik végponton 
áll az önálló gazdálkodó egység, a másikon az ellátó és a szolgáltató há
lózat. A kettő között minden ellátási és karbantartási probléma megoldó
dik. Ez egyúttal megváltoztatta a középirányító tagozatok szerepét is. Ma 
már nem kell foglalkozniok gazdálkodási terv készítésével és különböző 
összesítésekkel. Tevékenységüket a személyesen végrehajtott célra orien
tált ellenőrzésekre összpontosíthatják. Az íróasztal mellőli vezetést a hely
színen szerzett információkra alapozó irányításnak ·kell felváltania. Ehhez 
az szükséges, hogy a szakágvezetők képesek legyenek megújulni, a hosz
szú idő óta meghonosodott, korábbi formákhoz kötődő módszereiket fe
lülbírálni és a megváltozott követelményekhez igazítani. 

Az MN REK létrehozásával a szakmai vezetés két alapvető irányra, 
az ellátó és a szolgáltató ágazatra összpontosul. Kedvező feltételek alakul
tak ki a távlati tervező, kidolgozó munkához. Minden feltétel adott ah
hoz, hogy távlati céljainkat következetesen megvalósitsuk. Ennek megfe
lelően a tervidőszak végéig tapasztalatokat szerzünk az új szervezet mű
ködéséről, kidolgozzuk a fejlettebb gazdálkodási forma és az ehhez iga
zodó szervezet koncepcióját, felkészülünk arra, hogy az MN REK-et 
amikor az realizálhatóvá válik - költségvetési üzemmé fejlesszük. 

Az 1-4. számú mellékletek a folyóirat végén talá1hatók. 
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Az MN Egészségügyi Anyagellátó Központ szerepéről, 
tevékenységéről 

Dr. K u r u ez Ti b o r gy. alezredes, a hadtudományok kandidátusa 

Az egészségügyi biztosítás egyik alapvető elemét az egészségügyi 
anyagellátás képezi. Az elmúlt években ezen a területen is szükségessé 
vált a korábbi vezetési és irányítási elvek, valamint az ellátás rendsze
rének felülvizsgálata. 

Egyik oldalról, a vezetés szintjén előtérbe kerültek olyan kérdések 
mint a távlati tervezés, hazai és nemzetközi együttműködés, elsősorban 
a háborús egészségügyi anyagellátás vonatkozásában, műszaki fejlesztés, 
tudományos kutatás irányítása, bekapcsolódás a honvédelmi egészségügyi 
oktatásba, a háborús ellátást szabályozó normatívák, segédletek, utasítá .... 
sok kidolgozása stb. 

Másik oldalról, továbbra is az Egészségügyi Szolgálat Főnökségre 
hárultak olyan feladatok is, amelyek végső soron középszintű vagy alsó
szintű ellátási feladatoknak tekinthetők, mint pl. egyes anyagok kiuta
lása, gyógyszerek bevizsgálásának, tartalékok felújításának szervezése, 
részletes nyilvántartások vezetése, beszerzés, ellátás stb. 

Annak érdekében, hogy célszerűen határozzuk meg az Egészségügyi 
Anyagellátó Központ feladatait, szükségesnek látszik az egészségügyi 
anyagellátás szervezésének és irányításának sajátosságait is megvizsgálni. 

1. Ismeretes, hogy az egészségügyi anyagok felhasználása, az ellátás 
rendszere sok tekintetben és lényegesen eltér a többi anyaggal történő 
ellátástól, egyszerűen azért, mert a megbetegedések, sérülések száma, ará
nya csak nagy vonásokban határozható meg előre. A közlekedés fejlett
sége miatt bárhol a világon váratlan járványok, tömeges megbetegedések 
léphetnek fel, miként azt számos példa igazolja. Az esetenként bekövet
kező nagyobb méretű közlekedési balesetek, árvizek, földrengések, tűzvé
szek stb. jelentős tartalékok készletben tartását követelik meg, olyan el
látási rendszer keretében, amely rugalmasan képes bármilyen helyzetben 
is működni. 

2. Szállitási feladatok vonatkozásában kétségtelen, hogy az egészség
ügyi anyagok mennyisége (súly, térfogat) elenyészőnek tűnik, a többi 
anyagnemhez viszonyítva. Természetesen ez nem csökkentheti az egész
ségügyi anyag utánszállítás, illetve utánpótlás szervezésének jelentőségét! 
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Nem szorul bizonyításra, hogy békében és háborúban e nélkül nem lehet 
szó a gyógyító-kiürítő vagy a higiénés-járványügyi biztosítás megfelelő 
szintjéről. 

(Gyakran szerezhetünk tudomást a sajtó, rádió útján arról, hogy bárhol, 
ahol napjainkban egy nagyobb méretű katasztrófa történik, az első intézkedé
sek között gyógyszerek és más egészségügyi anyagok légi úton történő szállí
tása szerepel. Levéltári adatokból is kitűnik, hogy már a második világháború 
idején, az akkori magyar hadvezetés is gyakran vette igénybe a légi szállítás 
lehetőségeit gyógyszerek, oltóanyagok, fertőtlenítő szerek utánszállítására.) 

3. A korszerű egészségügyi ellátási elvek érvényesítése önmagában is 
megköveteli az egészségügyi anyagellátás rendszerének folyamatos kor
szerűsítését, beleértve az ellátás körébe tartozó gyógyszerek, stb. körének 
állandó változtatását, a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés haté
kony és tervszerű irányítását. Hosszú évek óta jellemző az egészségügyi 
anyagok számának, Választékának növekedése. Az MN egészségügyi szol
gálata napjainkban mintegy 9000 cikkel történő ellátás szervezését oldja 
meg, azaz ennyi anyagra kell, hogy tervezzen. Ez a rendkívül terjedel
mes munka a korábbiakban teljes egészében az egészségügyi szolgálat ve
zetésére hárult. 

4. Az ellátás során nem lehet szó sablonok vagy merev normák al
kalmazásáról, éppen ezért vált szükségessé viszonylag sokféle egészség
ügyi anyagi normatíva kidolgozása: 

30 napos készlet, 
tábori eü. intézetek és segélyhelyek komplett normái (induló kész-

!etei), 
számvetési normák, csapatokra és kórházakra, fegyverfajták sze-

rint. 
állománytábla szerinti normák az egészségügyi technikai eszkö-

zökre, 
csapatgyengélkedők normái. 

Ezen normák, helyesebben normatívák rendelteté.:;e, hogy bármilyen 
helyzetre és szervezésre tervezési alapot biztosítsanak. (Megjegyzendő, 

hogy békeidőben az egészségügyi anyaggal ellátandó önálló számvetési 
egységek száma meghaladja a 160-at. Mindezek igényeinek elbírálását, 
az anyagok kiutalását, a felhasználás ellenőrzését a korábbiakban kizáró
lag az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség végezhette el. Ennél még 
nagyobb feladatot képez a tábori egészségügyi intézetek anyagainak ter
vezése, az ellátás végrehajtása, a tárolás ellenőrzése és a készletek felújí
tásának irányítása.) 

5. Az egészségügyi anya;;n~~ egymástól sok tekintetben eltérőek. 

Ugyanúgy egészségügyi anyag a szemcseppentő, mint egy korszerű alta
tókészülék, vagy gyógyszer, kötszer, műszerek. Egészségügyi anyag a 
mankó, ugyanúgy, mint egy kötöző- vagy műtőgépkocsi felépítménye. 

Mindezek alapján érthető, hogy az említett 9000 cikk előállításában 
és forgalmazásában nagyszámú vállalat vesz részt. Biztosításukra mint
egy 90 szállítóval (vállalattal) kell szerződést kötni. 

Az anyagok sokféleségéből és eltérő jellegéből következik az is, hogy 
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az egészségügyi anyagellátás szervezése, az ellátás végrehajtása külön
böző szakemberek összehangolt tevékenységét igényli. A kutatás, fejlesz
tés, ellenőrzés, ellátás területén elsősorban a következő szakértők tevé
kenységére van szükség: orvosok, gyógyszerészek, villamos- és gépész
mérnökök, fizikusok, közgazdászok, technikusok. 

6._ Az egyre nagyobb számban rendszeresítésre kerülő egészsegugyi 
technikai eszközök szükségessé teszik a tervszerű karbantartás megszer
vefését, korszerű javító szolgálat fenntartását, amely háború esetén a tá
bori egészségügyi anyagjavító műhelyek alapját képezi. A legfontosabb 
eü. technikai eszközök (kötöző, laboratóriumi, fogászati,. vérszállító stb. 
gépkocsik) száma egy összfegyvernemi hadseregnél és az azt kiszolgáló 
kórház alapoknál megközeliti az ezret. 

(Az elmúlt években végrehajtott feladatok alkalmával kiderült, hogy 
mindazpn eü. technikai eszközt, amelynél nem hajtották végre a rendszeres 
karbantartást, vagy próbaüzemeltetést, csak nagy nehézségekkel lehetett üzem
be helyezni.) 

7. A fejlődés jelenlegi üteme mellett már nem lehet lemondani az 
önálló fejlesztési részlegek szervezéséről az egészségügyi anyagellátás te
rületén sem. 

':" (Jellemző a fejlődés ütemére, hogy egyes számvetések szerint a fejlett or-
szágokban az évszázad végére már olyan szintet ér el az egészségügyi eszközök 
kutatása, illetve az orvostudomány, hogy az elért eredmények megvalósítása 
a teljes nemzeti jövedelmet is felemésztené. Nyilvánvaló, hogy erre sohasem 
kerülhet sor, mégis meg kell említeni, hiszen szemléletesen igazolja a fejlesz
tés tervszerűbbé tételének szükségességét!) 

A korábbi egészségügyi anyagellátási rendszerre és annak irányítá
sára jellemző volt az is, hogy számos közép-, sőt felsőszintű feladat meg
oldása az ellátást végrehajtó szervre, a központí egészségügyi anyagrak
tárra hárult. Mivel ehhez nem voltak meg a szükséges szervezeti és 
egyéb feltételek, érthető módon mindezeket csak részben volt képes meg
oldani. Ilyen feladatok voltak a?. alábbiak: 

- egészségügyi haditechnikai eszközök gyártás közbeni ellenőrzése, 

gyógyszerek bevizsgálása, 
- prototípusok kialakítása és együttműködés a gyártó üzemekkel, 

műszaki fejlesztési feladatok megoldása, 
tábori eü. felszerelési anyagok fejlesztése, 

- gyakorlatok és bemutatók megtervezése és előkészítése, 
- műszaki-tudományos dokumentáció stb. 

Az előzőekben vázoltakból is nyilvánval'J"'or t>;,, ··, hogy az egész
ségügyi anyagellátás irányításának korábbi rendszere már rH..·1~1 !elel meg 
a korszerű hadtápvezetési elveknek. 

A létrehozott Egészségügyi Anyagellátó Központ rendeltetése, illetve 
tevékenysége az alábbiakkal jellemezhető 

1. Az Egészségügyi Anyagellátó Központ parancsnoka közvetlenül az 
MN egészségügyi szolgálat főnökének van alárendelve, aki ezen jogkörét 

115 



az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség egészségügyi anyagi -alosztály
vezetőj,én keresztül gya'.karo1ja. 

2. Az Ellátó Központ főbb feladatai: 

- az MN ,,·Mn és „B" eü. anyagszükségletének megtervezése és be
szerzése. Gyakorlatilag a költségvetési tervek elkészítése. Ez alól kivé
telt képeznek az import tételek, amelyeknek beszerzését és az azokkal 
történő ellátást az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség végzi; 

- az egészségügyi szakanyagok gyártásközi ellenőrzése és minőségi 
átvétele, azaz bevizsgálása. Ennek során együttműködik az érintett szol
gálati ágak megfelelő szerveivel is; 

- az MN csapatainak, intézeteinek és szerveinek egészségügyi anyag
gal történő ellátása '(igények felülbírálata, kiutalás, cserék végrehajtása); 

- az egészségügyi szakanyagok, technikai eszközeinek műszaki fej
lesztése, s ennek érdekében együttműködés az illetékes katonai és pol
gári szervekkel, az anyagmozgatás és tárolás korszerűsítése; 

- az egészségügyi anyagellátással és készletgazdálkodással össze
függő elemzések és számvetések elvégzése, statisztikai adatok gyűjtése és 
kidolgozása az Egészségügyi Szolgálat Főnökség részére; 

- az alárendelt Központi Egészségügyi Anyagraktár és kirendeltsé
gek szakmai irányítása és mindenoldalú vezetése; 

- az egészségügyi szolgálat főnök által meghatározott feladatok sze
rint a katonai gyógyszertárak és csapatok egészségügyi anyagellátásának 
szakmai irányítása és ellenőrzése. 

Az alapvető feladatokkal kapcsolatban kiemelendő, hogy az elkészí
tett beszerzési tervet az egészségügyi szolgálat főnöke hagyja jóvá. A le
írtakon kívül piackutatást végez, a csapatokat informálja hatáskörükbe 
tartÓzóan az előnyös helyi beszerzési lehetőségekről, árviszonyokról. 

Elvégzi a beszerzések (szolgáltatások) pénzügyi lebonyolítását és el
számolásokat. Előkészíti döntésre az Egészségügyi Szolgálat Főnökség jog
körébe tartozó árszabályozási, árjóváhagyási, szerződéskötési jogvitás 
ügyeket. Irányítja a központi készlet- (forgóalap-) gazdálkodást, a köz
ponti készletek frissítését, a raktárgazdálkodást, rendszerből kivont anya
gok, inkurrens anyagok értékesítését. 

A csapatok ellátásának kérdéseiben együttműködik a seregtestek 
szakszolgálat-főnökeivel. Az egészségügyi szolgálat főnök által meghatá
rozott hatáskörben a csapatok indokolt terven felüli szükségleteinek ki
elégítése érdekében terven felüli anyagkiutalási, keretmódosítási, áruhitel 
kiadási jogkörrel rendelkezik. 

Megszervezi a csapatok és az alárendelt raktárak anyagi helyzet je
lentései, leltár jelentések, elszámolások, statisztikai jelentések gépi feldol
gozását. Végzi az MN szakanyag-készletgazdálkodás elemzését, értékelé
sét, elkészíti az ezzel kapcsolatos összefoglaló jelentéseket é3 javaslatokat. 
Adatokat szolgáltat a prognosztikák, távlati tervek, a középtávú és éves 
költségveté3i tervek, az MN HKSZ-e, mozgósítása eü. anyagi biztosítási 
tervek és MN szintű jelentések összeállításához. Ipari tervjelentést készít 
a megrendelt és leszállított anyagokról. 
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Részleteiben 

A műszaki fejlesztés területén 

Az egészségügyi szolgálat főnök által jóváhagyott követelmé:iyek 
alapján végzi a szakszolgálat anyagi-technikai eszközeinek műszaki fej
lesztését és korszerűsítését, illetve közreműködik a szolgálat érdekében 
más szerveknél folyó ilyen irányú munkákban. 

Javaslatot tesz a műszaki fejlesztésre, a szakanyagok, valamint azok 
csomagoJásának, egységké.szletek kialakításának, az anyagmozgatás kor
szerűsítésére. 

,Megszervezi az új eszközök csapatpróbáját, elkészíti a szükséges mű
szaki dokumentációkat, kidolgozza az egészségügyi anyagok adattárát, va
lamint az új technikai eszközök alkalmazási és működési utasítását. 

Ellenőrzés területén 

A gyógyszerek és kötszerek minőségi ellenőrzése n1ellett ellátja a 
gyógyszertárak és egészségügyi anyagraktárak szakmai felügyeletét. Részt 
vesz a csapatrendelök ellenőrzésében. 

Kidolgozza a tábori gyógyszertárak és gyógyszerkészítő laboratóriu
mok technológiai előírásait. 

-: Tudományos kutató munkát folytat, különös tekintettel a gyógyszer-
készítmények tárolási idejének meghosszabbítása érdekében. Ellenőrzi a 
gyógyszer és gyógyászati segédeszköz felhasználást a vények felülvizs
gálata alapján. 

Számviteli munka területén 

A vezetés számára tanulmányozza a gyógyszer, kötszer és egyéb 
egészségügyi anyag forgalmát, illetve felhasználását, s megszervezi azok 
gépi adatfeldolgozását. 

Ez a tevékenység egyre fontosabb szerepet játszik az egészségügyi 
szolgálat irányításában, mivel nélküle nem lehet meghatározni a várható 
igényeket, a felhasználás tendenciáit. A rendkívül nagyszámú adat kellő 
időben történő feldolgozása nagyobb teljesítményű géppark munkáját 
igényli. 

Az Egészségügyi Anyagellátó Központ tevékenysége végső soron az 
alábbi alapvető változtatásokat eredményezi az egészségügyi anyagellátás 
területén 

A) Számos olyan feladat megoldását veszi át az Egészségügyi Szol
gálat Főnökségtől, amelyek nem felsőszintű vezetési feladatokat képez
nek, vagy amelyek megoldására a korábbiakban nem voltak meg a fel
tételek, mint pl. műszaki fejlesztés, ellenőrzés stb. területén. 

Következésképpen az Egészségügyi Szolgálat Főnökség tevékenysége 
az egészségügyi anyagellátás területén az elvi, irányítói feladatokra össz
pontosítható. 

B) Atveszi mindazon feladatok megoldását a Központi Egészségügyi 
Anyagraktártól, amelyek nem tekinthetők egy ilyen raktár funkciójának, 
s amelyekhez nem is voltak biztosítva a szükséges feltételek (pl. együtt-
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működés az ipari üzemekkel, gyakorlatok és bemutatók előkészítése vagy 
kidolgozása stb.). 

(Az egészségügyi anyagellátás fő feladatainak korábbi és az ellátó 
központ létrehozása után tervezett elosztását az 1. számú melléklet szem
lélteti.) 

Ősszefoglalva: egyértelműen megállapítható, hogy az Egészségügyi 
Anyagellátó Központ létrehozása és működése igen nagy előrelépést je
lent az egészségügyi anyagellátás szervezése sőt az egészségügyi szolgálat 
irányításának korszerűsítése területén. 

Jóllehet az egészségügyi anyagellátás igen sok sajátossággal bír, a 
központ jelenlegi ~zervezése és tevékenysége biztosítja, hogy megfeleljen 
az anyagellátó központok összességével szemben kialakított követelmé
nyeknek és, hogy az egészségügyi anyagellátás rendszere is minél szerve
sebben illeszkedjen az l'v1N anyagellátási rendszerébe. 

Melléklet: Az eü. anyagellátás fő feladatainak jelenlegi és tervezett 
elosztása. 
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1. számú melléklet 

Az eü.. anyagellátás fő feladatainak jelenlegi és tervezett elosztása 

Feladatok megoszlása Feladatok megoszlása az Eü. Ag. 
korábban Ello. Központ belépésével 

Fő feladatok 

EliSZF-ség 1 

Közp.Eü. 
Ag.Ra. E"SZF- ég I Eü. Ag. 1 

Közp. Eü. 

(Aruf. 0.) u 5 Ello. Kozp. Ag.Ra. 

I. Vezetés, irányítás területén 

1. Együttműködés a társs~olgálati ágak Anyag-
ellátó Központjaival. + - - + -

2. A Közp. Eü. Ag. Ra., kirendeltségek, .. M" eü. 
anyagi bázisok munkájának irányítása. + - - + -

II. Gazdálkodás területén 
1 1 

1. Költségvetési terv elkészítése mintegy 9000 
cikkre, évi 120 millió Ft értékben 
- import anyagok, + - + - -- nem fogyó anyagok, + - - + -- fogyó anyagok. - + - + -

2. A csapatoktól és intézetektől beérkező igények 
elbírálása, anyagkiutalás (165 csapatrendelő és 
kórházak részére) 

1 1 1 
- nem fogyó anyagok, + - + - -
- fogyó anyagok. - + - + -

3. Megrendelések, beszerzések eszközlése, 90 vál~· 
lalattól 
- import anyagok, + - + - -
- hazai gyártású anyagok. - + - + -

4. Gazdálkodás, ártevékenység, piackutatás. + + - + ---'° 



~ 

"' 0 

Fő feladatok 

III. Ellenőrzés területén 

1. Szakmai ellenőrzés (szakfelügyelet) ellátása 
csapatoknál és intézeteknél. Eü. szakanyagok 
vagyonleltára: 
,,B" 310 millió Ft, 
,,M" 550 millió Ft. 

2. Eü. haditechnikai eszközök gyártás közbeni el-
lenőrzése, gyógyszerek bevizsgálása. 

3. Eü. ag. tartalékok felújításának szervezése. 

IV. Fejlesztés területén 

1. Prototípusok kialakítása, ennek során együtt-
működés az ipari üzemekkel. 

2. Az eü. technikiai eszközök HMK-jának kidol-
gozása. 

3. Tábori eü. felszerelés (komplettek) csomago-
lásának, csomagoló anyagainak fejlesztése. 

4. Együttműködés az MN szerveivel az anyag-
mozgatás és raktározás korszerűsítése érdeké-
ben. 

5. Gyakorlatok, eü. anyagi bemutatók előkészí-
tése. 

6. Dokumentáció és anyagok előkészítése a hazai 
és VSZ szintű együttműködés biztosítására. 

1 

1 

1 

1 

Feladatok megoszlása 
korábban 

1 

Közp,Eü. 
EüSZF-ség Ag. Ra. 

(Aruf. O.J 

- 1 -

-
1 

+ 
+ -

1 

- + 
+ 1 -

- 1 + 

+ 1 -

+ + 
+ + 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Feladatok megoszlása az Eü. Ag. 
~llo. Központ belépésével 

EüSZF-ség I Eü. A_?· 1 Közp. Eü. 
Ello. Kozp. Ag. Ra. 

- 1 + -

-
1 

+ -

- + -

- 1 + -

- 1 + -

- 1 + -

- 1 + -

- + 
1 

-

- + 
1 

-
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Fő feladatok 

V. Számviteli-statisztikai munka teriiletén 

1. Az eü. anyag felhasználás értékelése, statisz
tikai és pénzügyi mutatók, normajavaslatok ki
dolgozása. 

2. Operatív nyilvántartás a „B" és „M" anyagi 
készletekről. (530 tábori eü. iniént és csapat
segélyhely.) 

VI. Javítás, karbantartás teriiletén 
- Eü. :anyagjavító műhely, részlegek irányítása. 
- ,,Z" eü. technikai eszközök karbantartásának 

szervezése és végrehajtása (900 db kötözó, la
boratóriumi, fogászati stb. gk. és technikai be• 
rendezések). 

VII. Egyéb feladatok 

- Az eü. anyagellátást szabályozó segédletek, 
szabályzatok tervezetének kidolgozása. 

- Szakmai továbbképzések és bemutatók előké
szítése. 

1 

1 

Feladatok megoszlása 
korábban 

1 Közp.Eü. 
EílSZF-ség Ag. Ra. 

(Aruf. o.) 

+ -

+ -

- -

- -

+ 
1 

-

+ + 

Feladatok megoszlása az Eü. Ag. 
Ello. Központ belépésével 

EüSZF-ség I Eü. A_g. 1 Közp. Eü. 
Ello. Kozp. Ag. Ra. 

- + -

- + -

- + -

- + -

1 

-

1 

+ + 
+ + -



Anyagi-technikai tervezés és készletgazdálkodás 
néhány kérdése a néphadseregben 

K. T ó t h L aj o s alezredes 

A fegyveres erők anyagi, technikai szükségleteinek biztosítása - az 
állandó harckészültség viszonyai között - tervszerű készletgazdálkodás 
keretében történik. A katonai készletgazdálkodás a fegyveres erők fenn
tartásával, harckészültségének (mozgósítási készségének) magas szinten 
tartásával, és várható háborús alkalmazásával kapcsolatos anyagi szük
ségletek kielégítését biztosító készletek kialakítására i.rányuló tevékeny
ség és az ezzel kapcsolatos tervezési; beszerzési; ellátási; átfegyverzési és 
rendszerből való kivonási feladatok rendszere. A készletgazdálkodás ke..., 
retében folyik: 

- a központi tartalékok, forgó- (törzs-) készletek, 
- a csapatok harckészültségi (mozgósítási) készleteinek 1 

- a kiképzési feladatok végrehajtásához, a működéshez, a személyi. 
állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek megfelelő szinten tar
tásához szükséges készletek megtervezése; a fogyás, felhasználás, a kész
letképzés gazdasági elemzése; a készletek elosztásának_ .(lépcsőzésének), a 
beszerzéssel, a csapatok ellátásával kapcsolatos ieladatok végrehajtásá
nak, a készletek felfrissítésének, az elavult, korszerűtlenné vált, illetve 
elhasználódott anyagi, technikai eszközök rendszerből való kivonásának 
tervezése; készletképzési (tervezési), felhasználási normák, normatívák 
kialakítása; a készletgazdálkodással kapcsolatos rendszabályok kimunká
lása. 

A készletgazdálkodás a néphadseregben egységes elvi irányítás mel
lett szakágazatonként történik. Az egyes szakágazat készletgazdálkodá
sában egységes rendszeren belül, két, egymástól bizonyos mértékben el
térő sajátosságokkal rendelkező terület különböztethető meg: 

- a csapatok harckészültségének, mozgósításának és várható hadá
szati, hadműveleti alkalmazásának anyagi biztosítását szolgáló készlet
gazdálkodás, valamint 

- az állandó harckészültség viszonyai között a néphadsereg fenn
tartásának, a csapatok harckiképzésének anyagi biztosítását szolgáló kész
letgazdálkodás. 
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A néphadsereg anyagi biztosítását szolgáló készletek 
és tartalékok rendszere 

A néphadsereg anyagi biztosítását szolgáló készletek és tartalékok: 
- részben a néphadseregben, 
- részben a népgazdaságban 

kerülnek kialakításra. Ezek a készletek és tartalékok egységes ren<lszert 
alkotnak. 

A néphadsereg készletei és tartalékai alapvetően azonnal felhasznál
ható anyagi eszközökből tevődnek össze. A népgazdaságban létrehozott 
tartalékok általában kész, félkész termékekből, alap- és nyersanyagokból 
állanak. 

A néphadsereg anyagi készletei 
- csapatkészletekre és 
- központi készletekre 

.csoportosíthatók. 

A csapatok anyagi készletei: 
nem csökkenthető készletekből, valamint 

- fenntartási (fogyó, kiképzési) készletekből állnak. 

A „nem csökkerithető készlet"-be azon anyagi eszközök tartoznak, 
amelyek a csapatok hadi állománytábla szerinti - a harckészültségi, moz
gósítási utasításokban elrendelt - szükségletét képezik. Rendeltetése a 
harckészültség (mozgósítási készség), valamint az alaprendeltetéssel kap
csolatos feladatok végrehajtásának biztosítása háborús viszonyok között. 
Ide tartoznak : 

- a mozgó- és kiegészítő készletek, 
- az egységek, alegységek (a személyi állomány) ellátásához, felsze-

reléséhez, működéséhez (hadi szervezetre történő feltöltéséhez) szükséges 
anyagi-technikai eszközök, 

- az „M" napokra megalakított készletek, va.lamint 
- egyéb elrendelt készletek. 

A nem csökkenthető készletek részben a békében élő csapatok harc
készültségének állandó szinten tartásához, a harckiképzés végrehajtásá
hoz már békében felhasználásra kerülnek, meghatározott részük (a mozgó
és kiegészítő készletek, az „M" feltöltésre, valamint az „M" napokra 
megalakított készletek) a csapatok raktáraiban (szállítóeszközein) van le
tárolva. 

Mozgókészlet fogalmába ellátási tagozatonként meghatározott meny
nyiségű anyagi eszközök tartoznak, melyet a csapatoknak ~ az állandó 
harckészültség viszonyai között - állandóan málházásra, szállításra kész 
állapotban kell tartani, békehelyőrségük (felállítási helyük) elhagyásakor 
magukkal kell vinniük. 

Az egységek, alegységek ellátásához, felszereléséhez, működéséhez 
szükséges anyagi eszközök az alaprendeltetésnek megfelelő feladatok el
végzését biztosítják. Békében élő alakulatok hadi szervezetre kerülnek 
feltöltésre, a béke- és hadi állomány közötti különbségnek megfelelő 

anyagi eszközöket {,,M'' készletként) kötelesek letárolni. 
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Békében nem élő alakulatok felszereléséhez szükséges anyagi eszkö
zök (mozgókészleteikkel együtt) általában a felá!lító egység raktáraiban 
kerülnek megalakításra. 

Békében nem élő egységek „M" felállítási napok alatti ellátására -
külön intézkedések alapján - meghatározott készletek kerülhetnek lét
rehozásra. 

A fenntartási készletek a csapatok kiképzési feladatainak folyamatos 
végrehajtását, működését, a személyi állomány élet-, szolgálati és munka
körülményeinek megfelelő színvonalon tartását szolgálják. Részben ebből 
biztosítják a csapatok a nem csökkenthető készletek elrendelt szinten tar
tását, valamint hadihasználható állapotban tartását, a letárolt anyagok 
frissítését '(a szavatossági idő lejárta előtt cseréjét). 

A központi készletek: 
- központi tartalékok, valamint 
- törzskészletek lehetnek. 
A központi tartalékok az elvonuló szárazföldi csapatok, valamint a 

hátországi alakulatok háborús körülmények közötti ellátására kerülnek 
létrehozásra, meghatározott időtartamnak (illetve veszteségpótlásnak, ja
vítási szükségletnek) megfelelő mennyiségben. 

A központi törzskészletet - bizonyos anyagféleségekből - a néphad
sereg fenntartási szükségletei folyamatos kielégítésének biztosítása cél
jából hozzák létre, a felhasználás ·(fogyás) és a gazdaságossági szempontok 
figyelembevételével. 

MN anyagi készletek 
és tartalékok 

Központi készle
tek és tartalékok Csapatkészletek 

/ -, -Törzskészlet 

'----------' 

„M"-tartalék 

hető készlet 
Fenntartási 

készlet 
-, Ne~ csökkent- 1 1 

~---·----~ 
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Az anyagi szükségletek tervezése 

A fegyveres erők anyagi-technikai szükségleteinek tervezése számos 
sajátos, elsősorban a lehetséges háború lefolytatásával, a harckészültség 
magas szinten tartásával, valamint a biztosítás feltételeivel és lehetőségei
vel összefüggő tényező kölcsönhatásának együttes vizsgálatát, elemzését 
teszi szükségessé, melyeket - jellegüket tekintve - alapvetően három 
csoportba sorolhatjuk, úgymint: 

- katonai (a fegyveres küzdelem megvívásával, a várható hadszín
tér katonaföldrajzi viszonyaival), 

- műszaki ·(a fegyveres küzdelem technikai és anyagi eszközei har
cászati-műszaki jellemzőivel), valamint 

- gazdasági (a gazdasági, hadigazdasági potenciállal, a gazdasági ha
tékonysággal kapcsolatos) tényezők. 

A szükségletek tervezésénél mindenekelőtt a szocialista állam katonai 
doktrínájából, a korszerű háború és a fegyveres küzdelem követelmé
nyeiből, a fegyveres erők várható alkalmazásának körülményeiből, a ren
delkezésre álló hazai és külföldi erőforrásokból, a fegyveres erők szerve
zetéből, ellátottsági helyzetéből és fejlesztési célkitűzéseiből kell kiindulni. 
E feltételek határozzák meg alapvetően: 

- a központi tartalékok kialakításának célszerű mennyiségét, üte
mét, módját, összetételét, lépcsőzését, 

- az átfegyverzés periodusát, eszközeinek fajtáit, 
a fegyveres erők fenntartásához szükséges készletek mennyiségét, 

- a csapatok ellátási (gazdálkodási) rendszerének megszervezését. 

Háborús szükségletek méreteit, összetételét befolyásoló főbb tényezők, 
a készletképzés célszerű elvei, módszerei 

A háborús szükségletek méreteit, összetételét számos tényező befo
lyásolja: Ezek közül fontosabbak: 

- a fegyveres konfliktus létrejöttének, kirobbanásának várható kö
rülményei, a fegyveres küzdelem kezdeti időszakának várható tartalma, 

- a hadsereg fegyverzeti és technikai rendszere, valamint állomá
nya, 

a fegyveres erők lehetséges alkalmazása várható hadszíntérének 
sajátosságai, 

- az első hadműveletek várható anyagigénye, veszteségek, 
- a népgazdasági lehetőségek, adottságok, 
- a népgazdaság haditermelésre történő átállásának és az import 

beszerzés várható lehetőségei a háború kirobbanása után, 
- a tartalékok létrehozásának és fenntartásának gazdaságossági té

nyezői, 

- nemzeti sajátosságok. 

Korszerű viszonyok között a lehetséges háború, illetve a fegyveres 
küzdelem törvényszerűségeit, követelményeit, körülményeit, valamint a 
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várható lehetőségeket figyelembe véve a békeidőszakban létrehozandó 
háborús készletek, tartalékok optimális méretei, összetétele meghatározá
sának alapvető kritériumait az alábbiakban lehet összefoglalni. 

Abból az elvből kiindulva, hogy a fegyveres küzdelem anyagi-tech
nikai biztosításának alapját - korszerű viszonyok között - a békeidő
szakban létrehozott anyagi készletek és kialakított hadiipari kapacitások 
képezik, olyan méretű, valamint összetételű készleteket és tartalékokat 
célszerű létrehozni, amely biztosítja a nemzeti hadsereg sajátosságainak 
megfelelően: 

- a háború kezdeti időszakában a fegyveres erők teljes mozgósítá
sát, felvonulását, illetve azonnali harcbalépését és az első hadműveletek 
sikeres megvívását, továbbá. 

- a várható harci veszteségek pótlását, a veszteséget szenvedett csa .... 
patak harcértékének helyreállítását, a további hadműveletek előkészítését, 
megkezdését, és· folytatását, valamint a koalíciós megállapodásoknak meg
felelően az ország területén átvonuló, illetve saját területen közös had
műveleti tevékenységben résztvevő szövetséges csapatok igényeinek ki
elégítését az ország ipari és hadiipari termelökapacitásának helyreállítá
sáig, illetve a haditermelés felfutásáig, valamint az import lehetőségek 
realizálásáig. 

Tekintettel azonban arra, hogy a hadügyben napjainkban bekövetke
zett intenzív ütemű, permanens forradalom következtében a hadsereg 
fegyverzeti, technikai és anyagi eszközei jelentős részénél igen rohamos 
az erkölcsi kopás, elöregedés mértéke, az egyik alapvető követelmény 
olyan optimális mennyiségű készletek és tartalékok kialakítása, amelyek
nek minőségileg megfelel.ő szinten tartása összhangban van a népgazda
ság lehetőségeivel. Ebből a követelményből fakad a hadseregben is olyan 
egységes készletg«zdálkodási rendszer kialakításának szükségessége, mely 
megfelelő összhangot biztosít - állandó harckészültség viszonyai között 
- a fegyveres erők fenntartásához szükséges anyagi eszközökkel való 
aazdálkodás és a háborús szükségletek megfelelő mennyiségben történő 
kialakítására, valamint minőségileg a viszonylag gyorsan változó követel
ménynek megfelelő szinten tartására irányuló tevékenység között. Ezen 
túlmenően igen nagy szükség van arra, hogy ezen a téren kellő összhang, 
együttműködés, kooperáció legyen a hadsereg és a népgazdaság között. 

A csapatoknál létrehozandó háborús készleteket és azok összetételét, 
a1apvetően meghatározzák: 

- a mozgókészletek képzésére, méreteire, lépcsőzésére kialakított el
vek, normák, 

- a fegyveres erők fegyverzeti és technikai rendszere, állománya, 
- a fegyveres erők hadi állományra való feltöltésének anyagi szük-

ségletei, 
- a fegyveres erők mozgósításának rendszere, 
- a fegyveres erőknek a háború kezdeti időszakában való alkalma-

zási tervei, az egyes haderőnemek várható tevékenységének sajátosságai. 

A csapatoknál az egyes haderőnemek harckészültségi fokának, vár
ható alkalmazási körülményeinek, feladatainak megfelelően differenciáltan 
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célszerű a háborús készleteket kialakítani. A mozgósítási készség elérését 
biztosító (,,M") szükségleteken felül: 

- az elvonuló szárazföldi csapatoknál a tervezett alkalmazás irá
nyában az államhatárhoz való felvonulás, valamint egy támadó hadmű
velet várható szükségletének megfelelően indokolt a mozgóTcészleteket 
egyes anyagokból (pl. hajtóanyagból) kiegészítő készleteket megalakítani; 

- a honi légvédelmi csapatoknál az alapvető anyagokból egy légi 
támadóhadművelet végrehajtásához szükséges készleteket célszerű állandó 
szinten tartani. Egyéb anyagokból a szükséges (mozgó- és más) készlet 
megalakítása és fenntartása a meglevő fenntartási készletek terhére meg
oldható; 

- a hátországvédelmi és egyéb hátországi alakulatoknál ugyancsak 
lehetőség van a mozgókészleteket a fenntartási készletek terhére meg
alakítani. 

Az állandó harckészültség időszakában kialakítandó és állandó szin
ten tartandó háborús központi tartalékok mértékét, összetételét alapve
tően meghatározzák: 

- a népgazdasági és import lehetőségek, 
a tárolás és megfelelő minőségi szinten tartás gazdasági kihatásai, 

- a fegyveres erők fegyverzeti és technikai rendszere, állománya, 
- a fegyveres erők tervezett háborús alkalmazása alapján várható 

felhasználás, valamint a harci veszteségek pótlásának szükséglete, 
a szövetséges csapatok igényei, 
a népgazdaság haditermelésre való átállásának várható körülmé

nyei. 

A magyar népgazdaság és a néphadsereg sajátosságait figyelembe 
véve a központi tartalékok kialakításának főbb elvei: 

- a néphadsereg keretében alapvetően az elvonuló szárazföldi, va
lamint a honi légvédelmi csapatok hadműveleti tevékenységének további 
biztosításához szükséges alapvető hadianyagokat (lőszer, hajtóanyag, hadi
technikai eszközök) és fontosabb anyagokat (pl. élelmiszer) célszerű tá
rolni; 

- a népgazdaságban is használatos, a hadsereg követelményeivel 
megegyező, illetve lényegesen el nem térő anyagok vonatkozásában a had
sereg szükségleteit, illetve annak jelentős részét, valamint a szövetséges 
csapatok igényeit a népgazdasági tartalékok rendszerében indokolt fenn
tartani; 

- a hadsereg fenntartását szolgáló központi készletgazdálkodást úgy 
célszerű megszervezni, hogy meghatározott törzskészletek kialakításával, 
megközelítőleg állandó szinten tartásával adott esetben a fegyveres erők 
ellátásához azonnal felhasználható készletek álljanak rendelkezésre. 

Az anyagi szükségletek tervezési alapjai 

Az anyagi szükségletek tervezésének alapjait általában: 
- a rendelkezésre bocsátott pénzügyi keretek, 
- a hadsereg szervezeti, technikai fejlesztésére (átfegyverzésére) vo-

natkozó irányelvek, követelmények, 
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- az anyagi-technikai ellátottság m2nny1seg1 es minőségi színvonala, 
- a fenntartás, működés (üzemeltetés) adott színvonalának, és ter-

vezett fejlesztésének igényei, 
- a tervidőszakban megoldandó feladatok végrehajtásának kihatásai, 
- a jóváhagyott anyagi és pénzügyi normák, készletképzési követel-

mények, · 
- a csapatok diszlokálásával, a hadszíntér-előkészítésével kapcsola

tos követelmények, 
- hazai beszerzési, gyártási, és import lehetőségekJ 
- a tudományos kutatás, műszaki fejlesztés hazai és külföldi ered-

ményei képezik. 

,Az egyes szakanyagfajták vonallkomsában a sza!kterüleot sajá
tosságainak megfelelően differenciálódnak a tervezési alapok. 

A fegyveres erők anyagi-technikai biztosításával - különös tekintet
tel a fegyverzet és a haditechnikai eszközők korszerűségével - kapcso
latos, állandóan fokozódó követelmények az azok kielégítésének korláto
zott lehetőségeiből fakadó ellentmondás viszonylag optimális hatékony
sággal történő feloldása a tervezés alapvető dilemmája a hadseregben: 

- biztosítani a fegyveres erők - nemzetközi katonapolitikai hely
zetnek megfelelő - magas fokú hadrafoghatóságát, a korszerű követel
ményeknek megfelelő kiképzést; 

- lépést tartani a hadseregben is az általános társadalmi, kulturá
lis, tudományos fejlődéssel, az anyagi-egészségügyi ellátás, a vezetés, a 
munkaszervezés és -végzés, az élet-, a munka- és szolgálati körülmények 
terén. 

A probléma megoldása szükségessé teszi, hogy az anyagi-technikai 
szükségletek központi tervezése a hadseregben komplex katonai, gazda
sági, műszaki elemzési rendszeren alapuljon. A nemzetközi katonapoli
tikai helyzet reális értékeléséből, a vállalt koalíciós kötelezettségekből, az 
általános társadalmi fejlődés hadseregre gyakorolt hatásából és a népgaz
dasági lehetőségekből kiindulva biztosítani kell a fejlesztés és fenntartás 
optimális arányát. 

A fejlesztés, fenntartás arányai a készletgazdálkodásban 

A hadseregben az anyagi-technikai biztosítás legalapvetőbb és átfo
góbb hatékonysági mutatója a fejlesztés és fenntartás aránya. 

A fejlesztési kiadások a ráfordításoknak azt a volumenét mutatják, 
amelyek elsősorban a fegyveres erők harckészültségének, hadrafogható
ságának növelését, a fegyveres küzdelem megvívásához szükséges anyagi 
feltételek megteremtését szolgálják, Ennek megfelelően a fejlesztési ki
adásokba célszerű sorolni: 

- olyan technika és technikai eszköz beszerzési költségeit, amely 
nem pótlási célokat szolgál, 

- az átfegyverzéssel kapcsolatos költségeket, 
- a műszaki fejlesztés költségeit, 
-- a háborús készletképzés, tartalékolás céljára beszerzésre kerülő 

anyagok költségeit, 
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- a hadsereg létszám- és technikai növelésével összefüggő költsé
geket, 

- olyan egyéb beszerzéseket. amelyek ténylegesen a fejlesztéssel, 
korszerűsítéssel függnek össze (nem pótlási célokat szolgálnak), valamint 

- a katonai célú építési beruházásokat. 

A fenntartási kiadások a ráfordításoknak a fegyveres erők bázis-idő
szakra vonatkoztatott szervezettel, állománnyal, techni:kai, anyagi ellátott
sággal számított mutatókon alapuló működéséhez, harckészültségének 
fenntartásához, kiképzéshez, a személyi állomány élet-, szolgálati és mun
kakörülményeinek megfelelő szinten tartásához, a technikai eszközök, 
ingatlanok üzemben tartásához szükséges költségtényezőket foglalja ma
gába. A fenntartási 'kiadásokat. úgy célszerű csoportosítani, hogy azon be
lül kimutathatók legyenek: 

- a személyi állomány közvetlen ellátásával, életkörülményeinek ja
Vításával, 

- a működéssel, az üzemben tartással, a technikai eszközök és az in
gatlanok felújításával, javításával, karbantartásával ·kapcsolatos költsé
gek, valamint 

- a közvetlen kiképzési célt szolgáló anyagi eszközök költségei. 

A fejleszt~s és fenntartás arányainak alakulását számos tényező be
folyásolhatja. Alapvető meghatározó tényezők: 

- a nemzetközi katonapolitikai helyzet reális értékelése alapján a 
fegyveres erők fejlesztésére hozott döntések, 

- a közvetlen ,honvédelmi kiadásokra biztosított költségvetési keret 
volumene, 

- a hadsereg fegyverzeti és technikai rendszere, minősége, az erköl
csi avulás periodusai, 

- a hadsereg szervezeti, létszámösszet..étele, anyagi-technikai feltöl
töttsége, a kiképzési feladatok, 

- a személyi állomány élet-, szolgálati és munkakörülményeinek 
helyzete és fejlesztésének célkitűzései, összhangban a lakosság életszínvo
nalának növelésével kapcsolatos gazdaságpolitikai intézkedésekkel. 

Viszonylag stabil, kiegyensúlyozott nemzetközi katonapolitikai hely
zetben, hosszabb távlatban a fejlesztés és fenntartás aránya az optimális 
(50-50%), illetve azt megközelítő szint körül mozoghat. Rövidebb távon, 
de különösen éves viszonylatban az ingadozás erőteljesebb lehet, amely 
alapvetően függ: 

- az átfegyverzési periodusoktól, illetve az átfegyverzés végrehajtá-
sának ütemezésétől, 

- a hadsereg egyre bonyolultabb fegyverzeti, technikai és anyagi 
eszközei, valamint a kapcsolódó járulékos kihatások költségeinek emel
kedésétől. 

- a hadsereg személyi állománya létkörülményeinek helyzetétől, en
nek fejlesztése érdekében szükséges intézkedések költségkihatásaitól, 

- a hadsereg háborúra történő felkészítésével .kapcsolatban felme
rülő egyéb feladatok megoldásának szükségességétől, illetve ütemezésétől 
(pl. diszlokációs változások, tartalékképzés stb.). 
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A fejlesztés és fenntartás korszerű követelményeknek megfelelő ará-
nyának biztosítása a tervező szervektől nagyfokú előrelátást igényel és 
egyik alapvető feltételét a hadsereg komplex tervezési rendje képezi. 

Az anyagi-technikai tervezés rendszere 

A néphadseregben az anyagi, technikai tervezés rendszere egymáshoz 
szorosan kapcsolódó folyamatokra 

a központi tervezésre, 
- a felső szintű ágazati tervezésre és 
~ a csapattervezésre 

tagolható. 

A központi tervezés helyét, szerepét a hadsereg szervezetével, fejlesz
tésével, háborúra történő felkészítésével, a harckiképzés, valamint az 
anyagi, technikai biztosítás alapvető feladataival kapcsolatos döntések 
koncentráltságának szükségessége; valamint a rendelkezésre álló anyagi, 
pénzügyi eszközök korlátozottsága és az ezekkel való hatékony gazdálko
dás biztosítása határozza meg. Ebből következik, hogy az alapvető anyagi
technikai szükségleteket, a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását 
a hadseregben központilag szükséges megtervezni. 

A központi tervezés fő feladata biztosítani az összhangot a ·néphad
sereg fejlesztésével, harckészültségével, felkészítésével, a személyi állo
mány létkörülményeivel kapcsolatos célkitűzések és a gazdasági lehetősé
gek között; a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével kialakí
tani a fejlesztés és fenntartás helyes arányait; felmérni az alapvető anya
gi, technikai, beruházási szükségleteket és azok kielégítésének lehetősé
geit, ütemét, sorrendjét, módszereit; kidolgozni esetleges háború esetére 
a fegyveres küzdelem anyagi, technikai biztosításával kapcsolatos, nép
gazdaságra háruló követelményeket és feltételeket. 

A néphadsereg anyagi-technikai biztosítása tervezési rendszere egy
sége biztosításának fő szervezeti feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos fel
adatok irányítása és sze.rvezése a vezérkar hatáskörébe tartozzék. A ve
zérkar szervezi és irányítja a HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat fő
nökségek szakterületükre vonatkozó központi terveinek kidolgozását, ál
lapítja meg a tervezés metodikáját, szolgáltatja a néphadsereg anyagi, 
technikai biztosítására vonatkozó alapvető 'követelményeket, a tervezés 
fontosabb bázisadatait, -normáit, -normatíváit, határozza meg az egyes 
szakterületeken a tervezés nagybani költségkereteit, állítja össze az egy
séges tervjavaslatot. 

A vezérkar felelőssége a tervezésben a tervjavaslat fejlesztési cél
kitűzéseknek megfelelő tartalmára, a fejlesztés-fenntartás helyes arányai
nak kialakítására, a feladatok és a megvalósításukat szolgáló erőforrások 
összehangolására terjed ki. Folyamatosan elemzi a hadsereg anyagi-tech
nikai fejlődését, a harckészültség és a fegyveres küzdelem anyagi, tech
nikai megalapozottságát, a haderőnemek hadműveleti, harcászati lehé-tő
ségeinek anyagi-techni'kai feltételeit, a fejlesztéssel és fenntartással kap
csolatos célkitűzések megvalósulását, a gazdálkodás hatékonyságát, kezde
ményezi a honvédelmi miniszter felé a szükséges intézkedéseket. 
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A vezérkar tervező és elemző munkájában elsősorban a HM külön
böző szerveire, fegyvernemi és szolgálat főnökségekre, de ezen túlmenően 
a csapatok középszintű vezető szerveire (seregtest-parancsnakságokra) tá
maszkodik. Felhasználja a baráti hadseregek tapasztalatait, ajánlásait, 
valamint a népgazdaság különböző szervei, intézményei által készített 
elemzéseket. Ennek megfelelően a tervező munkához felhasználásra ke
rülnek: 

- a HM különböző szervei, fegyvernemi és szolgálat főnökségei ál ... 
fal az egyes szakterületek fejlesztésére, a szakanyagi és technikai ellá
tásra kidolgozott tervjavaslatok, 

- a VSZ tagállamai között létrejött megállapodások, ajánlások, 
- a népgazdaság különböző szervei által kidolgozott műszaki-gaz-

dasági koncepciók, 
- az egyes témák kidolgozására szervezett bizottságok javaslatai, 
- a haditechnikai kutatások terén elért eredmények, műszaki do-

kumentációk. 
- a csapatoktól beérkező javaslatok, tapasztalatok. 

A központi tervezésben a HM különböző szervei, fegyvernemi és szol
gálat főnökségei az irányításban elfoglalt helyük és szerepük szerint, és 
annak megfelelő felelősséggel vesznek részt. E szervek javaslataik kidol
gozásában a néphadsereg fejlesztési koncepciójából (a honvédelmi mi
niszter direktívájából) indulnak ki; felelősek a szakterületük korszerű kö
vetelményeknek megfelelő fej1'esztéséért, javaslataik megvalósíthatóságá
ért és belső összhangjáért, valamint a szükséges gazdasági feltételek, a 
kapcsolódások és a várható gazdasági kihatások reális feltárásáért. 

A HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat főnökségek javaslataikat 
szakterületük sajátosságainak, követelményeinek, egymás közötti kapcso
latainak és az egységes folyamatban való szerves beilleszkedésüknek a 
figyelembevételével dolgozzák ki. A központi tervezést szakanyagaik vo
natkozásában a népgazdaságban bekövetkezett ármozgások elemzésével, 
a különböző készlet-, anyag- és személyi normák belső összetétele er
kölcsi, élettani követelményekkel összefüggő változásainak és ezek kiha
tásainak vizsgálatával, valamint az ennek kapcsán szükséges normaja
vaslatok kidolgozásával is segítik. 

A központi tervek, illetve az egyes szakterületek fejlesztésére, fon
tosabb feladatok végrehajtására jóváhagyott elgondolások és a biztosí
tott költségkeretek képezik a felső szintű ágazati tervezés további foly
tatásának, részlettervek kimunkálásának, a célkitűzések megvalósítására 
irányuló szervező munka alapját. Ezek a tervek a főbb területeket te
kintve lehetnek: 

költségvetési, 
műszaki-fejlesztési, 
beszerzési, 
építési-beruházási, 
katonai objektumok felújítási, korszerűsítési, 
ellátási, valamint 

- a haditechnikai eszközök rendszerbe állítására, illetve rendszerből 
való kivonására vonatkozó tervek. 
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A felső szintű ágazati t.ervezés részben a HM-szerveknél, fegyvernemi 
és szolgálat főnökségeknél, részben alsóbb szintű központi végrehajtó 
szerveknél (ellátó központokban, központi raktárakban) bonyolódik. 

A HM-szervek, fegyvernemi és szolgálat főnökségek dolgozzák ki a 
szakterületre vonatkozó prognózisokat, hosszú és középtávú terveket, va
lamint az éves költségvetési tervet, melyekhez az együttműködő és az 
alárendelt szervek, valamint a csapatok megfelelő alapadatokat biztosí
tanak. Az alapvető ágazati tervek és a végrehajtásra vonatkozó szakmai 
követelmények, a biztosított költség-előirányzatok alapján történik a kü
lönböző feladatok {műszaki fejlesztés, beszerzés, ellátás stb.) végrehajtá
sának tervezése és szervezése alsóbb szinteken. 

A csapattervezés a központilag meghatározott, illetve az alaprendel
tetéssel kapcsolatos feladatok végrehajtásának anyagi-technikai, pénzügyi 
biztosítására irányul, a központi szabályozások, keretek, normák alapján. 

A csapatoknál komplex anyagi-technikai, pénzügyi tervek nem ké
szülnek. Ez a csapatok anyagi-technrkai, biztosítási rendszerének sajátos
ságaiból adódik, abból, hogy az egyrészt a csapatok önálló költségvetési 
gazdálkodása keretében, másrészt a központi ellátás útján - ágazati ta
goltságban - valósul meg. 

Ennek megfelelően a szükségletek biztosítása iaz egyes szakterületen 
belül is különböző tervek alapján bonyolódik. A szakanyag-gazdálkodás 
(-ellátás) szabályozásának megfelelően 'külön-külön tervek készülnek: 

- a költségvetési előirányzatok, 
- a gazdálkodási pénzilletmények, 
- a csapathatáskörben beszerezhető anyagi eszközök, valamint 
- ·a központi ellátás útján igényelhető anyagi-technikai eszközök 

biztosítására. 

Ezek a tervek külön..Jkülön általában nem fogják át az egyes szak
területeket, mivel metodikai alapjuk nem egységes, nem nyújtanak meg
felelő lehetőséget a szakterület gazdálkodási tevékenységének átfogó ér
tékeléséhez, elemzéséhez. A komplex anyagi-technikai tervezés hiánya 
pedig a szakágazatok közötti összhang, koordináltság, a gazdasági haté
konyság vonatkozásában vet fel egyre sürgetőbben megoldásra váró prob
lémákat. 

Soron következő feladat, további lépéseket tenni csapatszinten is a 
gazdálkodás egységének fokozatos megteremtéséhez, mindenekelőtt a kü
lönböző szakterületek koordinált tevékenysége szervezeti feltételeinek ki
alakításával, a gazdálkodás (ellátás) metodikai alapjának, módszerének 
közelítésével, egységesebbé tételével. 

A központi, a felső szintű ágazati és a csapattervezés közötti kapcso
latok differenciáltak. Legszorosabb és közvetlenebb a kapcsolat a köz
ponti és a felső szintű ágazati tervezés között. A központi (MN) tervek 
alapjait a felső szintű ágazati tervjavaslatok képezik, lényegében azok 
felülbírálása, összegezése, az igények és az MN részére biztosított költség
vetési előirányzat~keretek figyelembevételével történő fejlesztési és fenn
tartási arányok kialakítása útján kerülnek összeállításra. A csapatter
vezés bizonyos általános információkat a központi tervezés, zömében szak
mai információkat a felső szintű ágazati tervezés részére biztosít. A köz-
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ponti és a felső szintű ágazati tervezés azonban nem a csapattervek ösz
szegezésének módszerével történik. A csapattervezés a már jóváhagyott 
központi, illetve felső szintű ágazati tervek lebontása, az azokban foglalt 
feladatok, anyagi-pénzügyi keretek, valamint a szabályozások alapján 
a fegyvernemi és helyi sajátosságoknak, szervezeti és technikai feltételek
nek megfelelő konkretizálása. A tervezés rendszerét az 1. sz. mel1éklet 
szemlélteti. 

Központi beszerzés és ellátás 

A néphadsereg alapvető anyagi-technikai szükségleteinek biztosítása 
é'S rendeltetési helyére juttatása a központi beszerzés é.;; ellátás útján tör
ténik. 

A közpon.ti beszerzést és ellátást a felső szintű gazdálkodó szervek, 
illetve az alárendeltségükbe tartozó központi ellátó szervek (ellátó köz
pontok, raktárak, báziso'k stb.) végzik, szakterületenként differenciált 
feladat-,. jog- és hatáskörben. A haditechnikai eszköz, valamint az im
port beszerzéseket és ezekkel való ellátást általában a felső szintű gaz
dálkodó szervek bonyolítják. A hadtápanyagok beszerzése és ellátása - a 
különböző szolgálat főnökök által jóváhagyott tervek, meghatározott költ
ségvetési előirányzat-keretek alapján - alapvetően az ellátó központok 
feladatkörét képezi. 

A központi beszerzéR az anyagi, technikai eszközök és szolgáltatások 
közvetlen biztosításával kapcsolatos tevékenység, mely magában foglalja: 

a piackutatással, 
megrendeléssel (szerződéskötéssel), 
megrendelések nyilvántartásával, 
gyártásközi ellenőrzéssel, minőségi, mennyiségi átvétellel, 
pénzügyi bonyolítással, valamint 

- ár- és jogi kérdésekkel 
kapcsolatos feladatok összességét. 

A központi beszerzés történhet: 
- szerződéskötési kötelezettség, valamint 
- az anyag- és termékforgalmazásnak a népgazdaságban kialakult 

általános rendje szerint a szabadpiaci kapcsolatok útján. 

A néphadsereg alapvető szükségleteit képező termékek (haditechni
kai eszközök) gyártására az illetékes szakminisztérium jelöl ki vállala
tokat. Ezúton biztosított a _védelem érdekeinek elsődlegessége minden 
más közgazdasági megfontolásokkal szemben. Egyéb szükségletek beszer
zése vonatkozásában viszont indokolt. hogy a néphadsereg is alávesse 
magát a gazdasági mechanizmus elveinek, gyakorlatának s a kölcsönös 
érdekek. előnyök figyelembevételével, mérlegelésével, a kedvező lehető

ségek felkutatásával és kihasználásával végezze azok biztosítását. E kö
rülmény megnövelte a néphadseregben i.-;, különösen a hadtápszolgálat
ban a piackutatás, valamint az ártevékenység szerepét, jelentőségét, mi
vel a hadtápanyagok zömének beszerzése a szabadpiaci kapcsolatok ré
vén történik. Ezzel függnek össze a költségvetési gazdál1kodásban is az 
új gazdaságirányítási rendszer óta megnövekedett gazdálkodási lehető-
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ségek, a korábbi megkötöttségek feloldódása, hogy a költségvetésből gaz
dál1kodó szervek megfelelően tudjanak alkalmazkodni a piaci mechaniz
mushoz, jobban tudják kihasználni a keresle.t--kínálat alakulásából fakadó 
előnyöket. A központi beszerzés bonyolítását a 2. sz. melléklet szemlélteti. 

A központi ellátás rendszere az MN haderőnemei, csapatai (egységei, 
alegységei), intézetei és szervei - alaprendeltetésükkel összefüggő fel
adataihoz, tevékenységéhez, működéséhez szükséges anyagi, technikai esz
közöknek rendeltetési helyére juttatásával kapcsolatos szervezetek, sza
bályozók, tevékenységek összessége. Az ellátás folyamata magában fog
lalja a rendelkezésre álló anyagi, technikai es21közök: 

elosztását, 
tárolását, 
kiutalását. 
nyilvántartását, 
szállítását, 
rendszerböl való kivonását, valamint 

- meghatározott 'készletek, tartalékok kialakítását. fenntartását. 
Az ellátás bonyolítása metodikai alapjainak, módszereinek szempont

jából vannak: 
pénznormá!kon alapuló, pénzgazdálkodás elvén folyó. 

- természetbeni normá!kon alapuló. valamint 
- készletszintre történő feltöltés módszerével történő ellátási rend-

szerek. 

Az ellátás bonyolítását végző szervek viszonya szerint az ellátás tör
ténhet: 

- az elöljáró szervek útján, valamint 
- a csapatok és az ellátó (központi) szervek közvetlen kapcsolata 

révén. A központi ellátás folyamatát a 3. sz. melléklet szemlélteti. 

A pénzgazdálkodás elvén alapuló ellátási rendszerben a csapatok 
szükségleteinek biztosítása - ·a szakmai követelmények betartása mel
lett - a fegyvernemi sajátosságok, a helyi körülmények, igények foko
zottabb érvényesítésével, az önálló gazdátkodást folytatók igénylései alap
ján történik. Az ellátás kereteit 

- a költségvetési előirányzatok, vagy 
- a gazdálkodási pénzilletmény 

képezi. Ennek megfelelően az ellátás 
- pénzügyi eszközökkel, vagy 
- adminisztratív módszerekkel bonyolódhat. 

A hadtápszolgálatban a központi biztosítás körébe tartozó anyago:-;: 
jelentős részének ellátása pénzügyi eszközökkel, a csapatok költségvetési 
előirányzata terhére történik. A bonyolításhoz a központi ellátó szervek
nél meghatározott „forgóalap" került kialakításra, mely biztosítja a csa
patok folyamatos ellátását, a csapatoktól befolyt befizetésekkel pedig a 
központi beszerzés folyamatos finanszírozását. A csapatok az igényelt 
(megrendelt) és felvételezett anyagok ellenértékét „elszámolási utalvány"
nyal egyenlítik ki. A forgóalap-gazdálkodás elvét a 4. sz. melléklet szem
lélteti. 
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A páncélos és gjmű. technikai szolgálatban a gépkocsi alkatrészellá
tás 1974-től ún. névleges „pénzilletmény-keret" terhére történik. A csa
patok által - a javítási szűkségletek figye1'embevételével - igényelt és 
a részükre kiutalt alkatrészek értékét illetmény-nyilvántartásokon köny
velik (terhelik). Az ellátás ezen módszere megszünteti a csapatdknál az 
elfekvő készletek kialakulását, takarékosabb, gondosabb, tervszerűbb gaz
dálkodásra ösztönöz. 

A haditechnikai eszközöket, hadfelszerelési es2Jközöket és anyagokat, 
valamint egyéb anyagok egy részét természetbeni normákon, természe
tes mérté:kegységen alapuló ellátás, illetve a készletszintre történő feltöl
tés módszerével kapják meg a csapatok. 

Egyes anyagokból a csapatok a felszámitási alap egységére vonatkoz
tatott természetbeni normák aLapján ellátási (szükségleti) tervet készíte
nek és terjesztenek fel az illetékes ellátó szerveknek. A középirányító 
szervek a terveket ellenőrúk, továbbítjak. A felső szintü gazdálkodó szer
vek gondoskodnak az ellátás biztosításáról. Ez történhet közvetlen kiuta
lás módszerével, melynek alapján az anyagok,at a központi ellátó szerv 
kiszállítja (vasúton feladja), vagy a csapat felvételezi a meghatározott 
időben. Az üzemanyag-ellátás üza.-fogyasztási keret (kiutalási norma) 
gazdálkodás módszerével történik. A csapatok által megadott alapadatok 
alapján az üza.-fogyasztási szükségletek kiszámítását központilag (számí
tógéppel) végzik, melynek határáig a csapatok kétéves üza.-fogyasztási 
keret- és kiutalási normát kapnak. A keretek szabta határokon belül a 
csapatok az üzemanyagok igénylését, készleteik (tárolóterük) figyelembe
vételével, az ellátási rendnek megfelelően végzik. A hajtóanyagok kiszál
lítása központilag (vasúton) történi'k, a kenő- és karbantartó anyagok vé
telezését, szállítását a csapatok bonyolítják vasúton vagy közúton. 

Allománytáblás haditechnikai eszközök és hadfelszerelési eszközök. 
ellátására általában a felső szintű gazdálkodó szervek közvetlenül intéz
kednek saját terveiknek (készleteiknek) megfelelően, a csapatok igénylé
sének bevárása nél'kül. Az ellátás a központi raktárakba beszállítástól 
függő ütemezéssel, a vezérkar által jóváhagyott (egyeztetett) sorrendben 
és arányban történik. 

Egyes alapvető haditechni1kai es.zlközök hadrafoghatóságának biztosí
tását (üzemeltetését, javítását stb.) szolgáló anyagi eszközök (alkatrészek) 
folyamatos ellátására a csapatoknál - a felső szintű gazdálkodó szervek 
által meghatározott, szabályozott - készlet-normák (szintek) vannak meg
határozva. A felhasznált anyagi eszközök pótlására a csapatok időszakos 
készletjelentései alapján, az illetékes ellátó szervek intézikednek. A fel
használás volumene nincs korlátozva, mivel olyan, a harckészültség szem
pontjából alapvető technikai eszközök (pl. repülőgépek) műszaki állapo
tának fenntartásához, üzemeltetésének biztosításához szükséges anyagi 
eszközökről van szó, melyekből az ellátás rendjét nem lehet közgazdasági 
megfontolások, szabályozók elsődlegességére alapozni. 

Az ellátó központi szakanyag tárintézetek száma szolgálati áganként 
az ellátási feladatoktól (az anyagforgalomtól) függően differenciált. Az 
anyagoknak a felhasználókföoz juttatása történhet több ellátási tagozaton 
keresztül bonyolított elosztás (terítés) módszerével. vagy közvetlen -
központi ellátó-felhasználó - kapcsolat révén. Ennek megfelelően egyes 
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szakanyagok terén az ellátásban a seregtest és magasabbegység illetékes 
szolgálati ágai (raktárai) is részt vesznek. A hadtáp szolgálatban mindin
kább jellemző a központi ellátó szervek és a csapatok közvetlen ellátási 
kapcsolata. A C3apatok középirányító szerveinek általában aktív szerepe 
van - minden szolgálati ág területén - a különböző csapat- és harcké
szültségi gyakorlatok, különleges feladatok anyagi biztosításának szerve
zésében, operatív irányításá'ban (a k:,észletek átcsoportosításában). A kész
letszintre történő feltöltés-módszeren a1'apuló ellátás elve az 5. sz. mel
léklet szerint. 

Harckészültségi, mozgósítási szükségletek (készletek) biztosításának 
alapját valamennyi szolgálati ágban természetes mértékegységben meg
határozott normák, javadal'mazások képezik. Csapatszinten az „M" szük
ségletek tervezése a „B" szükségletektől külön tervben történik, az ellátás 
bonyolítása az ellátás vázolt rendszerében, a módszerek valamelyikének 
alkalmazásával folyik. A hadtápszolgálatban kialakítás alatt levő „egy
séges készletgazdálkodás" elve megfelelő lehetőséget nyújt a "B" és „M" 
anyagellátás rendjének közelítéséhez, egységének szilárdításához, a csa
patok harckészültsége (mozgósítása) anyagi biztosítási feltételeinek javí
tásához, a hatékonyabb készletgazdálkodáshoz. 

Az elrendelt ,,·M"-készletek megalakításána;k bonyolításában (első
sorban átcsoportosítások útján) a közvetlen elöljáró szervek általában ak
tívabban vesznek részt és tételesen ellenőrzik az ellátási tervek számszaki 
helyességét. 

Az 1-5. sz. mellékletek a tartalomjegyzék után találhatók. 
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A jelenlegi szállítási módszer ellentmondásai 
a gazdaságossági követelményekkel szemben 

az MN ellátási rendjében 

László Lás z l ó alezredes, dr. Busman Sándor százados 

Korábban foglal1koztunk a szállítási tevékenységgel, mint gazdálko
dási kérdéssel. A vele szemben támasztott igényeket csak abban az eset
ben elégítheti ki, ha a végrehajtás során a szállítási tevékenység olyan 
folyamatként jelentkezik, amely az anyagdk, személyek helyzetét vál
toztató termelési folyamat, amelynek termelékenységi szintje azonos kell 
legyen az előállítási tevékenységgel. 

Felvetettük azokat a tényezőket. amelyek döntően befolyásolják a 
termelékerrySég kérdését. fgy a csomagolás, gépesítés, automatizálás, a 
szállítóeszközök kihasználtsága és egyes munkafolyamatok teljes vagy 
részbeni elhagyása. 

A fejlesztés ·során műszaki-gazdasági egységként kell kezelni és ke
resni a fejlesztés további lehetőségeit. 

A bevezetőben leírt gondolatokat most is alapvetőnek és elsödleges
JJ.ek tartva konkrétan szeretnénk a meglevő ellentmondásokat feltárni, 
úgy, hogy részben választ kívánunk is adni azokra. 

Fenntartva azt a gondolatot, hogy az MN-ben végrehajtott szállítási 
tévékenység, amely á.z ellátási anyagok továbbítására vonatkozik, szoros 
egységet képez az ellátási rendszerrel és önmagában a szállítási folyamat 
jobb megszervezése nem nyújtja azt a kellő optimumot, amely a gazdál
kodási tevékenységtől elvárható. 

A cikkü.nkben a to\'ábbiakban egységesen szállitási tevékenységről 
írunk, azonban ezt az anyagszállításokra vonatkoztatjuk, mellőzve a csa
patszállítások szervezési és végrehajtási kérdéseit. Értelemszerűen egyes 
fogalmak, így pl.: rakodásgépesités, gyorsaság stb. azonban arra is vo
natkoznak és egyben a csapatszállítást végrehajtóknak figyelmébe is 
ajánljuk. 

Összességében ezt a dkket vitaindító cikknek is szántuk és várjuk 
a válaszokat a felvetett problémákra. 
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I. 

Jogosnak tartjuk azt az elvet, hogy a szállítás-szervezési tevékeny
ség a végtermék csomagolásával kezdődik. A csomagolási mód az, amely 
döntően meghatározza az anyagmozgatás egyes fázisainak gépesítési le
hetőségeit, a szállítóeszközök kihasználásának fokát - beleértve a rako
dásra szánt időt is -, sőt hat a közbenső tárolásokra is. Ezek összessé
gében időt, az pedig pénzt jelent. 

Lényeges ez azért is, mivel a csapatok ellátási tevékenységében a 
„gazdálkodás'' egyre jobban megvalósuló folyamat. Ezzel egyidőben a 
felső és 'központ tagozatban még az „ellátás" a döntő kritérium. 

A továbbiakban ebből a kettősségből adódó ellentmondásra szeret
nénk a figyelmet felhívni a szállítási tevékenység végrehajtásánál, mint 
gazdálkodási fogalomra és a szervezést hátráltató ellentmondásokra. 

Az ellentmondásból adódóan a csapat kötve van, mint felhasználó 
az ellátó szerv inté2kedéseihez, nem választhatja meg sem az esetleges 
beszállítás, sem az átvétel időpontját, ezért eleve kizárt annak a lehető

sége, hogy ugyanarra a helyre vagy útvonalra meglevő szállítási igé
nyeit összevontan hajtsa végre. 

Az ellátó sem érdekelt abban, hogy koordinált szállításszervezést vé
gezzen, mivel sem őt mint szervet, sem a beszerzett anyagok tényleges 
költségei1t ia m·á1r itt jelentkező szállítási foly,amat nem terheli. 

Jelenleg az ellátó jogosan mondhatja, hogy a felhasználó - átvevő -
szervezze meg a szállitási tevékenységet a saját hatáskörében a legjobb 
optimum mellett. Ez a meglevő és leírt ellátási rendszer mellett azonban 
kizárt, sőt tovább rontja a gazdálkodás lehetőségeit az átvevő részére; 

az anyag neme (csomagolása és az ebből adódó szállítási lehe-
tőség), 

az utaltság rendje (távolság és a keresztszállítások), 
az elöljáró döntése (az átvétel idejének meghatározása és a kiuta

lás helye), 
- az ellátás jelenlegi rendje. 

Legdöntőbbnek az utolsót tartjuk, mivel ez határozza meg az anyag 
szállításának útvonalát, a szállítási lánc ismételt megszakítását, az anyag 
közbenső tárolásainak számát és az ebből adódó egyéb járulékos költség
növekedéseket, pt: ismételt adminisztráció, a fellépő elveszési és rongá
lási lehetőség stb. 

A leírtak után jogosnak látjuk annak a felvetését, hogy a jelenlegi 
tevékenység, amelyet a Közlekedési Szolgálat Főnökség végez, hogy a
szállítási tevékenység szervezettebbé és ezáltal gazdaságosabbá váljon, ön
magában kellő hatékony gazdasági eredményt tud-e nyújtani. Nyugod
tan megállapilhatjuk, hogy nem. 

Ha a megoldást keressük a feladatokat két csoportba sorolhatjuk: 

Első: 

- az olyan tevékenység, amely a jelenleg meglevő rendszeren belül 
minden beruházási és a személyi állomány növelésének vagy átszervezé
sének az igénye nélkül azonnali gazdasági eredményt nyújt. 
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Második: 

- az olyan tevékenység, amely már felveti a beruházási igényt a 
technikai és személyi állománynak az átszervezését. de ezek az előző 
szervezés végrehajtásából részben megoldhatók, vagy gyors megtérüléssel 
lehet számolnunk. 

Az elsőhöz példaként említjük az alábbi konkrét eseteket, amelyek
ből bárki által megfelelő következtetés vonható le. 

- A szolnoki Kilián György Re. 1"Iű. Főiskola élelmezési ellátását 
a debreceni élelmezési raktár végzi. Az alakulat az élelmezési anyagát 
havi vételezéssel, vasúton szállítja el úgy, 1hogy a felfuvarozáshoz a gép
kocsit Szolnokról viszi Debrecenbe. A felfuvarozás után visszatér a te
lephelyére Szolnokra. Csak a km-t számolva ez 240 km felesleges futást 
jelent, amely esetben sem a gépjármű, sem vasúti kocsi nincs kihasz
nálva a kívánt optimumnak megfelelően. 

A km-iköltségen túlmenően még számolni kell az átvevő és a gép
járművezető szállás- és napidíj ... költségével, amely ugyancsak a szállításra 
fordított összeget kell növelje, mint egyéb járulékos költség. 

A megoldás önmagát adj,a. A raktár a saját gépjárművével végezze 
el a felfuvarozást, amely jóval kevesebb anyagi ráfordítást jelent, és ez 
egy inté2Jkedéssel megvalósítható. Természetesen ezt nemcsak a példa
ként említett alakulatra és viszonylatban értjük. hanem minden olyan 
esetben, amikor az alakulat viszi magával a felfuvarozáshoz szükséges 
gépjárművet. 

Az átvevő amennyiben indokolt, úgy vonattal utazhat el és jelenhet 
meg a berakás helyén. A jelenlétét sem tartjuk indokoltnak, mivel a nép
gazdaságból az lVfN ra!lctáraiba beszállításra kerülő anyagok bera'kásánál 
sincs jelen az átvevő raktár megbízottja. 

Az ellátást végző olyan feltevése, hogy a fuvarköltség ez esetben 
nála növekedni fog, nem vehető figyelembe, mivel annak kifizetésével 
terhelhető a címzett is. 

Jelen esetben elhanyagolható, hogy a gépjárművel végrehajtott szál
lítások ilyen irányú korlátozása révén a jelentkező gépjármű-ráfordítási 

hányad csökkenése melyik szolgálat főnökségnél jelentkezik, mint meg
takarítás. Végső fokon az MN költségvetését csöktkenti, legyen az üza. 
vagy más anyag és alkatrész. 

Nem hanyagolható el az sem, hogy ezzel nagymértékben csökken a 
közúti események és rendkívüli események előfordulásának lehetősége is. 
Továbbá elősegíti az állandó harckészültség fenntartását. mivel a gép
jármű az alakulatnál marad. 

A leírt esethez hasonló az az eset is, amikor egyes klgs. alakulatok 
sajátos feladataikat egymástól távol diszlokált kisebb alegység szerve
zésben látják el. Ellátásukat havi vagy kéthavi alkalommal az elöljáróik 
gépjárművel hatják végre. A fordulótávolság az 5-600 km-t is eléri. A 
gjmü. mindkét irányban kihasználatlanul közlekedik. A felhasznált km 
eléri az évi 150-200 OOO km-t is. Ha egy km-t Cs-344, D típus esetében 
10 Ft/km üzemi költséggel számolunk, akkor ez 100 OOO km kihasználat
lan futás esetében 1 OOO OOO Ft felesleges kiadást jelent az MN részére. 
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A megoldás jelen esetben a kisméretű - (1-3 m3) - konténer al
kalmazása, amely még bérelt konténer esetében is jóval kedvezőbb költ
ségkihatás ellenében szállítható ugyanazon távolságra. Pl. 3000 kg össz
súlyú bérelt konténer továbbítása 200 km távolságra 1219 Ft, vagyis havi 
ellátás esetében évi 14 628 Ft összkiadást jelent. 

Ugyanez 3.5 t teherbírású gépjárművel végrehajtva 200 km céltá
volság, azaz 400 km forduló távolsággal számolva 4800 km felhasználását 
eredményezi, vagyis 10 Ft/km költség esetében 48 OOO Ft kiadást jelent. 
A bérelt konténer alkalmazása esetén 33 372 Ft megtakarítást eredmé
nyez. 

Azért vettük ezeket a példélkat előtérbe, mivel mindkét esetben a 
megtakarítás azonnal jelentkezik, sem beruházást sem más szervezési in
tézkedést az alkalmazás elrendelésén kívül nem igényel. 

Alkalmazásuk a jelenlegi ellátási rendszert nem érinti, illetve vál
tozatlanul hagyja. 

Még itt említjük meg, hogy igen helyes a csomagolás és az anyag
mozgatás korszerűsítésének az elvei azohban a szállítási feladatok "ra
cionalizálása sürgetőleg veti fel anna'k a 'SZaikaszos és minél előbbi be
vezetését. Ezt igazolja a leírt példán:'.-< is, de a továbbiakban ennek a je
lentőségére jelen tanulmányunkban visszatérünk. 

II. 

Ismerve a jelenlegi szállítási rendszer gazdaságtalanságait, az el\átási 
rendszerből adódó ellentmondásokat, továbbá a korszerűsítési javaslatok 
körül kialakult ellentétes nézeteket, véleményünket az alábbiakban fejt
jük ki és egyben adjuk meg a választ az első bevezetésben másodiknak 
feltüntetett kérdésre. 

Mint előző cikkünkben írtuk a Vegyivédelmí Szolgálat anyagának az 
eljuttatása a Kalocsán diszla~ált alárendelthez úgy történik, hogy ,először 
az anyagot leszállítják Szekszárdra, majd onnan Tatára, és utána Kalo
csára. A költségkihatás leírását mellőzzük, mivel azt előzőleg már írtuk, 
Ehhez hasonló az egyéb szakanyagok eljuttatásának az útja is, vagyis 
nem elszigetelt és egyedi j·elenség. 

Azért vetettük fel ezt ismét, mivel a szállítási rendszer korszerű
sítésénél található olyan nézet is, hogy a jelenlegi ellátási és utaltsági 
rendszert érintetlenül 1kell hagyni. 

Véleményünk szerint az olyan elgondolás, hogy elegendő a gépjár
művek bejelentése az MN közlekedési szervekne~, és ha lehetőség van 
rá, akkor biztosítsa a két irányú terhelt futást vagy vasútra terelje a 
szállítást, önmagában csak a .bürokráciát növeli minden gazdasági ered
mény nélkül. Káros hatás jelentkezik még az ellátás üteménel{ a lassu
lásában is, amikor pontosan a gyorsaság az egyik alapvető kérdés. 

Ez, az önmagában rejlő ellentmondás miatt csa1k hátráltatja a gazda
ságos szállítások végrehajtását. 

Az ellátási és utaltsági rend felülvizsgálásának lehetőségét és szük
ségességét igazolja az MN Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség által 
végrehajtott módosítás az általa végzett ellátási tevékenységben. 
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Előzőleg hasonlóan végezte az ellátást a ,seregtest szintű raktár köz
bei,ktatásával. Azonban önmaga feltárta annak káros kihatásait és módo
sította az utaltsági rendet, úgy hogy a raktár más - nem a seregtest 
alárendeltségében levő - közelében diszlokált alakulatokat is ellátta, 
ugyanakkor megszüntette azon alakulatok odavaló utaltságát, amelyek 
ellátása gazdaságtalan volt a nagy távolság vagy a keresztszállításdk 
miatt. 

Ezzel csak azt kívántuk igazolni, hogy van lehetőség egy-egy szol
gálat főnökségen belül is a racionalizálásra, sőt önmaga végre tudja azt 
hajtani, ha gondos, elemző munkát végez és figyelemmel kíséri az anyag 
áramlásának útját a beszerzéstől egészen a felhasználásig. 

Az ellátási rend módosítása nélküli, szállítási rendszer „korszerűsí

tése" nem hozhatja m-eg az optimális eredményeket, azért sem, mivel 
nem csökken sem a szállítási útvonal hossza, sem az átrakások száma. 

A gépjárművek előjelentés esetén való raksúly-kapacitásának a fel
használása igen kevés eredményt nyújt, mivel: 

- a szállítóeszköz nem a közlekedési szervek kezében van, 
- a gépjárművet üzembentartó alakulat azt a következő napra más 

feladatra tervezte és ezért nem tartható vissza, 
- a visszatartás 'kfüat az alakulat állandó harckészültségi helyze

tére és az nem sérthető meg más MN sz:erv által sem, 
- a raktárak jelenlegi diszlokálása miatt az üres és terhelt futás 

ugyanabban az irányban jelentkezik, egyidőben több szerv részéről is1 

- az ellátó szervek által meghatározott átvételi időpontok egybe
esése és azok kötött munkaideje. 

A korszerűsítés végrehajtása során az esetleges kapcsolt szállítások 
növelése nem mellőzhető ugyan, de csak mint a rendszer egyik közbenső 
tevékenysége. 

Viszont nem lenne elhanyagolható az ellátó szervek által az MN ré
szére megrendelt anyagok szállításánál az MN eszközeinek az elsődleges
ségét biztosítani, amely minden esetben megtakarítást eredményez ab
ban az esetben is, ha a vasúti fuvarköltség nem kerül ezáltal kifizetésre. 
Pl.: a karcagi alakulat üres gépjárművel megy Debrecenbe élelmet vé
telezni. Vele egyidőben a ikarcagi rizshántoló vasúton rizst szállít Debre
cenbe. Ezt a szállítási feladatot átvállalhatja, mivel a rakodás egyszerű, 
az anyag külön kezelést nem igényel. 

Ilyen és hasonló példát sorozatban lehetne említeni. 
Ennek a megvalósításához azonban az szükséges, hogy a megtakarí

tást MN összességében vizsgáljuk és ne az legyen a fő szempont, hogy 
melyik szolgálat főnökség mutatóit javítja. Mint költségvetési szerv, itt 
csak az MN összessége jöhet számításba, bár igaz, hogy az összered
ményt a részgazdálkodási eredmények adják. 

Ha vizsgáljuk az MN szállítási költségkeretének az alakulását azt 
tapasztalhatjuk, hogy évente mintegy 1011/o-kal nő. Ezt jó részben befo
lyásolj~k a kiképzés érdekében végrehajtott csapatszállítások is. 

Nem tapasztalható csökkenés a km-felhasználásban sem. 
Az a tény, hogy a szállítási költségkeretet a csapatok kapták meg, 

önmagában még nem teszi gazdaságossá a szállítást. 
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Vizsgáljuk meg részleteiben az anyagok áramlásának útját. A je
lenlegi ellátási rendszerben és elsődlegesen a fegyvernemi főnökségek 
ellátási tevékenységében a következő folyamat megy végbe. 

A központ raktár, mint szállítást igénylő szerv beszállíttat a népgaz
daságból (az importot is beleértve), egyben fizeti a felmerült szállítási 
költséget. Tőle tovább szállít a seregtest raktár, egyben ő is fizeti a szál
lítás költségeit. Innen tovább szállít a magasabbegység, majd onnan az 
alárendeltje. 

Láthatjuk, hogy a szállításra fordított költség ugyanaz maradt, csak 
több szerv gazdálkodik vele, és fizeti a ráeső hányadot, vagy felhasználja 
a km-mennyiséget. 

Ismételten beigazolódott az a tény ,hogy a szállítás útvonalait kell 
rövidíteni, hogy csökkenjen a ráfordítási költség. 

A szállítási költség alakulásának elemzésekor figyelemmel kellene 
kísérnie minden ellátó szervnek. az any,ag útján a beszerzés helyétől a 
felhasználóig, és ekkor lenne ki,mutatható, hogy a beszerzési költségen 
kívül mennyi volt még a tényleges egyéb kiadás, jelen esetben a szállí
tási költség. 

Jelenleg az ellátó legfeljebb azt tudja vizsgálni, hogy a népgazda
ságtól a központ raktárig mennyi volt a szállításra fordított összeg. Majd 
így tovább a szállitási láncban egyéb résztvevők is legfeljebb egy-egy 
szakaszt elemeznek. 

A gazdálkodás hatékonysága azt követelné, hogy az ellátó állandóan 
elemezze és vizsgálja a tevékenysége során mindazon tényezőket, ame
lyek, ha járulékosan is, de növelik az ellátás költségeit. 

Tényleges fejlesztés és korszerűsítés csak ezek ismeretében valósít
ható meg hatékonyan. 

A felső tagozatban így alakítható ki a gazdálkodás tevékenysége, 
amelynek jelentősége messze túlnő a csapattagozatban végzett gazdál
kodási tevékenységnél. 

A helyes szállítási lánc kialakítása is ezen ismeretek birtokában va
lósítható meg a központ és felső hadtáp tagozatban. 

A gépjárművek futásának a koordinálásával, azaz kapcsolt szállí
tt..ssal a közlekedési szervek csak igen kevés eredményt érhetnek el a le
írtak miatt. Gátolja maga az anyagféleség jellege is a raksúly-kapacitás 
teljes kihasználását és ugyanakkor a szállítóes$:öz térfogata teljes egé
szében kihasznált. Az előjelentés adatai alapján a súlytervezés esetén ez 
i-5 zavart okozhat, sőt késlelteti a szállítást is. Tovább menve ismertek 
az olyan anyagféleségek, amelyek egyedi tulajdonságaik miatt más anyag
gal egyidőben nem szállíthatók pl. - szagra való érzékenység, mérgező 
hatás, vagy az anyag más jellemzői. 

Előző cikkünkben nem véletlenül írtuk, hogy leggazdaságosabb fej
lesztés az egyes munkafolyamatok elhagyása. Jelen esetben a szállítási 
lánc megszakításának, egyben az ezzel járó ismételt tárolások, elosztások 
elhagyása. 

Ezért tartanánk helyesnek az MN ellátási rendszerének a felülvizs
gálását és a békeidőszak e1látásában mellőzni a tagozatonkénti merev 
ellátási rendet. Szükséges ez a gyorsaság és a gazdaságosság érvényre 
juttatása miatt is. Jelenleg egyes fegyvernemi főnökségek is közelítenek 
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folé pl. Pc. és Gjmű. Techn. Szolg. Főnökség. Az Élelmezési Szolg. Fő
nökségénél teljesen ez az elv érvényesül. 

A jelenlegi ellátási. rendszerből következő kereszt- és párhuzamos 
szállításokat az 1/a és 1/b vázlat átfogóan szemlélteti. 

Minden szállítás esetében mind az ellátó, mind a felhasználó azt 
várja a szállítást végrehajtótól, hogy az anyag a legrövidebb időn belül, 
sérülésmentesen jusson el a felhasználóhoz. 

Az ellátáson belül a szállítás másodlagos tevékenység, amely az 
anyagmozgás igényét elégíti ki. Az anyag szállítási útját az MN-en belül 
is, nem a szállítást végrehajtó, hanem az ellátó határozza meg. Mivel a 
döntési jog az ő hatáskörében van, ezért szükséges, hogy ismerje az 
anyag teljes útját és az útközben vele történt minden tevékenységet, az 
átrakást, közbenső tárolást stb. Ezen adatok ismeretében képes arra, hogy 
tájékozódjon a beszerzés után felmerült egyéb járulékos költségekről is, 
amely végső soron a tevékenysége álbal lényegesen befolyásolható. Ennek 
ismeretében tud csak olyan intézkedést hozni, amely megvalósítja az új 
gazdasági mechanizmus azon alapvető 'követelményét, hogy minden mun
kára csak annyi ráfordítás történjen, amely ahhoz ténylegesen szükséges 
a cél elérésé érdekében. 

Ezek alapján vázoljuk fel az első fejezetben második feladatként ja
vasolt megoldásokat, ezek a következők: 

- a közlekedési szerveket megfelelő jogosultsággal felruházni a szál
lítások szervezésében, 

- hatáskörüket úgy kibővíteni, hogy a szállítást igénylő nem szál
lítóeszköz igényléssel, hanem "szállítási igénnyel" forduljon a közleke
dési szervekhez és azok biztosított jogkörük alapján dönthessenek an
nak az optimumhoz legközelebb álló megvalósítása felől, 

- szükséges az előfeltételeit megteremteni, annak, hogy az egy 
helyőrségbe irányuló kisebb szállítások azonos szolgálat főnökségek el
látó szerveinél összevonhatók legyenek egy szállítóeszközre, akár vasúti, 
akár közúti szállítás esetében. 

Ez akkor valósítható meg, ha az ellátó szerv biztosítani tudja a 
,,zárt" csomagolást. Ezt biztosítaná a kis - (1-3 m 3) konténer vagy a 
dróthálós rakodólap. Előnyeit az alábbi példával szeretnénk megvilágí
tani. 

Szolnokról két alakulat megy Debrecenbe gépjárművel vételezni élel
met. Ez összesen 480 km gépjármüfutást jelent. Ennek költsége 10 Ft/ 
km-rel számolva 4800 Ft. 

Egy vasúti kocsiba a fenti csomagolási móddal megoldva egy db 
kéttengelyes vasúti kocsi felhasználásával 120 tengely km-t számolva 864 
Ft. Egyetlen vételezési alkalom esetében 3936 Ft takarítható meg. Minden 
anyagot - zsákos, ládázott - és már önmagában zárt csomagolást biz
tosított, nem szükséges még külön is konténerbe helyezni, mivel ott sem 
a rongálódás, sem a keveredés veszélye nem áll fent. 

Jelenleg is folyi1k az MNHF-ségen belül ilyen irányú fejlesztés. Ez 
annak a 'koncepcionális elképzelésébe bele is illeszthető és már menet
közben is igen jelentős megtakarítás érhető el. Sőt a megtakarítás nagy
ban elősegíti a további fejlesztés lehetőségét. 
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A zárt csomagolóeszközök visszaszállíthatók, vagy a „Volán" darab
árus járattal vagy más célból a két helyőrségen üresen áthaladó MN já
rattal, mivel annak a szállítása könnyen kezelhető, rakodása nem munka
igényes és külön megterhelést nem jelent a gépjárművezető vagy kocsi 
pk. részére sem. 

A korszerűsített szállítási rendszer teljes megvalósítását jelentené az 
olyan központi szállitéikötelék - akár MN szállítási vállalat - létreho
zása, amely már menetrendszerűen terítené és gyűjtené az anyagokat. 
A visszaútban állandó szállítási tartaléka lenne az MN részére a népgaz
daság gazdasági szerveitől beszállításra váró anyag. Ezáltal a szállítókö
telék kétirányú kihasználtsága nagyon megközelítené a gépjármű-közle

kedésben kívánatos kihasználtsági optimumot. Egyben elősegítené a csa
patoknál az állandó harckészültség fenntartását azáltal, hogy onnan nem 
vonná el sem a személyi állományt, sem a gépjármüteohnikát. 

Az MN közlekedési szerveinek lehetővé válna a közlekedési ágaza
tok egyidejű és 'komplex felhasználása is. 

Elképzelhető ennek a vállalatnak a megszervezése úgy is, hogy a 
központi vezetés, irányítás és adatfeldolgozás mellett egyes részlegeit te-· 
lepíteni a nagyobb vidéki ellátást végző bázisok mellé, amely tovább ja
vítaná a gazdasági mutatókat, és a leírt többi hatást is érvényre juttatná. 

A jelenlegi szállítási rend széttagoltságát és az azt nagyobb részben 
előidéző okokat az MN Közlekedési Szolgálat Főn_ökségre tárta fel, ami
kor megállapította a bázisév adatait. 

Szükséges, hogy ezen időszak vizsgált és kimunkált adatait a f_egy
vernemi és szolgálat főnökségek is megismerjék, hogy szállítási tevékeny
ségeiket jobban tudják szervezni és irányítani. 

A fejlesztést végzőknek szükséges minden olyan javaslat, amely meg
oldást mutat a közös cél érdekében. 

A cikkhez csatolunk két vázlatot, amelyek egy-egy elképzelést tar-
talmaznak a tervezési és végrehajtási rendre. · 

Mint írtuk, ezt a cikket vitaindítónak szántuk azzal, hogy hogyan 
látják és értékelik az ellátást végző szervek és a szállítást végrehajtók 
a jelenlegi helyzetet. Melyek lennének az ő javaslataik a fejlesztés to
vábbi irányára. 

A főkérdéseket, amelyekre a választ várjuk, az alábbiakban hatá
rozzuk meg: 

- A szállítást igénylők a közlekedési szervekhez a szállítási igényt 
milyen változatokban nyújtsé:k be. 

- Az anyag eljuttatását a felhasználóhoz az ellátó szervek - és mi
lyen tagozatig - szervezzék meg. 

- Az anyag többszöri átrakásának - közbeiktatott tárolásának -
a megszüntetése hol, és milyen formában valósítható m-eg. Vagyis a köz
pont raktár ellátási tevékenységének a növelése - a seregtest raktár más 
a seregtest alárendeltségében nem levő szerveket is lásson el. Tagozati 
vagy területi ellátási 1elv érvényesítése. 

- A csapatok milyen megoldási lehetöféget látnak a tőlük nagy tá
volságra diszlokált alárendeltjeik rendszeres ellátásában a kiskonténerek 
felhasználásával. 
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Még egyszer szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a megoldást nem a kap
csolt szállításokban vagy az előjelentésekben kell keresnünk, hanem az 
anyag tényleges útjának a lerövidítésével· és egyben a szállítási lánc fo
lyamatosabbá tételével kell az optimum elérésére törekednünk. 

A szállítási rendszer korszerűsítése megköveteli, hogy vele egyidöben 
és kölcsönshatásban kerüljön fejlesztésre a csomagolás korszerűsítése, va
lamint a rakodás gépesítése. 

Az 1-4. sz. mellékletek a tartalomjegyzék után találhatók. 
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KüLFOLDI FOLYÓIRATSZEMLE 

Ha már a parancs elhangzott• 

(Fordítás a Vojennij Vesztnyik 1973/8. számából) 

A közelmúltban a tisztek - többségükben a mi alegységparancsno
kaink - az egyik kiképző központban gyülekeztek a befejezett gyakorlat 
értékelése céljából. Az értékelés kezdetéig még volt néhány perc és be
szélgettek a parancsnoki kezdeményezés jelentőségéről harcban. A vita
tott kérdések megbeszélése során szóba hozták Kuc ezredes cikkében fel
vetett gondolatokat is. A vitatkozók egy része teljesen azonosította magát 
a Kuc ezredes által felvetett gondolatokkal, a másik része pedig nem 
minden - a cikkben szereplő - gondolattal értett egyet. 

Minek a parancs - vetette fel az egyik százados -, tegyék lehetővé 
azt, hogy teljes jogú parancsnok legyek és nem kell felettem dadáskodni. 
Én magam döntsem el, hogy mikor és hogyan hajtsam végre a legopti
málisabban a meghatározott feladatot. 

Nem, ez lehetetlen így - szállt szembe vele az egyik alezredes. -
Igyekezzen minden feladatot úgy végrehajtani, ahogyan azt meghatá
rozták és nem kell felette meditcilni. 

Én teljesen érdektelen voltam, de 1a gyakorlat értékelése után végig 
tanulmányoztam Kuc cikkét. 

Kétségtelen, hogy a szerző egy sor nagyon fontos kérdést vetett fel. 
Ez vitathatatlan tény és azt senki sem vonja kétségbe, hogy korszerű 
harcban a parancsnokok kezdeményező, alkotóképessége és önállósága 
nélkül az ellenség feletti győzelem kivívása lehetetlen. A szerző a cikk vé
gén veti fel röviden az egyszemélyi parancsnok és a fegyelem szerepét 
harcban. Én erről a kérdésről kívánok kissé részletesebben szólni, mert 
engem különösen ezek a gondolatok ragadtak meg a legjobban a tisztek 
közötti vita során. 

Kinek van közülük igaza? Ezen gondolkodva két harci emlék jutott 
az eszembe. 

1943. júliusában a kurszki ütközetben a páncéltörő osztály parancs
noka voltam. A szovjet csapatok ellentámadása kezdetének előző estéjén 

* Hozzászólás: ,,A parancsnok önállósága és miben rejlik az ereje" című 
cikkhez." Megjelent a HADTAPBIZTOS!TAS c. folyóirat 1973/3. számában. 
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Opalykovó falu körzetében tüzelőállást foglaltunk el. Közvetlenül előt
tünk nagy síkság terült el, amelyen elszórtan szénaboglyák voltak és mö
göttük húzódott a németek peremvcnala. Minden. pillanatban készek vol
tunk a fasiszták harckocsijaival vívott harcra. Parancsot kaptunk a tűz 
megnyitására, a szénaboglyák megsemmisítésére. Emlékszem, nemcsak a 
a sorállománynál, de bennünk tisztekben is felvetődött, hogy minek pa
zaroljuk el a lőszert értelmetlenül. Parancs, az parancs, zártuk le az el
mélkedést. Megnyitottuk a tüzet és ezután minden tisztázódott előttünk, 
hogy az ártatlan szénaboglyákban „tigrisek" és páncéltörők voltak ál
cázva. 

Másik példa, amely Sztrizsák századoshoz, az egyik legjobb barátom
hoz. és harcostársamhoz fűződik. 

Az üteg - melynek parancsnoka volt - állásába az elkeseredett harc 
hevében betört néhány- ellenséges harckocsi. -Az ütegek tüzelőállás"a.ihoz 
vezető utakat aknásították. A 'betört harckocsik a szovjet csapatok harc
rendi mélységébe nyomultak előre. Az· ellenség hátába került üteg nem 
hagyta el a tüzelőállásait parancs nélkül. A bátor ütegparancsnok hely
zetmegítélést v.égzett és elhatározta .a lövegek megfordítását és a harcko
csik legérzékenyebb részének a lövetését. 

A tüzérek kilenc harckocsit semmisítettek meg és a hitleristákat visz
szavonulásra kényszérítették. Ebben a harcban bátor katonához méltóan, 
néhány beosztottjával együtt halt hősi halált Sztrizsák százados is, aki ha
lála után a Szovjetunió hőse, a legmagasabb kitüntetést kapta. Ők végre
hajtották a parancsot és ezzel lehetőséget biztosítottak csapataink átcso
portosításának végrehajtására, a tartalékok előrevonására, továbbá le
mondatta a hitleristákat a támadás további folytatásáról. 

Ebben a két epizódban van egy közös tanulság; ez pedig a parancs 
ellentmondás nélküli végrehajtása. Ezt fegyelemnek nevezzük. Enélkül 
bármilyen kezdeményezés nem sokat ér. 

A szabályzatok a parancsnok támaszai harcban és a békekiképzésben. 
A tiszt köteles elsősorban szigorúan végrehajtani a szabályzatokban meg
határozott követelményeket és biztosítani. hogy a beosztottak is mara
déktalanul végrehajtsák. Itt mindenekelőtt a fegyelem kérdése vetődik 
fel. Természetesen nem a szabályzatok előírásainak vakon történő végre-. 
hajtásáról van itt szó. 

Fegyelem a Szovjetunió fegyveres erőiben a katonai szolgálat iránti 
kötelessségtudaton alapszik, továbbá azon a személyes felelősségen, amely 
a haza védelmében minden katonai szolgálatot teljesítőre hárul. A harco
sokkal mi megértetjük azt a lenini meghatározást, és őket mindeddig is 
ez vezérli: ,,A Vörös Hadsereg törvényeit és parancsait ne félelemből, ha
nem öntudattal hajtsd végre, tartsd fenn a fegyelmet mindenképpen". 
úgy gondolom, hogy e cikk keretében szükségtelen a katonai fegyelem 
szabályzat szerinti fogalmának, követelményeinek az ismertetése, mert ez 
mindenki előtt ismert. 

Felidézésképpen közülük csak egy fogalmat hadd emeljek ki: ,,szi
gorúan őrködni a törvények betartásán és következetesen végrehajtani 
az esküben foglaltakat, a szabályzatok előírásait és az elöljárók paran
csait". 
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Megítélésem szerint ez a parancsnoki önálióság és kezdeményező, al
kotóképesség alapja, bázisa. 

Egyet kell érteni Tyitakov ezredessel, aki a cikk szerzőjének gondo
latain polemizál és kimondja annak lényegét, hogy a képzett tiszt előre
látása már olyan, hogy egy adott feladat várható végrehajtásának kime
netelét meg tudja mondani. A szabályzatok előírásainak meghatározott 
helyzetre való megállapításainak ismerete lehetővé teszi a parancsnok 
számára az önálló elhatározás meghozatalát a harc megvívása módszerei
nek és végrehajtásának optimális megválasztását, a harc megszervezése és 
az alegységek együttműködése formáinak egyértelműbb meghatározását. 

Szabályzataink és segédleteink szigorú követelményei segítik a kato
nákat - ha úgy tetszik - a hadseregbeni rend szükségességének felisme
résében is. 

Az előbbiek alátámasztására egy példát ismertetek. Évek óta figye
lemmel kísérjük Szamoljenkó tiszt munkáját. Elmondhatjuk, hogy sze
meink előtt nőtt fel. Amikor magasabb beosztásba került, szigorúan meg
követelte a katonáktól, tisztektől és tisztesektöl az öltözködési szabályzat 
előírásainak maradékalan végrehajtását. Mondható az is, hogy ezek az 
,,apróságok" nagyon messze vannak a harckiképzés, harckészség követel
ményeitől. Először is azért, mert nem „nagy ügy", de ugyanakkor nem is 
egyszerű elérni, hogy a személyi állomány teljes egészénél a jelvények, 
csillagok stb. egységesen legyenek elhelyezve, hogy az egyenruha úgy áll
jon mindenkin, mintha ,,ráöntötték" volna. 

Sok parancsnoknál felvetődött a kérdés „hogyan hajtsuk ezt végre. 
ezt a követelményt". Voltak közöttük, akik kétségbe vonták a feladat vég
rehajthatóságát. Szamoljenkó végig vitte azt, amit tervezett. A feladat 
végrehajtásába bevonta törzsfőnökét is, a párt- és komszomolszervezetet 
is felkereste, ismertette előttük az alegységeknél végrehajtandó feladat 
lényegét, továbbá azt, hogy az alegységeknél a munkát hol kell kezdeni. 
Meg kellett győzni a harcosokat és a tiszteket is a feladat fontosságáról. 

A nagy szervező és meggyőző munka nem volt hiábavaló. A katonák 
a szó legszorosabb értelmében megváltoztak. A feladat végrehajtása után 
igazi katonáknak érezték magukat. A kemény munka eredményeként 
észrevehetően javult az alaki fegyelem, és mindezek összességében igen 
kedvezően hatottak a foglalkozások minőségére is. 

Még egy esetet ismertetek a Szamoljenkó tiszt gyakorlatából. Harcá
szati gyakorlat előkészítését végezték. Kidolgozták az alegységek szigorú 
menetrendjét, a roham elfoglalásának terepszakaszáig. Kiadták a paran
csot a motor indítására, a menet végrehajtása során azonban négy percet 
késtek. Természetesen nem kell részletezni, hogy ez reális körülmények 
között mihez vezethetett volna. 

Korábban az ilyen eseteket addig gyakoroltatják, amíg azt időben 
nem hajtják végre. Mindenekelőtt elemezte a késés okát és az alegységek 
részéről a menetft:gyelem megsértését állapította meg. Szamoljenkó el
határozta, hogy század menetoszlopokat hoz létre és a fő hangsúlyt a gép
kocsivezetők előkészítésére helyezi (meg kell jegyezni, hogy jól felkészült 
gk. vezetői voltak). És itt valami kezdetét vette. Az egyik gépjármű meg
kezdte már a mozgást, a másik a motort indította, a harmadik pedig a 
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körletéből jött a gjmű.-höz és így nem voltak képesek végrehajtani időre 
a feladatot. 

Még rosszabb volt a helyzet a megállásoknál. Az egyik szdpk. ,,előre", 
a másik „állj" vezényszavakat adta. 

Az eset már a múlté, de többen felesleges idöpazarl8.snak tekintették 
az. egész munkát. Szamoljenkó ebben a kérdésben is töretlen maradt. A 
gyakorlás során a harcjárművezetök megtanulták a parancs vételét a rá
dión, és azok pontos végrehajtását, képessé váltak a figyelem összponto
sítására, következetesen betartották a távolságot a harcjárművek között. 
Egyszóval a gyakorlások után növekedett a menetfegyelem. Amikor is
mét komplex feladatot hajtottak végre és gyakorolták roham terepsza
kaszra való kiérkezést, minden jármű idejében érkezett meg. A gépkocsizó 
lövészek kiválóan ténykedtek. Szamoljenkó elvtárs tud az emberekkel 
együttdolgozni és a pártszervezet segítségét is képes a cél érdekében jól 
igénybe venni. Az ö terveiben mindenkor a fegyelem kérdései foglalták 
el a döntő helyet, amely - ismert mindenki előtt, hogy - állandó ku
tatást igényel, következésképpen a kezdeményező és alkotóképesség az, 
amely a szabályzatok, segédletek és parancsok követelményeinek követke
zetes és maradéktalan végrehajtására irányulnak. 

Egy tanu1ságot ismertetek a katonai lövészetről. Az egyik század ide
jében kijutott az ellenség peremvonalára és „megrohamozta az ellensé
get". Altalában minden a tervezet szerint ment, csak néhány cél „sértet
len,: maradt annak e11enére, hogy a század tagjai jól képzett lövök voltak. 

A századparancsnok azonnal megfejtette a rejtvényt, a néhány cél 
sértetletnségének az okát. Parancsot adott a célok ismételt leküzdésére. 
Ezután azt tapasztalta, hogy egyes célokat a lövök leküzdöttek, néhány 
cél azonban sértetlen maradt. Ez esetben hibás, természetesen a század
parancsnok volt, annal is inkább, mert egy jól képzett kezdeményező, 
tapasztalt parancsnokként ismert-ék. A századparancsnok személyes fegyel
mezetlensége is, mert egy fontos szabályzati követelményt sértett meg, 
mely szerint a harcfeladat meghatározása előtt a szakaszok és a fegyverek 
közölt a célokat el kell „osztani''. 

Az én személyes tapasztalatom, hogy sok hiányosság a feladat végre
hajtásának eredménytelensége, a szabályzatok és segédletek előírásainak 
nem kellő ismeretéből adódik. A kezdeményezésnek és az önállóságnak 
meghatározott feltételek mellett a parancs ellenmondás nélküli végrehaj
tását tartom. 

Az öntudatos szilárd katonai fegyelem „továbbra is" követelmény 
harcban - parancsnok hű szövetségeseként - korszerű körülmények kö
zötti fegyveres harc megvívására nagy hatóerejű és bonyolult eszközök
kel rendelkezik, az öntudatos katonai fegyelem jelentősége csak meghat
ványozódik. A fegyelem kisfokú megsértése is már az alegység harcké
szültségében rést idézhet elő. 

Ezért a szabályzatok ismerete és azok előírásainak pontos végrehajtá
sáért vivott harc valamennyi tiszt fő feladata. Ez elválaszthatatlan a har
cosok, tiszthelyettesek, a nép és párt ügye iránti hűség, haladó világ
mozgalom és a lelkes katonai tevékenységet biztosító tudatos nevelői te-
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vékenységtől. Teljesen egyértelmű, hogy a parancsnoknak egyedül ilyen 
feladattal nehéz megbirkózni. Ebben a munkában igen fontos feladat há
rul a politikai munJ{ásokra, párt- és komszomolszervezetekre is. 

A gyakorlat azt is mutatja, hogy egyes parancsnokok a hatalmukkal 
akarnak mindent megoldani a szabályzatban biztosított jogaikkal: ha a be
osztott hibát követett el a munkában vagy a feladat végrehajtása során 
és az alegység gyenge értékelést kap a gyakorlaton, fegyelmileg vonják 
felelősségre. Ennek során egyik, vagy másik parancsnok nem gondolkodik 
azon, hogy arányban van-e a kiszabott fenyítés az elkövetett fegyelmezet
lenség súlyával, nem lenne-e jobb az adott fegyelemsértést a kollektíva 
elé vinni. Természetesen az ilyen esetekben valakinek javasolni kell. Meg 
kell győződni arról is, hogy a katonák hogyan értik meg a parancsnokot. 

Valahogyan összetalálkoztam az egyik zászlóaljparancsnok politikai 
helyettesével. A zászlóaljparancsnok nem régen került a zászlóaljhoz. 
Megkérdeztem tőle: hogyan dolgoznak együtt a zászlóalj parancsnokkal. 
Nagyon jól, válaszolt a zpk. pol. h. úgy tűnt a válaszból, hogy minden 
rendben van. A beszélgetés során tisztázódott, hogy a zászlóaljparancs 
nok támaszkodik a párt- és komszomolszervezetre, valamint a politikai 
helyettesének véleményét minden esetben kikéri. 

A tisztek felelősségre vonása előtt megbeszéli az elgondolását a párt
szervezet titkárával és 1a pol. h .... el. Nem fordult ,még olyan eset elő, hogy 
bárki is a felelősségre vonását igazságtalannak, embertelennek vagy el
hamarkodottnak tartotta volna. Vegyünk egy mindennapos esetet. A 
zászlóalj végrehajtott egy sürgős feladatot. Három napon át éjjel-nappal 
dolgoztak az emberek és nagyon keveset aludtak. Az egyik fiatal tiszt 
elhatározta, hogy kipiheni magát úgy igazából és minden feladatot a he
lyettesére hagyott hátra. 

Ez az eset a zászlóaljparancsnok tudomására jutott és magához ren
delte az illetőt. A zászlóaljparancsnok pol h. a kommunisták összehívását 
javasolta és az eset előttük való megtárgyalását. A kommunisták vala
mennyien fel voltak háborodva a fiatal tiszt önzőségén és bármilyen fe
lelösségrevonással egyetértettek volna. Ugyanakkor mérlegelték a tiszt 
magatartását is, és az őszinte megbánását. A kommunisták meggyőződtek 
arról, hogy a fiatal tiszt teljes egészében felismerte a hibáját és őszintén 
megbánta a tettét. A parancsnok is tudomásul vette, nem alkalmazta 
vele szemben a fegyelmi jogkörét, hanem „csak" kioktatásban része
sítette. 

A másik alkalommal a zászlóaljparancsnok szigorúbban lépett fel. A 
menet előtt parancsot adott a lőszerek járművekre történő felmálházá
sára. Az egyik főhadnagy mindenki hallatára megjegyezte, hogy „ez a fel
adat a meghatározott időre nem hajtható végre''. A zászlóaljparancsnok 
tisztában volt azzal, hogy az idő a feladat végrehajtására nem éppen bő
séges, de a jó munka szervezésével a meghatározott időre végrehajtható. 
Ezért a zászlóaljparancsnok igen határozottan utasította vissza a parancs
bíráló megjegyzést és szigorúan felelősségre vonta a tisztet 

Az ismertetett esetek önmagukért beszélnek. Az előbbi esetben a pa
rancsnok átgondoltan alkalmazza az egyszemélyi vezetés jogait. Ésszerűen 
támaszkodik a kollektívára - és főleg a nagyobb esetekben még a párt-
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bizottság segítségét is kéri - különösen tábori körülmények között, gya
korlatokon, amikor az alegységek mozgásban vannak és az egész állo
n1ány áttekinthetetlenné válik és nem tudja, hogy a gyakorlótéren azok 
mit csinálnak. 

A kommunisták és a politikai munkások a parancsok végrehajtóinak 
a példamutatói. ők példát mutatnak a parancs ellentmondás nélküli, a 
parancsnok elgondolásának lelkes végrehajtásában és ugyanakkor min
dent megtesznek a szabályzatok és parancsok követelményeinek megvaló
sításában, a fegyelmezetlenségek megelőzése érdekében. 

A tapasztalt parancsnokok rendszerint a politikai munkásokkal együtt 
elemzik az egyes fegyelem.sértéseket. Nagyon fontos, hogy a parancsnok 
mindig objektív maradjon és pontos értékelést adjon az alegység fegyelmi 
helyzetéről. Ha a fegyelmi helyzet értékelése nem a tényleges helyzetet 
tükrözi, akkor ellentétes hatást válthat ki az érintett alegység állományá
ban. 

Befejezésként meg kell jegyezni, hogy a személyi állomány nevelésé
nek hatékonysága csak akkor biztosított, ha a parancsnokok a politikai 
munkásokkal együtt képesek nevelői kollektívák - tisztek, tiszthelyette
sek - szemléletének szilárdítására, 'kialakítani mindennapi nevelői tevé
kenység egységes irányvonalát és módszereit úgy a gyakorló- és lőtereken, 
nlint a gyakorlatok során, megértetve velük, hogy az alegységek szilárd 
fegyelme, a parancsnok és a szabályzatok követelményeinek maradéktalan 
végrehajtása, az állandó és magas színvonalú harckészség alapja. 
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A pszichikai feszültség leküzdése 

(Fordítás a Vojenníj Vesztnyík 1973/6. számából) 

A korszerű harcban bonyolult helyzetben egyre nagyobb jelentősége 
van a tisztek, tiszthelyettesek, harcosok hatékony, tudat-0s tevékenységé
nek. Ez axióma. Az önellenőrzést, amely bármilyen bonyolult helyzetben 
képessé teszi a harcosokat a jelentős megterhelés elviselésére, továbbá a 
teljes erejük koncentrálására, az adott feladatok végrehajtására és az 
úgynevezett pszichés feszültség leküzdésére, a pszichikai adottságok biz
tosítják. 

A feszültség az ember negatív pszichés jellemzője, melynek következ
ménye a különböző nehézségekre kiváltódó öntudatlan reakciók megnyil
vánulása. A feszültséget előidézheti bármilyen veszélyhelyzet, szokatlan 
körülmény, az öntevékenység iránt érzett nagy felelősségtudat, és, annak 
tudata, hogy az olyan feladatot, melynek komoly következményei lehet
nek, bármilyen áron végre kell hajtani. 

A pszichikai feszültség foka, annak tartóssága és az egyén tevékeny
ségére való hatása mindig objektív vagy olyan szubjektív tényezők függ
vénye, mint az adott személy egyéni tulajdonságai, tevékenységének mo
tivációi, tapasztalatai, tudása és jártassága. 

A feszültségnek több formáját különböztetjük meg: mint a nagy ne
hézségek esetén, a szükséges információ hiányának érzetekor fellépő ál
talános közérzeti feszültség, a váratlanság, a veszély által kiváltott ér
zelmi feszültség, a célszerű feladatok megoldási irányának a hiánya, vagy 
a kritikus szituációban tisztázatlan kiút által előidézett intellektuális fe
szültség, az embér a hatékony tevékenységnek akadályoztatottsága által 
előidézett akarati feszültség és a motívumok harcának az egyén magatar
tását befolyásoló hatása által előidézett motivációs feszültség, amely a vi
selkedést, a kötelesség teljesítését befolyásolja és az adott személy vagy 
megkísérli a nehézségektől való megfutamodást, a rizikót, vagy teljesíti 
a kötelességét. 

Az egyéni feszültségek alapján kialakulhat a csoportos feszültség is, 
amely befolyásolja a közös tevékenységet és csökkentheti a kollektív 
együttműködés színvonalát. 
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A megfeszített erővel történő munka kivételével - mely növeli az 
egyén tevékenységének lehetőségét -, bonyolult szituációkban a feszült
ség rendszerint negatív hatással van a pszichikai folyamatok befolyására 
és az egész tevékenységre, mert csökkenti a figyelmet, az emlékezőkészsé
get, a gondolkodást és hatására gyakran olyan zavarok figyelhetők meg, 
mint a nehézkes gondolkodás és aránytalanság a gondolkodásban, továbbá 
gondolkodási zavarok fellépte. 

Az előbbiekre nézve röviden egy történetet ismertetek. A telephelyen 
rövidzárlat miatt egy gépkocsi kigyulladt. A kigyulladt gépkocsi mellett 
levő honvéd annyira ,,zavarba" jött) illetve megijedt, hogy még kísérletet 
sem tett a tűz elfojtására .. A tűz továbbterjedését az egyik közelben tar
tózkodó katona akadályozta meg, aki késlekedés nélkül a gépkocsihoz 
futva az égő részt ponyvával befedte és eloltotta a tüzet. 

Felvetődik a kérdés, mi volt az oka annak, hogy a veszélyes szituá
cióban a két katona különbözőképpen viselkedett? Az első honvédnél je
lentős mértékben az érzelmi feszültség lépett fel, amely megbénította öt 
a gyors tevékenységben. 

Rendszerint a pszichológiai edzettség a harctevékenység során ütkö
zik ki. Harchelyzetben, ha a felkészültség és jártasság nem felel meg a 
tudatos tevékenységnek, az adott tevékenység követelményeinek, akkor 
a feszültség valamilyen formája megjelenik és csökkenti a tevékenység 
tempóját. A feladat végrehajtására kijelöli tiszt sikeresen végrehajtja fel
adatát nyugodt körülmények között, amikor őt semmi sem zavarja. 

Amikor viszont egy tisztnek kihirdetik, hogy a feladatát gyorsan kell 
megoldani.a, akkor tevékenységében azonnal lassúság mutatkozik meg, 
abban sorozatos hibát fog véteni, sőt nem tudja végrehajtani feladatát 
meghatározott időre .. Hasonló jelenségek figyelhetők meg a rádiókeresők
nél a váratlan ellenőrző feladatok meghatározásakor. Ahhoz, hogy az ilyen 
jelenségeket elkerüljük, ki kell képezni a személyi állományt a bonyolult 
helyzetek szituációi által teremtett feladatok leküzdésére, a harcot meg
közelítő helyzetek realizálására. 

Az öntudatos, az értelmes, a szervezett tevékenység döntően függ a 
harcosok pszichikai edzettségétől, amely biztosítja náluk azokat az alap
vető tulajdonságokat., amelyeket a fegyverzet é.s a harci technika haté
kony alkalmazása megkövetel. 

A katonáknak a feszültségek elviselésére való edzettsége együtt fej
lődik a meggyőződöttségükkel és a tudásukkal. 

A technika alkalmazását begyakorló foglalkozáson az egyik hallgató 
a védöruházatra öntötte az akkumulátor feltöltésére kiadott folyadékot. 
E tényből semmilyen különös dolog vagy baleset nem származott volna. 
A hallgató azonban megijedt és elvesztette önkontrollját, akaratlanul az 
arcához érintette savas gurnikesztyűjét, melynek kövekeztében égési se
beket szenvedett. Azért, h,ogy a hallgatónál ez a feszültség bekövetkezett, 
a foglalkozás vezetője is hibás volt. A foglalkozás vezetője ugyanis olyan 
módon ismertette a technika veszélyeit, hogy az - különösen a folyadék
kal szemben - a hallgatóban félelmet és a bizonytalanság érzését kel-
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tette. Mind ez negatívan hatott a hallgató pszichikai állapotára és tevé
kenységére. Az alegységn.él nem siklottak el ezen hiányosság felett. Rész
letesen elemezték a hallgató által elkövetett hibát és megismételték a fOg
lalkozást a balesetelhárítás felügyelete mellett. A megismételt foglalkozás 
során minden hallgató önállóan dolgozott, munkáját pontosan végezte, 
tevékenységük átgondolt volt és meggyőződtek a védőruházatuk kifogás
talansnágáról. Ezt követően rövid időn belül bemutató foglalkozásra ke
rült sor. A foglalkozás előtt a korábbi foglalkozáson hibát vétett és égési 
sebet sz~nvedett hallgató parancsnokához fordult azzal a kéréssel, hogy 
engedélyezze részére a teljes művelet önálló bemutatását. A foglalkozás ve
zetője a foglalkozás előtt megfigyelte a hallgató tevékenységét, és meg
győződött arról, hogy igen jól ismeri a gyakorlati . fogásokat, kifogástalan 
gyakorlati jártassággal rendelkezik, s nem követett el hibát. A hallgató a 
bemutató során kiváló minősítést is kapott. 

Az ismertetett példa is reprezentálja a katonák meggyöződöttségének, 
tevékenységük sikere előzetes meggyőződöttségének, a körülményekkel 
való megismertetés jelentőségét, amelyek közepette tevékenykedniük kell. 
Ennek során azonban nem kell hangsúlyozni az adott feladat nehézségeit, 
bonyolultságát vagy felnagyítani annak túlzott veszélyességét. Az adott 
feladat veszélyességének túlhangsúlyozása esetén ugyanis a nagymérvű 
felnagyítás az egyes katonák hangulatát befolyásolja és náluk az elvárt 
hatással szemben ellenkező hatást, ellentétes reakciót válthat ki. Az is
mertetett példának be kell mutatnia annak módszerét is, hogy miképpen 
kell megelőzni és leküzdeni a pszichikai feszültséget a fegyverzet és tech
nikai eszközök ismeretével, a harci feladatok végrehajtásának jártasságá
val, a tapasztalatok felhasználásával és az aktív tevékenységet kiváltó 
helyzetek kidolgozásával. 

Az elmondottak alapján levonható az a következtetés, hogy a bonyo
lult és veszélyes helyzetekben fellépő feszültség előrelátó, átgondolt fel
készítő munkával, a feladat elmélyült és körültekintő tisztázásával, a vég
rehajtandó feladat és nehézségeinek megismerésével az egyéni és kollek
tív feladat begyakoroltatásával megelőzhető. Nagyon fontos ezért a ka
tonáknál elérni, hogy higgyenek saját, és a haditechnika erejében, a fegy
verzet kifogástalanságában. Az eddigi kísérletek mind ezt bizonyítják. A 
katonák két csoportjával végrehajtott kísérlet során, melyben veszélyes 
szituációkat is állítottak be, megmérték a harcosok vérnyomását, pulzu
suk, légzésük ütemének gyorsaságát a megszokott helyzetben, valamint a 
bonyolult körülmények előtt is. A harcosok első csoportjánál, akik a spe
ciális felkészülésen nem estek át, az előbbiek tekintetében nagy eltérések 
voltak tapasztalhatók a veszélyes szituációk előtt. A feladat másodszori 
végreihajtása előtt viszont már szinte valamennyi harcosnál csökkent az 
előbbi eltérés. A harcosok a normális helyzetet a harmadszori begyakorlás 
után érték el. 

A második csoportnál - amelyik a pszichikai felkészítésben részesült 
- a helyzetkép teljesen n1ás volt. A veszélyes szituáció előtt a harcosok 
több mint 50°/o-a többé-kevésbé megörizte a normális érzelmi állapotát. 
A megismételt végrehajtás pedig már lényegesen kisebb feszültséget vál
tott ki. 
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A kísérletet azzal a pszichológiai célkitűzéssel hajtottuk végre, hogy 
a harcosoknak milyen ismeretekkel, jártasságokkal kell rendelkezniük 
ahhoz, hogy a veszélyes szituációkban is feladatukat végre tudják haj
tani. Különös figyelmet fordítottunk a kísérlet során az akarat fejleszté
sére, az állhatatosságnak, a nehézségek leküzdésének és a gyakorló fel
adatok pontos végrehajtásának alakulására. 

A személyi állománynak a korszerű harc helyzeteivel és jellemzőivel, 
a végrehajtandó harci feladat tarlolmával, az ellenséges fegyverzet és ha
ditechnika tulajdonságaival való megismertetése lehetövé teszi a nehézsé
gek reális értékelését és segíti megválasztani a magatartás optimális va
riációit, a kitűzött célok elérésének útjait, a szituációk és feladatok lé
nyegének meglátását, továbbá lehetővé teszi a tevékenység végrehajtása 
során harci tapasztalatok gyűjtését. 

Hangsúlyozom, hogy harchelyzetben a pszichikai feszültség megelőz
hető, mind ezt az elmúlt háború tapasztalatai is megmutatták. 

A harcosoknál az olyan magas szinvonalú motiváltság kialakítása, 
mint az ideológiai meggyőzöttség, a haza határtalan szeretete, az ellen
ség mély gyűlölete, kötelességtudat, győzelembe, az ügy igazságába vetett 
hit növeli a személyi állomány pszichikai állhatatosságát és megsokszo
rozza a harcosok lelki és fizikai erejét. 

Szemakov tiszt alegységénél mindent elkövetett annak érdekében, 
hogy szilárdítsa beosztottjaiban a magas színvonalú motiváltságot és ki
képezze őket erejük teljes igénybevétele mellett a harci feladataik végre
hajtására, a győzelem kivívásához kínálkozó lehetőségek minden oldalú 
kihasználására. A terepfoglalkozások során egyéni vegyivédelmi felszere
lésben hosszú menetet hajtatott végre harcosaival és velük a természetes 
és mesterséges akadályok sorát küzdötte le, bevonva őket a sebesültek 
hátraszállításába. Nem volt véletlen az, hogy ezek után az alegysége bár
milyen bonyolult feladatot sikeresen hajtott végre és a legjobb alegysé
gek közé tartozott. 

A pszichikai felkészítésben és a feszültségek kialakulásának megelő
zésében nagy szerepük van a különböző szemléltető, audió-vizuális és 
egyéb oktatási eszközök célszerű felhasználásának. Ezen eszközök felhasz
nálásának segítségével a harcosok érzelmi tudata, reakcióinak pontossága, 
állhatatossága és harci jártassága gyorsan fejleszthető. 

A korszerű haditechnika és a fegyverzet megváltoztatta a katonák 
együttműködésének jellegét a feladatok végrehajtásának folyamatában. 
Az új körülmények között gyakran kerül sor önálló tevékenységre, más 
alegységektől jelentős távolságra, korlátozott mozgási körülmények kö
zötti elszigetelt tevékenységek végrehajtására, amely nagy pszichikai meg
terhelést, feszültséget vált ki. 

Már az elmúlt háborúban megállapítást nyert, hogy elszigetelten, fe
dezékben - közvetlen veszély fennállta nélkül is - nyugtalanságot és 
lehangoltságot mutattak a harcosok. A kellő tájékozottság hiánya, a harci 
helyzetről való tájékozatlanság a személyi állomány hangulatára kedve
zőtlenebb volt a második lépcsőknél, mint az első lépcsőben küzdő har
cosoknál, akik közvetlen az ellenség tűzhatása alatt álltak. Ez azzal ma-
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gyarázható, hogy az első lépcsőben küzdők minden történés, esemény ré
szesei voltak, és ezáltal képesek voltak az események helyes értékelésére, 
látva saját tevékenységük eredményeit. 

Tanulságosak ehhez kapcsolódóan azok a tudományos kísérletek, me
lyek a hosszan tartó, magas hőmérsékletű hőkamrában átélt állapotnak a 
szellemi tevékenységre való hatását vizsgálták. E kísérletek során meg
állapítást nyert, hogy ilyen körülmények között a figyelem, emlékezet 
működése, sőt az egyszerű feladatok végrehajtásának a hatása is romlik, 
mindezek aláhúzzák a katonáknak a harchelyzetről időben történő tájé
koztatásának jelentőségét az érzelmi, akarati tulajdonságaik - állhata
tosságuk, bátorságuk és más erkölcsi, harci tulajdonságuk - fejlesztésé
nek szükségességét. 

Veszélyes ugyanakkor az a másik véglet, amikor a katonákat a gyor
san feldolgozandó, a szelektálásra, a szükséges és fontos intézkedések ki
választását kívánó tájékoztatás lavinájával árasztjuk el. 

A sorállomány és a tiszthelyettesek többsége a tevékenységük során 
sok olyan helyzettel. problémával találkozik, amelyek megkövetelik az 
eszközök felhasználásának. alkalmazásának önálló megoldását, a megha
tározott döntés meghozatalát, az adatok ellentmondásának leküzdését és a 
körülményekhez való alkalmazkodását. Ezek a szituációk esetenként in
tellektuális feszültséget idézhetnek elő. Az intellektuális feszültség bekö
vetkezése elsősorban a gondolati fegyelem megkövetelésével, az adott 
szaknak megfelelő nehéz feladatok megoldásának, a problémamegoldás 
módszereinek elsajátításával, a szilárd intellektuális jártasságok kialakí
tásával, valamint az egyéni ismeretek és tapasztalatok széles körű felhasz
nálásával előzhető meg. 

A korszerű haditechnika és fegyverzet a harcosok összehangolt és 
együttes tevékenységét követelik meg. A siker mindig a katonák együttes 
tevékenységének a függvénye. Ha csoportos feszültség - súrlódások, 
konfliktusok - keletkezik a katonák között, akor csorbát szenved az egy
mással való kölcsönös törődés, a harcosok nem megfelelően viszonyulnak 
egymáshoz, megszűnik közöttük a harci tevékenység során a megértés és 
az összehangoltság. 

Előfordul, hogy a gyakorlások során a harckocsivezető nem mindig 
veszi figyelembe az irányzó munkájának sajátosságait. E kis tény is már 
konfliktust idézhet elő, olyant, amely megzavarhatja a barátságos együtt
működést, aminek azután az a következménye, hogy a századgyakorlaton 
fontos feladatot nem sikerül végrehajtani. 

A csoportos feszültség megelőzhető a kollektíva összekovácsolásával, 
a harci feladatra történő felkészítésével, a katonák ön- és kölcsönös bizal
mának kialakításával, továbbá a kölcsönös helyettesítés biztosításával. A 
különböző helyzetekből adódó kritikus szituációkban - ahogyan azt a 
gyakorlat mutatja - az előbbiek mellett megőrzik a katonák a baráti vi
szonyukat. 

Nagy jelentőségűek a kollektívan végrehajtott bonyolult körülmé
nyek közötti kiképzési, harci feladatok tapasztalatai is. A kölcsönös segí
tőkészség. a jóindulat döntő mértékben függ a tiszti példamutatástól, és 
attól, hogy a tiszt mennyire tudja a szabályzatok szellemében megszer
vezni az alárendeltek közötti munka elosztását. 
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A harckiképzés színvonala, hatékonysága a kollektíva összekovácsolt
ságától, a harcosok egyéni tulajdonságaitól, a munka és szakismeretük 
tapasztalataitól, továbbá egyéni adottságaitól függ. A harci- és szállító 
járművezetőket a hadseregbe történő behívás előtt traktorvezetőkből, 

kombájnvezetőkből válogatják ki, míg a rádiótávirászokat a jó hang- és 
ütemérzékű személyekből, akik képesek megfelelő figyelemkoncentrá
cióra. Ez utóbbiak hallásérzete igen egyszerűen állapítható meg. Pl. az új 
dallamok rögzítésének gyorsasága és pontossága alapján. 

A vezetékes híradók kiválasztásánál diktálás alapján vizsgálják a 
szavak emlékezetbe vésésének a pontosságát. A felderítő alegységek állo
mányának kiválasztásánál figyelembe veszik a bevonulás előtti munká
jukat és a katonáknak a bevonulásuk után tanúsított rugalmas, bátor, ta
nulékony, jó felfogó képességet tanúsító magatartást, amelynek alapján 
a többiek közű! kitűnnek. 

A technikai eszközöket kezelő személyzet állományát az a tudat és 
érzelmi kapcsolat köti össze~ hogy egymás munkáját kiegészítik. 

A harcászati helyzetet legjobban megközelítő helyzetekben végrehaj
tott gyakorlatok segítik legjobban elő a magas színvonalú és megbízható 
kollektív eredmények elérését. 

E vonatkozásban nagyon tanulságos az egyik tiszt tapasztalata. Az az 
alegység, melyet megkapott, eredmények tekintetében nem különbözött 
a többitől. Egy év múlva azonban gyökeresen megváltozott. A kollektíva 
kiválasztotta maga közül a kiválókat. A parancsnok tanulmányozta be
osztottai tulajdonságait, jellemét és a szolgálat érdekében azokat diffe
renciáltan fejlesztette. Megszervezte az alegységnél egymás teendőinek 

elsajátítását és az önkontroll tökéletes alkalmazását. A katonák így meg
tanulták egymás tevékenységének helyettesítését, a hibák elhárítását. 
Mindez javította a katonák együttműködését, egymáshoz való közelségét. 
A kiképzési eredmények értékelésekor az alegységparancsnok egyértel
műen megállapította, hogy az elért eredmények kizárólag a jó kollektív 
szellemnek, a kollektíva összeforottságának tulajdonítható. 

A kollektív szellem megszilárdulását a tiszt példamutatása is elősegí
tette. Az együttes munka eredményeképpen javult a katonák egymáshoz 
való viszonya, csökkent a konfliktusok száma, javult az alegység harci 
szelleme. Rövid időn belül elérték a kiváló címet. 

A korszerű harc megvívására való felkészülés a tiszti állománytól a 
több oldalú katonai-pszichológiai felkészülést követeli meg. 

A katonák pszichikai felkészítése megköveteli a parancsnokok részé
ről a munka optimális rendjének és ritmusának meghatározását, az em
berek túlfeszítettségének, illetve túlterheltségének időbeni felfedését és 
megelőzését, a kritikus helyzetekben megengedhető hibák okainak mé
lyebb megértését, a pszichikai és morális tulajdonságok kialakításának 
módját. 

Pl. ismernünk kell, hogy egy munka milyen figyelem-koncentrációt 
követel meg, vagy az ember milyen feladat végrehajtásakor képes két 
órán át koncentrálni, vagy ahol a mozgás pontossága is követelmény, mi
lyen nagy sebesség esetében képes az ember 30 másodpercig a figyelem
koncentrációra, és mikor kell szünetet tartani a hiba bekövetkezésének 
elkerülése céljából. 
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A katonai-pszichológiai ismeretek alapján a parancsnok összehason
lításokat tud tenni a harci és a békeidőbeni tevékenység követelményei, 
tapasztalatai között, s megfelelő jártasságot, szemléletet, fogalmakat ala
kíthat ki a harcfeladatokról és szituációkról. Ugyanakkor a parancsnok 
képessé válik az érzelmi és az értelmi feszültségek keletkezésének meg
előzésére. 

A katonai szociológia és pszichológiai ismeretek hozzásegítik a pa
rancsnokokat a kollektíva tanulmányozásához, kialakításához, annak ve
zetéséhez, továbbá a közös tevékenység sikerének biztosításához, a cso
portos feszültség megelőzéséhez. 

A fent elmondottak lehetővé teszik annak a következtetésnek levo
nását, hogy a katonák pszichikai edzettsége a harci és politikai kiképzés 
eredmény.es végrehajtásában, harci felkészültségük egyik fontos .feltérele-, 
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A SZERKESZTŐ BlZOTTSAG KÖZLEMÉNYE 

· Folyó évben kezdjük meg a „Hadtápbiztosítás" című. folyóirat szer
kesztésének 7. évfolyamát. A múlt évi 4. számban tettük közzé először 

az új évben megjelenésre tervezett tématervet. Az elmúlt év taptiszta
lata bizonyította, hogy többek köi:Őtt az évi tématerv előre ismertetése 
nagyban. segítette folyóiratunk tudományos színvonalának további eme
lését. !gy a múlt évihez hasonló céllal ez évben is alább közöljük az 
1974. évi cikktervezetet, kérve munkatá.rsainkat, hogy a tervvel kapcso
latos szerzői igényeiket i974. március 20-ig küldjék be a -Szerkesztő Bi
zottság címére. 

Az idén is a beküldött szerzői igények figyelembevételével kerülnek 
kiadásra a cikkek megírására vonatkozó megbízások, illetve felkérések. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szerkesztő Bizottság a továbbiak
ban is minden „Hadtápbiztosítás" számban helyet biztosít a „tématerv"
től eltérő aktuális cikk, tanulmány, értekezés stb. számára. Ezért ezután 
is minden korsze1·ü szakirodalmi alkotás megbízás (felkérés) nélkül is 
számot tarthat a megjelentetésre. 

A cikkek megírásával és beküldésével kapcsolatos általános tudni
valókat, követelményeket a „Hadtápbiztosítás" 1969. évi 1. számának 

120-122. oldalán leírt ·tájékoztató tartalmazza. 
A Szerkesztő Bizottság továbbra is számít a nagyszámú, igen ered

ntényes irodalmi munkát végző eddigi szakírók és az ezután szakirodalmi 
tevékenységet kifejteni szándékozó olvasók erőteljes támogatására. 
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TERV 

a „Hadtápbiztosítás" 1974. évi számaina1k kiadás,ra 

I. Altalános célkitűzések 

1. Az MNHF-ség belső kiadványaként negyedéven
ként megjelenő folyóirat eddig is eredményesen segí
tette a hadtápbiztosításban érintett tisztek és tiszthe
lyettesek elméleti informálását, nagyban hozzájárult a 
szakmai irodalmi tevékenység szélesebb körű lk.ihontako
zásához, a tapasztalatok és helyi kezdeményezések széles 
körű publikálásához. 

Az elmúlt évben - a folyóiratba - közzétett téma
terv az elvárásoknak megfelelően segítette az egyes szá
mok tervszerűbb és minőségileg jobb színvonalú össze
állítását, hatékonyabb tájékoztatást nyújtott az olvasók
nak a hadtápbiztosítás egyes területein folyó munkáról. 

2. A folyóirat színvonalának további emelése érdeké
ben 1974. évtől kezdve fokozottabb szerepet szánunk a 
személyi állomány nevelésének és a hadtápbiztosítás te
rületén szerzett tapasztalatdk szélesebb körű hasznosí
tásának. Ezért a folyóirat eddig meglevő rovatai kibőví
tésre kerülnek a „Politikai munka a hadtápszolgálat
ban" és "Polgári dolgozóink életéből" című rovatokkal. 
Ezzel lehetővé válik a hadtáp területén olyan fontos -
és ma még eléggé elhanyagolt - kérdések rendszeres 
napire:-idre tűzése, mint a politikai nevelő munka, és 
amelyek az MN-ben egyre nagyobb szerephez jutó pol-

gári dolgozók feladataival, munkájával, gondjaival kap
csolatosak. 

3. Mindezek mellett továbbra is fontos kérdésként ke
zeljük a központi és helyi célkitűzések helyes értelme
zését, magyarázatát, megoldásuk módjainak publikálását, 
a különböző elvi kérdések feletti viták kibontakoztatá
sát, a hadtáp tisztek, tiszthelyettesek, polgári alkalma
zottak érdekeltségének fokozását a különböző kiadvá
nyok tanulmányozásában. 

4. Tovább kívánunk lépni a rövid tájékoztató közle
mények formaljában nyújtott áttekintések közzétételében 
és következetesebben, szélesebbkörűen foglalkozni a kül
földi sza:klfolyóimtok olvasóink érdeklődésére számot
tartó cikkeinek propa11álásával, értékelésével, elemzésé
vel. 

5. Szeretnénk megvalósítani azt a korábbi elgondolást, 
hogy a kiadványban közöljük a sorállomány, a hivatá
sos és tartalékos állomány hadtáppal kapcsolatos kérdé
seit, problémáit. 

El a'karjllk érni, hollY a folyóirat „vitafórum" rovata 
- ténylegesen - betöltse szerepét, hogy az olvasók a 
megelőző számokban megjelent cikkekre vonatkozó el
lentétes, vagy egyetértő, megerősítő észrevételeiket is ki
fejtsék. 
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II. Az egyes számok felépítése és témakövetelményei 

Fsz. 

1. 

2. 

3. 

Rovatok 
megnevezése 

A hadtápbizto
sítás elmélete 

Politikai munka 
a hadtápszolgá
latban 

HKSZ és had
táp kiképzés 

I. szám 
,,T" 

II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
T" ,, 

IV. szám 
,,T" 

A harctevékenységek hadtápbiztosításának korszerűsítésére vonatkozó kérdések értelmezése, kü
lönös figyelmet fordítva ezen belül az újtípusú hadtúp alegységek működési elveinek és mun
káik módszereinek, valamint az ezzel kapcsolatos tapasztalatok vizsgálatára és publikálására, 
a hadtápok élet- és működőképesség2 fenntartásának és fokozásának elvi és módszertani kér
déseire. 

A politikai nevelő munka helyével, szerepével és aktu:J.lis feladataival kapcsolatos elgondolások, 
tapasztalatok az MN béke és háborús hadtápbiztosításának tökéletesitése érdekében. 
(Számonként 2-3 cikk közlése a hadtápegységelmél, -alegységeknél és -intézeteknél végzendő po
litikai munkáról) 

A csapatok harctevékenysége hadtápbiztosítús:í.nak és a htp. alegység, egység harckészültségbe 
helyezésének, összekovácsoló kiképzésének elvi és módszertani követelményei. Ezzel kapcsolatos 
tapasztalatok általánosítása, ht. és tartalékos kúderképzés soronkövetkező feladatai, a csapaCmd
táp alegységek tábori kiképzésének hatékonysár;::lt növelő módszerek, a kil{épzés hatékonyságá
nak objektív mérési lehetőségei, valamint a korszerű oktatástechnikai eszközök alkalmazása a 
csapathadtápok és a tanintézetek kiképzésében. 
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4. 

5. 

Rovatok 1 
megnevezése . 

Csapatgaz:d. el
mélete, ellátús
~azdálkodús. ka-
1.onai közleke
dés 

IIadtápvezetés, 
rendszerszerve

zés és adatfel
dolgozás 

I. szám 
,,T" 

II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
,,T" 

IV. szám 
,,T" 

A csapatgozdálkodússal és kiszolp;ábssa! kapc:_;olatos elméleti-gyakorlati kérdések és megoldási 
lehetősége]{ felve-tése. A 1ároláss:.il, bcruiví:~;'í.ssal. l:üknböú-5 szolgáltatásokkal, valamint a hadtáp 
8legységck működésével kapcsolatos prnbkm{ck H.:ladatcl~ t~rtclmezése, megoldása. A gazdálkodás
sal, szúllitú:=.:sal, tárobssal, építéssel és s:,:;,l;:(1lta1:'tsokkal kctpcsolatos hasznos tapasztalatok álta
lúnosítása. 

Munkavédelem a ha~H{:pszolgálatban --- s.-:ámonl,é;ü 1-2. cikk. 

A gazdálkodás vezeté
sének és az informú
ciók feldolgozásának 
helyzetéről 

Csapatgazdállrndás 
vezetésének hely-
zete 

Lyukkártyás r,épi 
adatfeldolgoz;_{s je
lenlegi helyzete és 
perspektívái a ht o. 
szclgálatban · 

Di:intésclőkészítés, ve
zetésgépesítés, a cs;1-
patgazdálkodás elmé
leti, gyakorlati kéi·dé
sei 

Korszerű döntéselő
készítő módszerek, 
kiképzési követel
mények és a htp. 
vezetésg2pesíté::., 
automatizálús soron 
levö fclaC:atai 
ÉpícésfeJügyclet az 
:i\'1N építési tevé
kenységében 

1 ' . 

1 

A had láp vezetés tar
talmi és módszertani 
kérdései, mechanikus 
és elektronikus adat
feldolgozás 

A htp. vezetés mód
szerei, fejlődésének 
ir{rnyai a7. elektro
nik1..1s számítógépek 
rendszerbe állítása 
e~etén 

A TH alapvető har
ci okmányai, veze
tésének rendje 

A h.:1dtúpvezetés kor
szei-űsítésével, végre
hajtásával, valamint 
az ügyvitelgépesítés 
fe.ilesztési lehetőségé
vel kapcsolatos kérdé
sek 

A htp. vezetési ok
mányok összehan
golt rendszere, az; 
okmányok helye és 
szerepe a htp. biz
tosítás tervezésében 
és vezetésében 
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Fsz. j 

6. 

Rovatok 
megnevezése 

Hadtáp technilca 

I. szám .. T " 
II. szám 
,,SZH" 

III. szám 
,,T" 

- Adatfeldolgozás - A hálótervezés al- - Seregtest hdm.-ek j 
szervezése és adat- kalmazásának le- üza. szükségletei-
feldolgozó komp- hetőségei a htp. ve- nek kidolgozása 
lexum a ho. zető szervek mun- elektronikus számí-
HVP-n kájában tógéppel 

- Hálódiagramok al- - Egység pk. helye és - Az ATE rendszer-
kalmazása az eoi- szerepe a htp. szolg. ·

1 
s;;:ervezés és az 

tési idő és költség gazdálkodási rend- 1 AHKSZ idó,;,_akú.-
optimalizálására szerében I ban folyó htJ.). gépi 

- Pk. és HTPH kap- feldolgczús jclenle-
csolata a gazd.-i ~i helyzete 
munkában - Tervező munka a 

csapat élm. szolgá
latban 
Kézi számológépek 
alkalmazása a htp. 
vezető szerveknél 

1. Hadtáp technikai \ 1. -·-------Hadtáp techn. esz
közök rendszerbe 
állításának prob-

1. Rakodási munkák 
eszközök felhaszná
lásának lehetőségei 

2. Hadtáp szolgálati 
ágak technikai jel
legű közleményei 

lémúi 
2. A harci-technika 

szervezése korszerű 
viszonyok kö;;~ött 

2. Vezetéste,c\1nik:.:i.i 
eszközök a htp. ve
zetés szolgúlatcí.ban 

IV. szám 
,,T" 

- A TH alakulatok 
híradásának meg
szervezése a táma
dó hdm. alatt 
Anyagkód-, norma
rendszerek és a htp. 
adatbank 
A SZAP-ok tevé
kenységének ta
pa~zt:ilatai, a fel
dolgozás kiterjesz
tésének lehetőségei 

1. Belső anya~mozga
tús korszerűsítése és 
lehetőségei az üza. 
raktárak1úl 

vasúli járműveken 
való rögzítésének 
módszerei 

3. A gőztermelö ther- 1 -
rnokonténer alkal- 1

1 

mazásának lehető
ségei az MN-ben 

H:1dtáptechnikai eszközök üzemeltetésének és 
igénybevételének feladatai, az igénybevétel 
megszervezése túbori viszonyok között 

4. A 200 literes acél
hordók belső kor
rózióvédelmének né
hány kérdése 

(1-2 cikk szolgó.lati áganként) 
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"' .. Rovatok 

megnevezése -1 -·~··-···--I. szám II. szám 
,,SZH" ,,T" 

III. szám 
,,T" 

IV. szám 
T" 

" 
7. 

8. 

A tanintézetek 
életéből 

Hadtáp tiszthe
lyettesek fóru
ma 

Számonként 2-3 közlemény a ZMKA, ZMKlVIF, az MN THF-ség állományába tartozó hivatásos 
és tartalékos hadtáp hallgatók elméleti és gyakorlati kiképzésével, életkörülményeivel, napi -
tanulmányi, kulturális és sport- - tevékenységével kapcsolatos kérdésekről 

·----T 
1. ,,Így tervezem a 1 1. 

1 2. 

munkúmat" (Riport ' 
e~y csapathadbp 1

1 

tts.-sel) 2. 
A tts.-ek szerepe a 

1 

htp. alegységek há-
borús felkészítésé
ben 

tlenjáró h1.p. alegy
ség;parancsnokok 
népszerűsítése 
Raktúrrend és kar
bantartás a csapat- i 
hadtáp raktúrakban 

1. új állományará-
nyok megvalósulá
sának hatása a htp. 
tts.-i állomúny to
vábbképzésére 

2. tlelmezési ellátó raj 
szakharcó.szati 
komplex foglalko
zása levezetésének 
bevált módszere al
egységemnél 

1. Beszámoló az 1973. 
évben végzett ht. 
htp. tts.-ekkel foly
tatott beszélgetések
ről 

2. űza. és egyéb anyag
ellátó raj szakhar
cászati komplex fog
lalkozása levezeté
sének bevált mód
szere alegységemnél 

--~~--·-··-·----·------· - --~----------

9. 

10. 

11. 

Polgári dolgozó
ink életéből 

Külföldi folyó
iratszemle 

Vitafórum, köz
lemények 

A várható közlemények 
száilla, összesen: 

Számonként 1-2 cikk a:,,: MN ú.i :.llományarányok folyamatos kialakítása következtében egyre 
nagyobb és felelősségteljesebb szerephez jutó polgári dolgozók felkészítésével, kötelmeivel, napi 
munkújával, életével, és életkörülményeik alakulásáYal kapcsolatos kérdésekről 

-----------------------·--- ·-· ---···--···--·· 

Rövid tájékoztató közlemények a baráti és külföldi h1dsere~ek hadtáp folyóiratainak aktuális 
cikkeiből, újonnan megjelent szab)lyzataikból. szakutasításaikból, s7..ak- és tankönyveikből 

-·------· 

1. Az olvasók ho:,,:z;iszólásai a mq;előző :;zámok cikkeihez 
2. Rövid válaszok a csapatoknál fclmeJ:ülő áltaiános p~·oblémákra 
3. Rövid hírek a lw.dtápsmlgálat életéből (tanulmányutakról, tapasztalatcserékről, kiképzési ösz

szevonásokról, tisztek találkozóieól, jubileumi megemlékezések stb.) 

22-25 28-30 28-30 25-30 
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1, sz.me!léklet "Az anyagi-technikai tervezés és készletgazdálkodás néhány 
k~rdése az MN-ben" cim.ii cikkhez. 
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2. sz.melléklet 11 Az anyagi-technikai tervezés és készletgazdálkodás néhány 
kérdése az t-lN-ben 11 cimü cikkhez. 
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-'f. sz.melléklet 

Sz!Í.llitól. 

;J 

11 Az anyagi-technikai torvezés ós készletgazaaJ.kouas mma1ty , 
kérdése az l'Ul-ben'' drnii cikkhez. 
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5. sz.melléklet "Az an;,ragi-technikai tervezés és készletgazdálkodt,s néhány, 
kérdése az ~:N-ben" cimil cikkhez. 
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