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A HADTAPBIZTOSITAS ELMf:LETE 

A „BARATSAG-78" gyakorlat hadtáptapasztalatai 

Sáfár Bálint alezredes, Csabai György százados 

Kiképzési terveinknek megfelelően 1978 február hónapban szovjet és ma
gyar magasabbegységek, továbbá hadseregközvetlen fegyvernemi és hadtápcsa
patok részvételével harcászati gyakorlat került levezetésre. 

A gyakorlaton részt vevő hadtáptörzsek és hadtápcsapatok a téli időjárási 
viszonyok között eredményesen oldották meg a csapatok ellátását, lényeges előre
lépést értek el a szállítások valóságos végrehajtásában, az anyagi készletek 
átadásában-átvételében és a harcoló alegységek szervezett feltöltésében. 

A gyakorlat számtalan - a törzsek és hadtápcsapatok :kiképzésében, a had
tápbiztosítás szervezésében alkalmazható - tapasztalatot eredményezett. 

A gyakorlat tapasztalatainak megértéséhez szükségesnek tartjuk a gyakorlat 
sajátosságait, fontosabb oktatási kérdéseit, mutatóit és a gyakorlat keretét képező 
elgondolást röviden áttekinteni. 

A gyakorlatot a nehéz útviszonydk, korlátozott települési és mozgási lehe
tőségek, téli időjárási viszonyok jellemezték. A hadtápbiztosítás megszervezését 
befolyásolta: 

az erdős-hegyes terep; 
- nagy területen (6000 km2-en) folyt a gyakorlat; 
- az ·összidő 13°/o-át begyakorlásra, 13°/o-át megszervezésre, 52°/o-át dina-

mikára fordítottuk; 
- a csapatok egyrésze yasúton került kiszállításra, a megindulási körletbe 

való szállítás 38, a hazaszállítás 35 katonavonattal történt; 
- a szovjet hadtápszervekkel való együttműködés követelményei (hajtó

anyag-átvétel, magyar ö. eüo. szovjet gl. ho. alárendelésébe utalás, kölcsönösen 
sebesültkiürítés); 

- a „TRANZIT-78" gyakorlattal való szoros kapcsolat, amelynek követ
kezétben minden hadtáptagozat működött. 

A gyakorlaton részt vett 39 csapat és törzs, ezen belül egy ö. gk. száll. z.,. 
egy ö. közúti komendáns zászlóalj, egy ö. egészségügyi osztag - a hadosztály 
hadtápegységek mozgósított állománnyal. 

A gyakorlat körülményeit és a részt vevő hadtápállományt alapul véve a 
gyakorlatvezetőség célul tűzte: 

- nagy tömegű anyagi készletek szállítását, esetenként a közbeeső, tagozatok 
kihagyásával; 

- a csoportosítás, manőverek valóságos végrehajtását; 
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- a tagozatok hadtáp vezető szervei, hadtápegységei és -alegységei harc
szerű és összehangolt működtetését; 

- a mélybiztosítási öv leküzdése, az áttörés, a támadás kifejlesztése és a 
folyóátkelés hadtápbiztosítási kérdéseinek gyakoroltatását és tanulmányozását; 

- a személyi állomány téli 'körülmények közötti ellátásával, piihentetáével 
kapcsolatos feladatdk gyakoroltatását és ezekben a kécdésekben tapas1Jtalatok 
szerzését; 

- a gyorsan mozgó, ,nanőverező harckocsialegységek anyagi-egészségügyi 
biztosítási módszereinek tanulmányozását; 

- a harc alatti folyamatos hadtápvezetés gyakoroltatását. 

A kitűzött célok elérése érdekében ténylegesen szállításra került 380 tonna 
lőszer, 250 tonna üzemanyag, 180 tonna egyéb anyag és .. az egészségügyi alegy· 
ségeknek el kellett látni 140 fő imitált sérültet. 

A gyakorlat elgondolásának lényege 

A NYUGATI-ak (saját csapatok) felfedve az ellenség háborús készülődését, 
rendszabályokat vezettek be az ellenség támadásának meghiúsítására. Ezzel egy 
időben támadó hadműveletet 1késztíettek elő azzal a céllal, hogy megsemmisítik a 
KELETI-ek (ellenség) csapatait. A HDS a főcsapást egy hk. és egy gl. ho.-al, 
a másik csapást egy gl.ho.-al mérte. A gyakorló 6. hk. ha. a HDS első lép
csőj,ében került alkalmazásra. 

A támadó hadműveletben részt vevő csapatok anyagi ellátása a csapatok 
által elszállított mozgó- és kiegészítő készl'etekból, az MB raktáraiból, valamint 
lcirakóállomásokra, LTP-ról és TEB-ről biztosított anyagi készletekből valósult 
meg. A sebesültek kiürítése és ellátása az alárendeltek és a hadsereg erőivel 
kezdetben vegyes kórházbázisba, majd kórházbázis-részlegbe történt. 

A gyakorlat hadtáptapasztalatai közül fontosabbnak foéljük meg a meg
indulási körlet elfoglalása, a mélybiztosítási öv leküzdése, az áttörés had
tápbiztositása, a harc alatti hadtápvezetés, továbbá a hadtápellátás téli kö
rülmények közötti megvalósítása terén szerzett tapasztalatokat. 

A gyakorlat megindulási körletének elfoglalását a gyakorlatra elvonuló 
csapatok kombinált menettel hajtották végre. A kombinált menettel párhuza
mosan a törzsek megtervezték a hadtápbiztosítást, majd az első harcnap felada
tait. Ezzel egy időben a csapatok elfoglalták a számukra ,kijelölt körleteket és 
begyakorlást, összekovácsolást végeztek. A hadtáptörzsek előtt hármas fel
adat állt: 

- a vasúti szállítás anyagi-egészségügyi biztosítása; 
- a körletbe beérkező csapatok pihenési feltételeinek létrehozása, anyagi-

egészségügyi biztosításának megszervezése, ezzel együtt a begyakorlás anyagi.
egészségügyi biztosítása és a hadtápcsapatok felkészítése, begyakorlása; 

- a készenlét és a harc első napja hadtápbiztosításának megtervezése és 
megszervezése. 

A feladatok megoldása érdekében: 

- hadtáperőket és -esiközóket szerelvényenként kellett elosztani, csoporto
.sítani: létre kellett hozni a szerelvényellátó részlegeket. Egy szerclvényellátó 
részleg állományába 1 fő hadtáptiszt (tts.), 1 fó orvos, vagy eü. tts., 2-3 f6 
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szakács, 1-2 fő felszolgáló és konyhai 'kisegítő munkás, valamint technikai esz
közök (mozgókonyha, vízszállító gépkocsi, vagy -utánfutó, kenyérszállító <:S 
hűtőgépkocsik, és más - elsősorban élelmezési - technikai eszközök) 'kerültek. 
Biztosítani kellett a napi kétszeri melegétellel, melegiitő itallal, ivó- és mosogató• 
vízzel, 'kantináruval történő -ellátást vagononként. Az egés.zségügyi ellátásra elkü
lönített fülkét rendelőhelyiségnek rendeztek be szerelvényenként. Naponta. 2 al
kalommal a vagonok aljazatát, folyosókat, az egészségügyi szolgálat tisztje vagy 
tiszthelyettese jelenlétében klóros vízzel mosták fel. A fentiek feszes végrehaj
tása folyamatos együttműködést 'követelt meg a szállítmány parancsnoki, szol
gálati és ellátó szervei között; 

- helyesnek bizonyult a felderítő-előkészítő csoportdk megindulási körletbe 
való előreküldése. Allományukba htp. tisztek, tiszthelyettesek, a személyi állo
mány pihentetéséhez, ellátásához, a beérkező technika üza. feltöltéséhez szüksé
ges anyagi eszközök tartoztak. A csoport felderítette a kijelölt körletet, megálla
pította a terep védőképességét, az utak állapotát, felhasználásának lehetőségeit, a 
hófúvásnak kitett útszakaszokat. Kijelölte a vezetési ppntok, a személyi állo
mány és technikai eszközök elhelyezési körleteit. Megteremtette a személyi állo
mány meleg étellel, itallal történő ellátásának, meleg 'helyen való pihentetésének, 
a technika feltöltésének, a parancsnoki és törzsmunka végzésének feltételeit. 
Megszervezte a beérkező oszlopok bevezetését, forgalomszabályozását. Különösen 
téli időjárási viszonydk között fontosnak bizonyult, hogy a szállítmányok érke
zésének idejére berendezett tábor, meleg étel és ital várta az állományt. 

Az utóbbi években végrehajtott ho. harcászati gyakorlatok rendszerint egy
két, vagy több napos begyakorlással kezdődtek. A gyakorlás előre kidolgozott 
kiképzési terv alapján történt. Lényegében ez azt jelentette a htp. szerveknek, 
hogy napirend szerint 'kellett ellátni és. a szervezett pihentetést biztosítani. Ezen a 
gyakorlaton a téli időjárás még inkább fokozta az ellátási követelményeket. 
A hadtápellátás súlya a zászlóalj htp. tagozatra •hárult. A zászlóalj ellátópontok 
biztosították a meleg étellel, meleg itallal való ellátást, a ruházat és lábbeli 
szükségszerű cseréjét, szárítását, 'karbantartási feltételek biztosítását, a pihente
téshez szükséges sátrak, hálózsákok szállítását. 

A begyakorlási időszak tehát a gyakorlatokon kial:lkítotlt ellátási követel• 
mények és rendszer helyett a táborozáshoz hasonló ellátási rendet igényelt. 
Bhhez a zászlóalj ellátó szakaszok és zászlóalj segélyhelyek előzetes felkészítéc;e, 
anyaggal, htp. technikai eszközökkel való mege.rősítése vált szükségessé. 

Ezzel egy időben a htp. egységek és alegységek is kiképzést folytattak, egy
részt a tartalékos állományú htp. egységek összekovácsolását, másrészt a gyakor
laton végrehajtásra tervezett feladatokra való felkészítést végezték el. 

A hadtápvezetési pontokon a htp. törzsek irányították a körletbe érkező 
csapatok valóságos anyagi-egészségügyi biztosítását, a htp. csapatok felkészítését 
és megszerveztek a kapott harcfeladat hadtápbiztosítását. 

A harc első napjának tartalmát a mélybiztosítási öv leküzdése és az ellen-· 
ség főellenállási vonalára való felzárkózás képezte. 

A készenlét idejére a htp. személyi állomány és technika készen állt a 
hadtápfeladatok végrehajtására. Az egységeknél és alegységeknél létrehoz
ták az előírt mozgó- és kiegészítő készleteket. A hadtáperók és -eszközök 
zöme oszlopban helyezkedett el, készen a csapatok után történő elöre
mozgáua és az anyagi, technikai, egészségügyi biztosítás megvalósítására. A 
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zászlóaljhadtápok általában zászlóaljaikkal együtt helyezkedtek el, készen a 
zászlóalj követésére. 

Az EVÉD-zászlóaljalc hadtápjait azonban célszerü volt lépcsőzni oly mó• 
don, hogy a zászlóaljakkal csak a ZSH lőszemzállító és javítóes:.közök maradtak, 
míg az ellátó szakasz többi részét az e. hadtáphoz kellett bevonni. Ezeket a 
zászlóaljakat lőszerrel és seb. száll. gk.-val is megerősítettük. Az eztedhadtáp 
első lépcsője rendelkezett a harcfeladat teljesítéséhez szökséges lőszerrel, harcból 
kivont zászlóalj feltöltéséhez szök&óges üzemanyaggal, az ESH-el és javító
vontató erőkkel-eszközökkel és az első lépcső zászlóaljak mögött helyezkedett el. 
Az ezred HVP az elsö lépcsővel együtt mozgott előre. 

A ho. hadtáp erre az idós2akra szintén lépcsózve helyezkedett el. 
A mélybiztosítási öv leküzdése magába foglalta az ellenség támpontjaln, 

késleltetési és végső terepszaloaszon védekező eUenség felszámolását, a főerők· 
nek a föellenállási vonalra történő felzárkózását és kedvező feltételek megte
remtését a védelem főellenállási vonala áttöréséhez. 

A 110. két hk. ezreddel - EVO-atkalmazással - közelebbi feladatként fel
számolta az ellenséges támpontokat, további feladata teljesítése során elhádtotta 
az ellenség ellenlökését, napi feladatának megfelelően, a •hadosztály sávjiiba eső 
biztosítási övben szétverte az ellenség erőit és a fóerók felzárkóztak a fóelleo· 
állási vonalra. 

A mélybiztosítási öv leküzdése jelentős anyagfelhasználással járt. Ugyan
"kkor döntő fontosságú volt, hogy a főellenállási vonalra tö<ténő felzári<ózás 
időszakára a csapatdk rendelkezzenek az áttöréshez szükséges anyagi feltételek.
kel. Ezért •a ho. htp. első lépcsőjébe hadsereg lőszerszállító eszközök kerültek 
besorolásra tüzérségi lőszerrel. 

A mozgó- és kiegészítő készletek fenntartásához, valamint a felhasznált lő
szer pótlásához a HDS 450 t lőszert száHított ki a ho. részére. Mivel az áttö
rést a hadosztály menetből nem tudta végrehajtani, a hk. ho. PK HTPH kéré
sére az elöljáró engedélyezte a HDS szállítóeszközeinek mintegy 5 órára történő 
visszatartását. 

A mélybiztosítási övben 1,5% sérült keletkezésével számoltunk. Ez 160-
170 fő ellátását és hátraszállítását tette szükségessé. Éppen e2étt: az egészség
ügyi biztosítás megszervezése során elege,ndónek bizonyult a határbiztosító gl. e. 
ESH telepítése. A mélybiztosítási öv leküzdése során a ho. el,só lépcsőben 
támadó két hk. e. részére - a ho. kö:relebbi feladata teljesítése során - a tü. e. 
ESH-e és a létü. e. ESH-e, a ho. további feladatához pedig az eü. z. két 
osztályozó csoportja került telepítésre irányonként. Nap végén az állomány eü. 
biztosításához települtek a hk. e. segélyhelyek és •a HDS-től megerősítésre ka
po_tt ö. eü. o. 

A htp. biztosítás megszervezését tehát az jellemezte, hogy a mélybiztosítási 
öv leküzdése során a htp. erök és eszközö'k egyrészét tartalékolni kellett ~ 
áttörés 'htp. feltételei folyamatos fenntartása érdekében. 

A tartalékolás a tüzérségi és más lőszerek gyors pótlásában, a lószerszállít
mányok alárendeltekhez történő · közelítésében, felzárkóztatásában, a hk. C2:ted 
és ho. segélyhelyek települése helyett a fegyvernemi segélyhelyek telepítésében 
nyilvánult meg. 

A hadtápvezetés feladatai is ebből a követelményből fakadtak. Egyrészt: 
a biztosítási öv leküzdésének hadtápbiztosítását, másrészt az áttörés hadtáp-
feltételei megteremtéséf kellett irányítani.--_· · 
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A:i áttörést jelleme:ite, hogy feltételei menet közben jöttek létre, a csapatok 
megfelelő csoportosításban érkeztek ki a fóellenlálási vonalra és biztosították a 
főerők előrevonását. A kijutás után előrevonásra kerültek a felderítő alegysé
gek. A tüZ'ércsoportok, légvédelmi csapatok és a vezeté,i pontok. A főerőket 
olyan távolságon kellett tartani, hogy ne kerüljenek az ellenséges túzfegyverek 
lötávolságába. 

Az áttörés nagy eró- és esik.özösszpontosítást, így arcvonal-kilométerenként 
(az áttötés szélessége 3 km volt) 80 löveget és aknavetőt, km-enként 20 harc
kocsi-sűrűséget követelt meg. A tüzérségi elókészítés 30' -es időtartamú volt, me
lyet intenzív harctevékenység követett. Az anyagfogyás rövid idő alatt na
gyon megnövekedett. Az áttörés tüzérségi 1őszerszükséglete 1,0-1,2 ja. volt. 
Ezért 'különböző rendszabályokat kellett foganatosítani annak érdekében, hogy a 
tüzérségi előkészítés befejezése után a tüzércsapatok legalább 0,4-0,5 ja. tüzér
ségi lőszerrel rendelkezzenek. A fentiekből kiindulva az áttörés megkezdésének 
időpontjára tüzérségi és aknavető lőszerből kiegészítő készletet kellett létrehozni 
az ütegeknél és a HDS, ho. szállítóes2közökön. A főellenállási vonalra történő 
felzárkózás után elsődleges az áttörést végrehajtó zászlóaljak feltöltése. A fel
töttés, ellátás után 'ki kellett vonni minden felesleges eröt és eszközt, amelyekre 
nem volt közvetlenül szükség az áttörési szakaszon. Ezért bizonyult helyesnek 
az, hogy a z. hadtápból csak a lőszerszállító !jk.-k, seb. szá11. gk. és a jav. 
vontató raj maradt a zászlóalj harcrendje mögött. A zászlóalj htp. többi r-észe 
bevonásra került az ezredhadtáphoz. Ez az elv a gyakorlatban is érvényesítésre 
került. 

Az áttörés során a zászlóaljakkal csak az elóbb említett alegységek mozog
hattak. Nem rkis gondot jelentett ezen a harcnapon a z. ellő. sz.-ok felzárkóz
tatása a zászlóaljakhoz 0. nap végén. Jó megoldásnak bizonyult a TP-k kijelölése. 
ahonnan a z. egy tisztje vezette be az dió. szakas>t a z. harcrendjébe. Ez a 
megoldás egyben lehetővé tette más es~özök - lőszer, üzemanyag - btakez· 
tetését is a bonyolult időjárás, terep- és látási viszonyok ellenére. 

A harcnap -során a szállítások ,három ütemben kerültek végrehajtásra. 
Első iitemben a hadosztály és hadsereg eszközei a TEK idósmkában' tüzér

ségi lőszert szállítottak a tüzelőállásOkba. 
Második ütemben a hadosztály htp. első lépcsőből pótolták az áttörés idő

szakában felhasznált lőszert; harmadik ütemben " nap végén befejezték a csa
patok mozgókészletre való feltöltését. 

Az első és második ütemben a htp. első lépcsők oldották meg a feladatot, 
a harmadik ütemben a nap végén valamennyi btp. alegység alkalmazásra került 
a feltöltés érdekében. 

A valóságos anyagátadások, -átvételek megvalósítására kétféle módszer is 
al'kalmazásra került: 

a) Az első .módszer szerint a szállítás felülről lefelé, tagozattól tagozatig 
történt. , 

Ez a módszer 'kedvezőtlen tapasztalatokat eredményezett. Az erős hóvihar, 
a bonyolult útviszonyok, a többszörös · (esetenként felesleges) anyagátrakások 
csökkentették a mozgás ütemét és ezzel együtt az anyagáramlási sebességet. 

b) A harcoló csapatok gyors és szervezett feltölté.se érdekében - a második 
harcnap végén - komplex „tagozat"-kihagyásos (kikerülésa,) módszer· került 
a}kalmaZásra. 
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A nagy. tömegű anyagátvétel a ho. hadtáp első lépcső tervezett települési 
körletében történt. 

A ténylegesen szállitott 235 tonna vegyes anyag átvételére a ho. htp. II. 
lépcsőből operatív csoport különült ki - szállítóeszközök bevonásával. A szál„ 
lítmány átvételére berendelésre kerültek a ho. eszközein kívül az ezredek és 
zászlóaljak eszközei is. Az átrakások számát tehát az csökkentette, hogy a had~ 
sereg sz.állítmánya az ezredhadtápok vonaláig mozgott előre. Az anyagátvételben 
egyidejűleg részt vettek a hadosztály, ezred- és a zászlóaljhadtápok eszközei is. 
E módszert kibontva az 1. sz. melléklet tattalmazza. 

Néhány szót a hadtápvezetésről. A hadtáptörzsek vezetési okmányaikat 
kulturált formában és tattalmasan a „Módszettani Úttnutató" alapján dolgoz• 
ták ki. A jövőre nézve is hasznos tapasztalat viszont, hogy az okmánymintákat 
„mintának" és csakis mintának kell tekinteni, nem pedig lemásolásra alkalmas 
kész okmánynak. Sajnos egyes hadtáptörzseknél tapasztaltuk a közreadott (Jkmá• 
nyok _gépies alkalmazását és éppen ezért a helyzet, az adott egység szervezeté. 
nck figyelmen kívül hagyását. 

A harc hadtápbiztosításáoak megtervezését a párhuzamos munka módsze„ 
rével végezték, melyet jól érzékeltet a: 2. sz. melléklet. 

Mint erről már szó esett az ellátás súlya a zászlóaljhadtápokra hárult. 
Ugyana'kkor az ezred ·hadtáptörzsek, a szolgálatiág-vezetők a szükségesnél keve,. 
sebb figyelmet fordítottak a zászlóaljhadtápok segítésére. 

A hadtáp tervező-szervező munkában - amint ezt a gyakorlat is igazolta -
figyelembe kell venni a téli időjárás sajátosságait, a kialakulható útviszonyokat 
Tap8$ztaltuk, hogy egyes hadtáptöruek ezt nem akarták figyelembe venni a 
menetszámvetések stb. elkészítésénél. S mit hozott a v;alóság? Azt, hogy néhány 
hadtápalegység és HVP például nem tudta v,,grelrajtani -határidőre a megter
vezett menetet. A „rutinból" történő terve2és a téli időjárás saj,átos körülmé
nyeinek figyelmen kívül hagyása esetenként a soron ·következő ellátási feladatot 
is veszélyeztette. 

Az ellátá5 téli körülmények közötti megszervezése a ihadtápmunka központi 
kérdését képette. Figyelembe véve az időjárási prognózist, mely nagy hideget 
(-12 'C, -15 'C), hózivatarokat, erős széljárá.t jelzett, nagy mennyiségű hadtáp
anyag és -technikai eszköz átcsoportosítását kellett elvégezni. 

A hadtáptörzsek alapvető feladatuknak tekintették a személyi állomány éle
lemmel, melegítő ital1al, száraz ruházattal, a pihenéshez szükséges sátrakkal, 
hálózsá:kokkal való ellátását, egészségének megóvását, fagyvédelmét. Ennek érde
kében nagy mennyiségű anyag és technikai eszköz átcsoportosítására került sor. 
A hadtáp személyi állományát felkészítettók a téli időjárási viszonyok közötti el
látási feladatok elvégzésére. A katonákról való gondoskodást példázza, hogy a 
gyak=laton naponta 4300-4500 kalória értékben háromszori meleg étkezés, 3-4 
óránként meleg ital -került kiszolgálásra. Minden katona hálózsákban és sátor„ 
ban pihent. Az egészségügyi szolgálat beosztottai rendszeresen ellenőrizték a 
katonák egésZ&égügyi állapotát és időben gondoskodtak a betegek ellátásáról, a 
fagyvédelem,ől. A hadtáp személyi állomány, a szakáQoktól .a hadtáptisztekig 
áldozatkész és igen nehéz munkát végzett a nelréz időjárási viszonyok közötti 
zökkenőmentes ellátás érdekében. 

A gyakorlat · során szerzett tapasztalataink azt bizonyítják, hogy az élm. 
elló, ~ajt a kialakitott konyha-technológiának megfelelően szükséges telepíteni, 
Az élm. elló. raj telepítésének egy változatát mutatja be a 3. sz. melléklet. 
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Az üza. ellátás egyik fontos tapasztalata, hogy a norma:közi szorzószámok 
átlagosan gépjárműveknél 15-200/o-kal, harcjárműveknél 300/o-kal emelkedtek. 

A téli időjárási körülmények esetenként teliesen jegessé, járhatatlanná tették 
az utak egy-egy szakaszát. A menetek biztonságos végrehajtá&a érdekében MBO
kat kellett szervezni és meg kellett oM:lani az eljegesedett úts2akaszok sózását, 
homokozását. 

Külön gondot jelentett az influenza országos méretü járványa. Ezért bizo
nyult helyes megoldásnak az az intézkedés, amelynek alapján a ho. eszközeivel 
összegyűjtöttük az influenzás állományt és elszállították a kijelölt egységek gyen
gélkedőire. 

Minden katonának hálózsák, gumimatrac és PH ágybetét ketűlt kiadásra. 
Sátorból, pihentetési ,anyagból, felső- és alsóruházatból, valamint lábbeliből kb. 
80/o-os tartalékképzésre került sor. A kísérleti céka kiadott gumiborítású fik
csizma elnyerte a -sor- ,és hivatásos állomány egyöntetű tetszését. 

Hasznosnak ítélhető tapasztalatokkal gazdagodtunk a jövőre vonatkozóan 
is a gy4odaton részt vevő hadtápállomány napi 16 órás folyamatos gyakorolta
tásáoak megs2ervezésébeo, a gyakorlatvezetóség és ·az alegységek szintjén 
egyaránt. 

Bebizonyosodott az a feltevés, hogy ha a megtervezéskor " fiktív és való
ságos feladatok összefüggnek, vagy akár egybeesnek (pi'. a szállírtnány útba
indítása nemcsak megtetvezésre, hanem imitálásra is kerül), akkor a PK HTPH
ek következetesek az eredeti elhatározásuk véghezviitelében. 

Ha azon1ban a megtervezett feladatdkat nem érzik „élőnek", eleve meg sem 
próbáljak végrehajtattni. Ez tény, pedig a PK HTPH beosztottjai körében a 
tervező-szervező munka fontosságának lebecsülését és felesleges munka elvég
zése érzését keltheti. 

A „BARATSAG-78" közös harcászati gyakorlat teljes hadtáp-vetületének 
bemutatásál'a nem tértünk ki. Elsősorban a bonyolult, téli időjárási viszonyok 
között· végrehajtott harcászati gyakorlat hadtápbiztosításával kapcsolatos tapasz
talatdkat kívántuk közreadni. 

(Mellékletek a folyóir,at végén találhatóak 1) 
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A tüzérségi lőszerek korszerűsítésének lehetőségei 
napjainkban 

Ács Gábor őrnagy 

A harc megvívásában né1külözhetetlen szerepe van a tüzérségnek:, s a há~ 
ború kimenetelére gyakorolt hatását rohamos fejlődése során mindinkább felis
merték. Ma már klasszikusnak számít az az elv, 'hogy tüzérség nélkül a kor
szerű harc el sem képzelhető. A tüzérség fejlődése szüntelenül folyilc. Nem állt 
meg egy pillanatra sem az a foly.amat, amely a középkorban kezdődött és még 
ma is tart. 

A tüzérség fejlődése alatt többek között a tüzfeladat végrehajtási módjá
nak, a· felderitó és bemérő eszközök, a tűzeszközök - lövegek és a lőszerek -
fejlődését, fejlesztését értjük. 

A tüzeszközilk fejlődését különösen a Szovjetunió példáján lehet jól érzé
keltetni. Az intervenciósok ellen vívott polgárháború után nagy gondot fordí
tottak a tapasztalatok hasznosítására. Megállapítottak, hogy a kevés tüzes:lközzel 
rendelkező csapatok támadási üteme lassú volt, megtört, majd a támadás meg
állt. Ez döntően befolyásolta az élőerók veszteségét. Ekkor fogalmazódott meg a 
kiasszikussá vált mondás: ,~több l~szer - kevesebb vér; lrev.és lösrer - több 
vér". 

A második ötéves terv stkeres teljesítése teremtette meg a fegyveres erők 

(ezen belül is kiemelten a tűzeszközök) fejlesztésének alapjait. A harmadik öt
éves terv során ,a hadsereg ellátását tervezték korszerű tüzeszközökkel. A 30-as 
évek második felében kezdték meg ,a csapatok átfegyverzését az új eszközökkel. 
A jellemzö lövegtípusokat és adatait az 1. sz. melleklet tartalmazza. 

A táblázatban felsoroltakon kívül a megeródített körletekben a kazamatá
kat 76, 85 ,és 100 mm lövegekkel látták el. Megalkották a vasútra szerelt mesz
szehordó tüzérséget két űrméretben : 356 mm ágyú és 500 m tarack 65, illetve 
25 'km lőtávolsággal. 

Új típusú aknavetőket dolgoztak ki: 50, 82, 107 és 120 mm űrméretben. 

A tábori tüzérség korszerűsítése mellett a légvéddmi tüzérség részére is 
korszerű lövegeket alkottak: a 25 és 37 automata, 76 és 85 mm félautomata 
lövegeket, amelyek messze felülmúlt*k a legjobb nyugati típusokat. 

A lövegekihez új, nagyobb hatású lőszereket és gyújtokat dolgoztak ki, mint 
pl. az öntött acél repesz-romboló, a páncéltörő, a betonromboló és az időzíthető 
gránátdk, a KTM-1, KTM-2, RGM, MD-5, KTD, MG és T-3UG típusú 
gyújtók. 
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A túzesiközök tüzének vezetéséhez korszerű rádió adóvevő l<észilléket, 
műszereket, távmérőket, teodolitokat és hangmérő-állomásdkat fejlesztettek ki és 
rendszeresítettek. 

A fasiszta Németország hitszegő támadása után a második világháború évei
ben fokozódott az új tüzesiközök kidolgozása, a meglevők korszerűsítése. A 
konstruktőrök közvetlenül a harctérre küldték kipróbálásra a fejlesztett es:!lközö
ket és az ott szerzett tapasztalatok alapján módosították, illetve rkezdték meg a 
sorozatgyártást. Ilyen korszerű esiköz volt a BM-13 sorozatvető, amely a maga 
nemében egyedülálló volt a világon és a lőszer hatásában (erkölcsi, romboló) 
messze felülmúlta az eddig a]kalmazott típusokat. 

A páncélosok elleni harchoz korszerűsítették a 45 mm páncéltörő ágyút, 
létrehozt:,k az 57 mm és a 85 mm ágyúloat, megalkották az űrméret alatti és a 
kumulatív páncéltörő lövedéket. A tüzérség mozgékonyságának fokozására önJáró 
lövegeket fejlesztettek ki (76, 85, 122, 152 mm). 

A második világháború befejező és az azt követő időszakban a hadügyben 
is bekövetkezett forradalom eredményeként megjelent a rakétafegyver. A rakéta
fegyverek megjelenése a hagyományos fegyverek és löszereik fejlődésére negatív 
hatással volt egészen az 50-es évek végéig a 60-as évek elejéig. Az 1960-as 
években a katonai doktrínák változtak és ezzel egy időben megváltozott a raké
tafegyver „mindenhatóságának" elmélete is. 

Napjainkban a korszerű fegyveres küzdelemben a hagyományos fegyverzet 
újból megfelelő jelentősséget kapott. A katonai szakértők a tűzerő két alap
vető összetevőjének 1. a tűzfegyverek, és 2. a lőszerek fejlesztését, korszerűsí
tését, hatásának fokozását tűzték ki feladatul a rakétatechnika állandó fejlesz
tése mellett. 

A tűzfegyverek korszerűsítésének lehetőségei a következö'k: 
- a lőtávolság növelése új szerkezetű csövek iaLkalmazásával és tökéletesí

tett aerodinamikai tulajdonsággal rendelkező lövedékek kifejlesztésével; 
- a túzgyorsaság fokozása új rendszerű irányzóberendezések kifejlesztés·ével, 

zárrendszerek és töltőszerkezetek tökéletesítés·ével, automatizálásával; 
- a tűzmanöverezó-képesség növelése körkörös tüzelés biztosítá~ával; 
- a nagyobb tüzelési pontosság és hatékonyabb tüzelés biztosítása ~bármi-

lyen napszakban és bármilyen éghajlati viszonyok között) az irányzó berendezé
sek, figyelő és felderítö műszerek, lézeres távmérők kifejlesztésével; 

- a lövegek súlyának csökkentése korsurű, nagyobb szilárdságú könnyú
fémek alkalmazásával; 

- a manőverczö tulajdonságok és a terepjáró képesség növelése·, a haladási 
sebesség fokozása (légtömlős kerekek alkalmazása), a rugózás, a gördülőcsapágy 
és a lövegtalp korszerűsítésével ; 

- a lövegek és aknavetök megbízható, biztonságos kiszolgálásának növelése, 
a javítás egyszerűsítése, valamint más üzemeltetési tulajdonságaik javítása, a 
vontató fékrendszerével együtt működő légfékek beszerelése, közúti és méret~ 
jelző világító eszközök felszerelése, golyóálló abroncsok kifejlesztése. 

A tüzérségi lövegek korszerűsítését, harcászati tulajdonságaik növelését első
sorban a lőszerek korszerűsítésével, műszaki · és bállisztikai paraméterek javí
tásávai kell elérni. 

A tüzérségi lőszerek korszerűsítésének egyik alapvető iránya a· lövedék 
hatásának fokozása. A „cél szívóssága és mozgékonysága" nagyban megrtöveke-
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dett és leküzdése nagyobb lőszerfelhasználást •követel. A feladat tehát olyan 
hatású lövedékek kifejlesztése, amelyek megbízhatóan működnek, nagy hatá· 
súak és lehetővé teszik a tűzeszközök csökkentését. Felhasználásuk során a tűz
feladat megoldásához kevesebb idő és nem utolsó sorban kevesebb lőszer szük
séges. 

A .lőszerek tervezésével és fejlesztésével foglalkozó szakemberek, m~nd a 
szocialista országokban, mind a kapitalista országokban, felhasználva a fizika, az 
anyagismeret, a rádióelektronika és a kémia legújabb vívmányait, hozzá1k létre 
az új típusú lőszereket, vagy fejlesztik tovább a régieket. 

A kifejlesztett és ismertetett új lőszertípusok a következők:: 

E.lóerő elleni lőszerek 
Srapnell-lövedékek 

Az elmúlt években a tervezők visszatértek a „Srapnell" típusú lövedék 
gondolatához. Az új típusú lövedék ra régitől abban tér el, hogy ezekben a löve
dékekben előregyártott nyíl alakú elemek vannak elhelyezve. Ezek a lövedékek 
igen hatásosak mind nyílt, mind erdős terepen alkalmazva. A lövedékbe helye
zett ölőhatású elemek különféle változata lett kialakítva. Ilyenek pl. az acél-, 
műanyag golyók és az acélkockák. (Az 1. sz. ábrán golyókkal töltött srapnell
lövedék látható.) 

Létrehozták továbbá a szétváló nyilhegyű elemekkel töltött lövedéket is. A 
lövedék két részből áll: fejrész és farokrész. A fejrész nehézfémből (acélból, 
ólomból, wolframból, vagy krómból), a farc/krész könnyűfémből (alumíniumból, 
magnéziumból), vagy különféle műanyagból készül. 

A két részt rugós szegekkel rögzítik egymáshoz. A röppályán való repülés
kor a lövedékben elhelyezett elemek stabilizálását a levegő ellenállása biztosítja. 
A célban való működéskor a két rész egymástól elválik, a fejrész elveszti bal
lisztikai tulajdonságát, bukfencezik és ezáltal a benne elhelyezett ölóhatású ele-
mek a levegőben nagy sebességgel szétszóródnak. 

A srapnell-lövedékek szerelésére - úgynevezett - .,dinamikus repeszeket'' is 
alkalmaznak. A repesz golyó alakú, speciális burkolatból áll és olyan anyaggal 
van töltve, amely repülés tközben megpuhul. A célba csapódva a golyó részekre 
törik, ezáltal lényegesen nagyobb lesz a sebesítési területe. (1. sz. ábra) 

Az élőerő és a könnyen páncélozott technika elleni harcra létrehozták az 
úgynevezett kazettás lövedéket. Az ilyen lövedéket a feladattól függően szabá
lyozni lehet, hogy a levegőben vagy a földön műl<ödjön (lökje ki a harci ele
meket). 

A kazettás lövedékek robbanó fémgolyókkal vannak szerelve és meg v,an

nak , töltve robbanóanyaggal ís. A lövedékek famkművel vannak ellátva. A 
fémgolyók szétrobbanása a föld felszínén következik be. Az előre meghatározott 
súlyú és formájú repeszek létrejöttéhez a test belső fala hornyolva van, így a 
test .a hornyolás mentén reped szét. 

A kazettás lövedékek egy másik típusa több különálló töltetet tartalmaz, 
amelyek működéskor egy speciális csőből repülnek ki a föld felszíne felett. 

Repesz, repesz-romboló, ,omboló lövedékek 

A nagyobb hatás elérése a repesz és repesz-romboló lövedékek fejrészei-
11e.k töltésére nagyobb hatású robbanóanyagot használnak. Növelt& a töltési 
együtthatót (ez fejezi ki a robbanóanyag és a lövedék súlyának viszonyát), töké-
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letesítették a szerelési technológiát, új fémötvözeteket használtak fel a lövedék· 
test gyártásához, és kidolgozták ezen lövedékek olyan új szerkezeti felépítését, 
amely biztosítja a maximális repesz-számot a megadott paraméterekkel. 

Az ölöhatású repeszek mennyiségének növelésére kidolgozásra került a kettős 
falú lövedék. A lövedék tengelyébe fémrudat állítottak. A rúd és a lövedék 
belső fala közötti részt folyékony műanyag masszával töltötték ki. A műanyag 
megszilárdulása után a fémrudat eltávolították. 

Más típusoknál a lövedék külsö 6ala acélból, a belsö pedig könnyűfémből 
(alumínium) vagy műanyagból készült. A két fal közötti részt aoélgolyókkal töl· 
tötték ki. A szilárd összekapcsolást puha fémből készült szorító pofák bizto
sítjá:k. A megfelelő számú repeszek biztosítására alkalmaztak olyan módszert is, 
hogy a lövedék falának belső oldalát rovátkakkal látták el, ,amely így robba· 
náskor az előre meghatározott helyeken törik szét darabokra. 

Kidolgozta!k kettős falú lövedéket müanyaból is. Műanyagként üvegszál 
erósítésű epoxigyantát alkalmaztak. A két fal közé 9,5-12,7 mm élhosszúságú 
acél kockákat helyeztek el. Készítése úgy történik, hogy az üvegszálat sablonra 
felcsavarják, majd képlékeny műanyaggal többször bekenik. A múanyagszilár
dulás meghatározott hőmérsékleten jön létre. Ez a lövedéktípus igen kedvező, 
mert csekély súlya mellett nagyobb területet pásztáz repeszeivel, mint a hagyo
mányos acélból készült lövedék. 

A 'könnyű páncélzatú harcjárművek ellen dolgozták ki a megsemmisítő ele
mekkel rendelkező repesz lövedékeket. Ezek a lövedékek 'különböző szög alatt 
felcsapódva képesek átütni 15-20 mm vastag páncélt és :harcképtelenné tenni a 
harcjármű személyzetét és belső berendezéseit. Kísérletek folyamán alakult ki az 
irányított robbantású repesz lövedék, melynél a robbanás után a repeszek 
előre meghatározott irányba repülnek . 

A romboló hatás fokozására mindenekelőtt nagyobb teljesítményű robbanó· 
anyagokat célszerű használni, melynek összetételében az oxidáló anyag nemcsak 
oxigén, hanem más elemek is lehetnek Vannak olyan robbanóanyagok is, ame
lyek alapvető alkotó eleme a xenontrioxid. Ez a robbanóanyag pusaító erőben 
megközelíti .az atomlőszert, de a robbanáskor nem keletkezik radioaktív szeny
nyező anyag. Kís-érletképpen lőttek ki olyan lőszereket is, melyek lövedéke 
ammóniumnitráttal és alumínium porral volt töltve. Becslések szerint ezek a 
lőszerek hatásfokban alig maradnak el a nukleáris löszertől. 

Perspektivfkusan számolva a folyékony és gaz balmazállapotó robbanó
anyagok alkalmazásával lehetővé válik a rombolási térfogat jelentős növelése. 
Ilyen lövedéknél például a betöltött gyúlékony anyagból felhő keletkezik. A lö· 
vedékek szerelésére etilénoxidot, továbbá -különféle keverékeket használnak, 
amelyek metilacetilénből, propán-butánból és propilénoxidból állnak A !öve· 
dék becsapódásakor, vagy adott magasságban történő robbanásakor a keverék 
saétporlad, felhőt alkot és felrobban. A robbanás beindítása hagyományos rob· 
banóanyaggal vagy detonátoros gyújtással történik, amelyek alumínium tokban 
vannak dhelyezve. és a lövedéktestböl kirepülnek. 

A kísérletek során növelték a robbanóanyag súlyát is. Ezt a szerelésnél a 
töltet tömörségével, sűrűségével érték el. A robbanóanyag súlynövelése elér
hető a lövedék falvastagságának csérkkentésével vagy a hengeres rész meghosz· 
szabbításával. A falvastagság csökkentése érdekében a lövedék gyártásához jó 
minőségű, ötvözött anyagot használtak. A lövedéktest igénybevételének csök-
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kentésére, csökkentették a maximális gáznyomást a csőben. A hengeres rész 
hosszának növelés,ével romlott a lövedék aerodinamikai tulajdonsága, csökkent a 
lőtávolság. Ezen káros jelenség megszüntetésére kísérletezték ki a módosított 
vezetőgyürüket. A vezetögyürúket sokszögúre, vragy előre huzagoltra készítik. 

Harckocsi elleni lőszerek 

Az elmúlt években különösen nagy figyelmet fordítottak a harckocsi elleni 
lőszerek hatásának javítására. Intenzív munkát folytatnak a kumulatív páncéltörő 
és páncéltörő-romboló lövedék fejlesztése terén. 

A 2. sz. ábra különféle típusú harckocsi elleni lőszer páncélátütő képességét 
mutatja be. 

Kísérleti úton kidolgozták a lövedékek fokozott hatását a célban, nagy 
figyelmet fordítva a fizikai vizsgálatok eredményeire, melyek során a lövedék 
és a cél egymásra való kölcsönhatását elemezték és mutatták ki. Tisztázták a 
paraméterek egymástól való függőségét, amelyek jellemzik a célf.aktort és az 
elérendő célt: 

- a páncél átütése az adott vastagságban; 
- az üzemanyag felgyújtása; 
- az élőerő vagy harcjárművek harcképtelenné tétele. 

Kumulatív lövedékek 

A kumulatív lövedékeknél a megsemmisítő hatás fokozásának alapvető 
útjai: 

- a lövedék repülés közbeni stabilitása farokmü segítségével; 
-a robbanótöltet (a kumulatív tölcsérrel) repülés közbeni függetlenítése a 

forgó lövedéktesttől; 
- kettős hatású (kumulatív és repesz) lövedékek kialakítása; 
- kumulatív „lencse" semleges anyagból való készítése. 

Olyan szerkezetü lövedékek is kidolgozásra kerültek, amelyek keményfém
bői készültek és úgynevezett ütőmagot „lőnek ki". Az ilyen lövedékek szere
lésére nagy teljesítményű oktogén alapú robbanóanyag-keveréket használnak. 

Megoldották a kumulatív tölcsér bevonását különféle fémötvözettel (rézzel, 
nikkellel és cinkkel, vagy ónnal és cinkkel). Ezzel viszonylag meghosszabbí
tották a tölcsér fizikai állóképességét, élettartamát. 

Tökéletesítették a gyújtó tulajdonságait is. A legnagyobb perspektívája a 
piezoelektromos gyújtóknak van. 

Kísérleteket folytatva létrehozták az „univerzális gyújtót", amely használ
ható mind tüzérségi, mind pedig aknagránátokhoz. 

Ilyen típusú gyújtók már készültek, de ezek még egyelőre bonyolult és 
drága konstrukciók. 

A korszerű nem forgó kumulatív lövedékek kumulatív tölcsérét fém bur
kolattal vonták be. A:z. acél burkolású 3 űrméret vastagságú, a réz burkolású 
4,2 űrméret vastagságú homogén páncélt tud átütni. Mivel azonban a harc
kocsikhoz speciális anyagból készült inhomogén páncélt használnak, a páncél 
burkolatot különböző szögek alatt készítik el, továbbá előtét-ernyőt is alkalmaz-
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nak, a 'kumulatív lövedék átütő hatása így csökkent. Ez késztette a tervezóket 
tovább keresni az utat a iövedékek tiJkéletesítésére. Ilyen lehetőség: 

- a páncéltörő lövedek úrméretének növelése; 
- az aerodinamikai jellemzők javítása; 

a lövedék végsebességének növelése; 
a lövedék merőleges becsapódásának elérése. 

A kumulatív lövedékek egyik változatát a 3. sz. ábra mutatja be. 

Ürméret alatti lövedékek 

A farokszárnnyal ellátott űrméret alatti lövedéknek intenzív kidolgozása 
folyik. Különösen a nagyszilárdságú és •keménységű (wolfram-karbid) ötvözet
ből készült maggal és leváló fenék- (vagy palást-) résszel rendelkező lövedékeké. 

Az elmúlt évek ez irányú kutatásainak eredményei alapján megállapították, 
hogy az űrméret alatti lövedékek kezdősebessége a huzagolt csövű ágyú:knál 
(105-120 mm űrméret) már elérte az optimális határt. A kezdősebesség további 
növelése nagyobb úrméretet követel, aminek következtében megnövekszik a löveg 
mérete, ez pedig nemkívánatos „eredmény". A farokszárnnyal ellátott űrméret 
alatti lövedéket a harckocsikhoz célszerű fdhasználni. Magas kalóriatartalmú 
lőporok felhasználásával jelentős kezdősebesség-növelést lehet elérni, melynek 
következtében javu). a páncélátütő képesség és növekszik a hatásos lőtávolság . 
Ilyen lövedékek létrehozása már a közeljövőben várható. 

A 4. sz. ábrán egy új típusú páncéltörő-gyújtó lövedék látható. 

Páncéltörő-romboló lövedék 

Kifejlesztésre került egy univerzális páncéltörő-repesz-romboló lövedék, 
amely egyaránt felhasználható páncélozott célok ellen, műszaki létesítmények és 
élőerők megsemmisítésére. 

A lövedék fejrésze a célba történő csapódáskor szétlapul a páncélon, a 
robbanóanyag szétterül, a gyújtó indítására felrobban, s a robbanási detonáció 
ütést mér a páncélra. Az ütés energiája átadódik a páncélrészecskéknek, melyek 
következtében a robbanás helyén - a páncéllemez túlsó oldalán - részecskék 
válnak le, fémdarabok szakadnak le. Ezt a jelenséget Hopk.ins-effektusnak 
nevezik. 

A keletkezett repeszek a küzdőtérben megsebesítik a kezelőket és megron
gálják a berendezéseket. A műszaki építmények rombolása a romboló-műkö· 
déssel, a nyílt - nem páncélozott - célok megsemmisítése pedig a repeszhatással 
valósul meg. Az ilyen lövedékek kisebb kezdősebességgel és lőtávolsággal ren
delkeznek, mint a legkorszerűbb kumulatív és páncéllövedékek. Ezen lövedékek 
működése elég bonyolult, mivel a lövedék optimális szétlapulásának ideje egybe 
kell, hogy essen a robbanás idejével különböző sebességek mellett is. Lénye
gesen csökken a hatásos működés többrétegű páncél esetén, valamint amikor 
más fémből bélésanyagot alkalmaznak a páncélon. Mindezek figyelembevételével 
tény az, hogy az univerzális lövedék megsemmisítési faktorai elmaradnak az 
egyes hagyományos repesz-romboló és páncéllövedékek megsemmisítési fakto
raitól. 

A szilárd anyag összetétele: természetes vagy szintetikus kaucsuk és mag
nézium por. 
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A kaucsuk az alumínium keverék égési sebességének lassítására szolgál és 
biztosítja az égő részek odaragadását a megsemmisítendő objektumhoz. A mag
nézium por az égéshömérséklet növelésére yolgál. A komponenseket szerelés 
előtt a levegő oxigénjének behatolása nélkül keverik össze és töltik be a löve
déktestbe. Ezután az öngyulladás megelőzése érdekében a lövedéktestet légcse
rementesítik. A lövedék robbanásakor a szilárd részek, amelyek folyékony 
any,aggal vannak: átitatva, nagy területen szóródnak szét és égnek el. 

* 
A cikkben a korszerüsítés lehetőségeinek fdsorolása korántsem teljes. A 

szakemberek állandóan dolgoznak olyan kísérleteken, melyek eredményeként 
tovább javítják a lőszerek balHs1Jtikai és harcászati jellemzőit, vagyis a lövedék 
célba juttatásának pontosságát és a lövedék célban kiftjtett hatását. Újfajta lősze
reket hoznak létre, melyek működése, illetve hatása eddig ismeretlen volt. 

Tekintettel arra, hogy ilyen újfajta és működésű lőszerek a jövőben az MN
ben is rendszeresítésre :kerülhetnek, ezért célszerűnek tartom ezek megi91Ilecését. 

(Abrák a folyóirat végén találhatóak!) 
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A löveg megnevezése 

45 mm 37M páncéltörő ágyú 
76 mm 38M hegyi ágyú 
76 mm 36M ágyú 
76 mm 39M ágyú 
107 mm 40M ágyú 
122 mm 38M tarack 
122 mm 31/37M ágyú 
152 mm 38M tarack 
152 mm 37M tarack-ágyú 
152 mm 35M ágyú 
280 mm 39M mozsár 
305 mm 39M tarack 

~ ' <'' > 

TABLAZAT 
a jellemző lövegtípusok adatairól 

A lövedék 
Max. 

súlya kezdősebessége lőtávolság 

(kg) (m/s) (m) 

1,43 760 4400 
6,2 485 10 590 
6,2 706 13 700 
6,2 680 13 290 

18,8 740 18 680 
21,76 515 11800 
25 800 20 240 
40 508 12 390 
43,56 655 17 410 
48,77 880 25 750 

246 356 10 650 
330 530 16 580 

·y 
{)~ I" 

1. s:iámú melléklet 

A löveg súlya 
A lövés tüzelési 

helyzetben gyorsasága 

(kg) (lövés/perc) 

560 15-20 
785 10-14 

1600 15 
1480 15 
3 980 7 
2450 5-6 
7 250 3-4 
4150 2-4 
7 270 3-4 

18 200 1 
18 400 0,3 
45 700 0,3 
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POLITIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

Népforradalom - proletárforradalom 

F o r g á e s A n dr ás ezredes 

A magyar nép történelmének egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb év
fordulója 1919. március 21., a Tanácsköztársaság kikiáltásának napja és egy
ben történelmünk egyik legdicsőbb időszakát képezik, az 1919-es Tanácsköz
társaság eseményei. Az első proletárdiktatúra hősi napjai olyan időszakát jelentik 
történelmünknek, melyben a - nemzeti fejlődésünkért és a szocialista forra
dalom nemzetközi ügyéért küzdve - a nemzetközi haladás élvonalában harcolt 
népünk. Orosz osztálytestvéreinkkel együtt magasra emeltük a világátalakítás 
magasztos zászlaját. 

E napokra emlékezve nemcsak a múlt nagyszerű eseményeit idézzük, hanem 
történelmünk nagyszerű korszakának jelenlegi életünkre, mai munkánkra ki
ható, hasznosítható tanulságait is elemezzük. Olyan tanulságok ezek, amelyek 
például szolgálhatnak a swcialista elmélet általános fejlődés vonatkozásában, 
és nemcsak hazánkban, hanem a nemzetközi munkásmozgalom egészét érintően is. 

I. 

Az első világháború eseményei minden vonatkozásban kiélezték az ellen
téteket mind nemzetközi, mind hazai viswnylatban. Ezen ellentétek olyan mé
retővé váltak, hogy megoldásuk csakis alapvető változásokkal, azaz a népek 
forradalmi harcával történhetett. 

Katonai vonatkozásban az 1918 tavaszán indított német támadások nem 
jártak sikerrel, nem eredményezték a monarchia vezetőinek várakozásait. A 
központi hatalmak helyzete 1918 nyarán válságossá fordult. A súlyos katonai 
helyzet, kiegészülve a gazdasági, társadalmi, politikai nehézségekkel - de bát
ran mondhatjuk erkölcsi válsággal is - nyilvánvaló és befelyezett ténnyé tették 
a monarchia széthullását. Az Osztrák-Magyar Monarchia széthullásával, a 
független állam megteremtésének a feltételei is létrejöttek. 

A magyar helyzetet elemezve mindenképpen egyik lényeges jellemzője vi
szonyainknak, hogy míg a környező országokban a nemzeti függetlenségért, az 
önálló állam megteremtéséért folyó harc a nemzeti burzsoázia vezetésével tör
tént, addig Magyarországon a vezető osztályok körében - a monarchia széthul
lása után - mérhetetlen nagy tanácstalanság, bizonytalanság tapasztalható. A 
magyar vezető rétegek sehogyan sem tudtak az új körülményekhez igazodni, 
mégcsak egy - új helyzetnek megfelelő - kormány létrehozására is képtelenek 
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voltak. A környező országokban is törekedett a bunsoázia - a nemzeti törek
vések előtérbe állításával, a nemzeti ellentétek kiélezésével, a nacionalizmus 
szításával - a tömegek forradalmi és szociális igényeinek: 1leszerelésére, s egyben 
a monarchiától független, a tömegmozgalmaktól nem veszélyeztetett hatalmá
nak biztosítására. Hazánkban azonban egyetlen erő s·em volt a vezető rétegek 
körében, mely a mozgásban lendült politikai életet megközelítően is képes lett 
volna irányítani. Azt tapasztalhatjuk, hogy a vagyonos és vezető rétegek még 
a polgári Magyarország megteremtésében is tanácstalanul lavírozóak. 

Ugyanakkor szembetűnő „a szenvedélyek viharos lángolása" a néptömegek 
körében, a proletáriátussal együtt fellépő osztályok és rétegek, parasztok és ka· 
tonák tömegmozgalmai. S bármilyen erőfeszítés is történik annak érdekében, 
hogy a felszabadult tömegerőket visszaszorítsák, a megalakuló népi szerveket 
hatalmi funkcióiktól megfosszák, Magyarországon egyre szélesebb mértékben a 
néptömegek veszik kezükbe a helyzet irányítását. Összességében azonban a ma
gyarországi hatalmi viszonyokat ebben az időszakban még egyrészt a régi és az 
új, másrészt a lavírozó, konzervatív polgári és a népi forriadalmi erők között 
erő·egyensúly jellemzi. 

Alapvetően ezeknek tulajdonítható, hogy amikor 1918. november 16-án 
kihirdetett „néphatározat" proklamálta ·a Köztársaságot, az nem lehetett más 
csak polgári köztársaság. A polgári köztá1:1saság létrejöttének módja azonba~ 
valamint a használatos elnevezések - népköztársaság, néptörvénye, népkormány 
stb. - és a mindezekhez kapcsolódó radikális ígéretek tükrözték a néptömegek 
jelenlétét, a helyzet felemás voltát is. 

A Köztársaság l,étrejötte - bármilyen jelentőségű is hazánk történelmében -
egyetlen alapvető kérdést sem oldott meg. Tükrözte, hogy a munkásosztály ve
zetésével - és ezt hangsúlyozni kell - a néptömegek megdöntötték a monarchiát, 
megteremtették a kö2ltársa8ágot, kivívták az ország függetlenségét, azaz győzött 
a polgári demokratikus forrada!lom. A nép követelését azonban már csa:k a 
szocialista forradalom elégíthette ki. Ehhez pedig olyan politikai vezető erő 
kellett, amely képes a munkásosztály és a .tömegek harcának. vezetésére. 

A történelmi helyzet parancsoló követelésére, a megfelelő történelmi idő
pontban - 1918. noevetnber 24-én - Lenin eszméit, a bolsevik párt példáját 
követve, .,a magyar valóság szülötteként" létre is jött a proletáriátus legjobb
jait és. a forradalmi erőket tömörítő önálló politikai párt, a Kommunisták 
Magyarországi Pártja, a nemzetközi :kommunista mozgalom magyarországi harci 
os11taga, Ez a párt vezette ,győztes harcra a magyar néptömegeket az első _ prole
tárhatalom megteremtéséért 

A párt megah,kulását követő hónapokban a harc kiéleződött. Egyik vo· 
natkozásban a forradalmi tömegekkel s:remben mind nyíltabb burzsoá-diktatúra 
érvényesült. 1919 februárjában nagyszabású kommunistaellenes provokáció zaj
lott le, és rendőri hajsza indult. üldözték a szovjetbarát megnyilvánulásokat. 
Másrészt viszont a forradalmi folyamatot már netn lehetett feltartóztatni. A 
szervezett munkásság és a falusi szegénység bizalma mind nagyobb mértékben 
fordult a kommunista párt felé. A dolgozók mindtöbb gyár vezetését vették át 
A falvakban a szegénység nagybirtokokat foglalt el. Vidéken sok városban és 
néhány megyében a munkástanács kezébe került a közigazgatási hatalom. 

E vészterhes napokban, végül is - ,amikor a magyar burzsoázia, a polgári 
kormányzat teljesen csődött mondott -, a kommunista párt és a szociáldemok
rata párt képviselői megállapodtak, hogy vállalják a felelősséget a nép sor-
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sáért, a haza jövőjéért, s megteremtik a muokásosztály egységét, létrehozzák 
egységes pártját annak érdekében, hogy megalapozzák A proletáriátus hatalmát. 
S a munkásos2ltály egységes fellépésének eredményeként - négy hónappal a 
kommunista párt megahtkulása után - eljött 1919. március 21-ének történelmi 
oapja. 

Gyó~ött a proletárforradalom 

Kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot 

II. 

A Magyar Tanácskö2társaság létrejötte vámtlanul érte a nemzetközi bur
zsoáziát, és különösen megzavarta az imperializmus szovj,etellenes terveit. Rö
vid, kétkulacsos magatartás után meg is kezdték a fiatal magyar néphatalom 
elleni aknamunkájukat, szervezkedésüket. Ösztönzésüknek és biztatásuknak tu
lajdonítható, hogy - megkezdve a fegyveres beavatkozást - 1919. április 16-án 
a román királyi hadsereg támadásba lendült a Magyar Tanácsköztársaság ellen, 
majd ezt követően április végén a Csehszlovák Köztársaság csapatai is csatla
ko2tak az ellenünk törő erőkhöz. A Magyar Tanácsköztársaság mindössze 133 
napig állott fenn, s a rátörő kültiö erö:k következtében szinte megalakulásának 
első pillanatától fegyveres harc megvívására kényszerült. 

A körülmények ezen alakulása különösen 'kiemelkedővé teszik a fiatal 
tanácshataiomnak az élet minden területén végzett tevékenységét és az ország, 
a néptömegek helyzetének javítása érdekében kifejtett gigászi erőfeszítéseit. 
Nincs lehetőségünk ezek számbavételére és elemzésére jelenleg. Ismertük és több 
esetben való taglalásuk most felmentést ad számunkra és lehetővé teszi, hogy 
katonai vonatkozások,ra irányítsuk figyelmünket. A történelmi jelentőségű és 
ma is iránymutató eredmények és kezdeményezések sorából csupán a bennünket 
katonákat legközvetlenebbül érintő eseményeket, s azdk tapasztalatait emelem 
ki, .hiszen e napokra emlékezve számunkra, az MN tagjai számára - különösen 
becsesek azok az események, melyek a Tanácsköztársaság fegyveres harcával 
kapcsolatosak, melyek ma is jogos büszkeséget váltanak ki és egyben példát, 
kimeríthetetlen tapasztalatokat swlgáltatnak mindannyiunk számára. 

A fiatal Tanácskö2ltársaság - felismerve a körülmények mulaszthatatlan 
követelményét - nagy figyelmet fordított védelmi erejének - a népi vörös had
sereg szervezetének - 'kiépítésére. Az 1919. március 21-ei napokban egyrészt 
rendeletet adott ki a Vörös Hadsereg létrehozására, másrészt több intézkedést 
foganatosított annak megerősítésére, fegyelmének megszilárdítására. A román 
intervenciós csapatok támadásakor a2onban a Tianác-sköztársaság hadereje még 
jelentéktelen. Néhány forradalmi szellemű alakulatból, s zömében - még a 
polgári kormány által létrehozott - harcra alkalmatlan, kialakulatlan és fegyel
mezetlen, jelentős mértékben ellenforradalmi beállítottságú, a proletárdiktatú
rával szemben álló ellenséges érzelmű dsztek által vezetett alakulatokból állott. 

Ezek netn képezhették a fiatal proletárhatalom védelmének megbízható 
alapjait. A nép és a proleciciátus forradalmi vívmányai, a néphez hű, a proletá
riátus ügye mellett elkötelezett, nemzeti függetlenségünk és határailllk védelmére 
kész, forradalmi hadsereget igényelt. 

21 



Az ország egész területén - április elejétől, ·az imperialista intervenció kez
detétől - óriási erőfeszítés történt az új forradalmi hadserg létrehozására, 
országszerte folyt a toborzás. A budapesti munkástanács úgy határozott, hogy 
a népbiztosok, a munkástanáos, valamint ,az összmunkásság felét a frontra küldi. 
Megjelent a párt, a kormányzótanács és a budapesti munkástanác, kiáltvány: 
„Proletárok fegyverkezzetek 1". Aprilis 23-án a Forradalmi Kormányzótanács 
által tartott szemlén már nyolc gyári munkásezred vonult fel, az <tkkori And
rássy úton. Majd ezt követően - a májusi időszakig -, tehát néhány hét alatt, az 
újonnan felállított munkásezredekból és az újjász,ervezett, jelentős részben ti
szántúli szegényparaszt katonákból álló hadosztályokból, egy egészen új 100 OOO 
főt meghaladó hadsereg jött létre. A hadsereg nagy részét igazi, forradalmi leJ.. 
kesedés és olyan harci szellem hatotta át, amely a Monarchia hadseregében 
teljesen ismeretlen volt. Ezek az erők már nem az előzőekben jellemzett ösz
szetételűek, ezen erőkkel - mint egy korabeli beszámoló írta - .,a felfegyverzett 
nép jelent meg hatalmának védelmére". 

A Tanácsköztársaság vezetői n,agy erőfeszítést tettek a hadsereg új, for
radalmi szellemű vezetőnek kialatkitására is. Stromfeld Aurél a Keleti Had
sereg vezérkari főnöke, Szamuely Tibor a hadsereg mögöttes területén a rend 
és a fegyelem fenntartásával foglalkozik, Landler Jenő a III. hadte<t parancs
noka és sorolhatnánk a névtelen és kiemelkedő katonai vezetők sorát, aki:k hú
séggel, képességeik teljes latbavetésével dolgoztak a proletárhatalom védelmé
érr. Az új, népi és forradalmi össZetételű állományhoz fokozatosan alakult ki 
a forradalomhoz hű katonai vezetők köre is. 

Különösen elismeréssel kell szólnunk arról - mely az újtípusú hadsereg 
megteremtésében talán a legdöntőbb volt -, hogy a párttagok és ifjúkommunis
ták tömegei mutattiak példát az erős, ütőképes, Magyar Vörös Hadsereg megterem
tésében. A forradalmi eszméket hirdető komiszárolk százai álltak a Vörös Had
sereg soraiban a harc élén. Tevékenységük következményeként a kialakuló új
típusú hadsereg állományát egyre inkább és egyre mélyebben a forradalmi 
eszme hatotta át, s tette képessé mérhetetlen nehézségek elviselésére, felbecsül
hetetlen értékű hőstettek végrehajtására. 

Ezek -tették képessé - a rendkívüli rövid idő alatt létrehozott - Vörös 
Hadsereget dicsőséges fegyverténydk, világelismerést kiváltó fegyveres harcok 
végrehajtására. 

A Tanácsköztársaság a Vörös Hadsereg tömegeinek hősi helytállása ellenére 
is elbukott. Tudjuk, hogy voltak mérhetetlen belső nehé2ségeink; a hamlmi 
szervekben jelentős ellentétek is feszítóen hatottak; s dolgozott a belső ellen
forradalom is. Mindezelk ellenére azonban Tanácsköztársaságunk bukását dön
tően a kedvezőtlen nemzetközi helyzet és a külső Lmperialista intervenció 
okozta, melyet népünk és első proletárhadseregünk hősi áldozatvállalása sem 
tudhatott ellensúlyozni. Népünk és hadseregűi,k mindenkor büszkén tekint - és 
joggal tekinthet is - nagy alkotására, néphadseregűnk forradalmi elődjére, a 
Magyar Vörös Hadseregre. 

III. 

Az 1919-es Vörös Hadsereg - különösen pedig a Vörös Hadsereg hadtáp
szolgálatának - története még nincs kellő sdcoldalúsággal feldolgozva. H6si 
elódeinkre emlékezve azonban elengedhetetlen szólnunk - e lrevis rendelke-
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zésünkre álló forrás munka alapján is - a Vörös Hadsereg hadtápszolgálatának 
néhány kérdéséről. Termész.etesnek kell tartanunk - különösen a rövid idő
szakra való tekintette!., de a sajátos helyz.etet és a körülményeket is szem előtt 
tartva -, hogy véglegesség, kiforrottság minden vonatkozásban nem jellemez· 
hette a Vörös Hadsereget, s ennek következtében annak hadtápszolgálatát sem. 
Az eddigi kutatómunka is bizonyítja azonban, hogy e forradalmi időszak a csa• 
patok eltátásána:k, a hadtápszolgálat egészének is új, az előzőektől eltérő rend• 
szerét, módjait és formáit követelte, amire a tanácsköztársaság vezetői kellő 
figyelmet fordítottak. 

A badtápellátásra alapvetően meghatározó volt: egyrészt, hogy a csapatok 
ellátásának módjai és formái a kezdeti időszakban különösen - de a rövid idő· 
·szak következtében véglegesen is - döntően nem tért el ·az osmák-magyar 
monarchia hadseregében alkalmazott működési elvektől: másrészt: Magyaror· 
szág háború utáni helyz.etéből adódóan mind a készletképzés, mind a lőszer·, 
fegyverzet és a harcitechnika ellátása lényegileg a meglevő alapokra, készletekre, 
- és csak kevésbé a Tanácsköztársaság időszakában előállított eszközökre -
épülhetett. A rendelkezésünkre álló adatok első feldolgozása alapján is meg· 
állapítható azonban, hogy a hadseregellátás (csapatellátás) nem ragasz:kodott 
mereven az előzőleg - a K. u. K. hadseregben - kialakult formákhoz sem szer· 
vezetét, sem rendszerét tekintve, hanem több vonatkozásban újat, sajátosat alw 
kotott, amely jelenleg is hasznosítható tapasztalatokkal ,szolgálhat. 

A Vörös Hadsereg ellátását a hadtápszolgálatnak súlyos gazdasági hely
zetben -keHett biztosítania és össztevékenységét illetően időszakonként erősen 
korlátozott, szúk területen kellett megoldania. Az ország belső gazdasági hely
zete leromlott. Ebből adódóan az ellátás lehetőségei kedvezőtlenebbek. A há· 
ború során az erőforrások kimerültek:, s ugyanakkor a háborús igények rövid 
időszakra kiterjedően megnövekedve jelentkeatek. Objektív következmény, hogy 
ez a kénys:rerelemek. számát erősen megnövelte, amit ugyancsak szem előtt kell 
tartanunk a szolgálat megítélse során. 

E megemlékezés keretében - s mint ahogy előzőleg már említettem az ed· 
digi kisszámú forrásmunka miatt is - nem vezethetett teljességre törekvés. Csu
pán néhány lényegesnek ítélt megjegyzést tennék - nem is a véglegesség igé
nyével - a hadtápszervek tanácsköztársaságbeli működéséről. Ösztönözve ta
lán ezzel is további tanulmányozásra, részletesebb kutatómunkára, elődeink ta
pasztalatainak, példájának alaposabb megismerésére. 

A Vörös Hadsereg hadtápellátását tanulmányozva első megközelítésben is 
szembetűnő, hogy abban a területi ellátási elemek dominálnak, mind az ellátás 
rendszerét, mind az ellátás formáit illetően. Ez feltételezhetően abból is kö
vetlkezett, hogy alapvetően és lényegileg hazai területen funkcionált. A Tanács· 
köztársaság vezetése messzemenően szem elótt tartotta a hadsereg alakulatainak 
elhelyezési körzeteit a területi ellátás kiépítése során. A területi ellátásra törek· 
vést ösztönözte az is, hogy a csapatellátásban a vasúti szállítás szerepe megnö
vekedett, mivel a fogatolt ellátás lehetőségei szűkösek, az autópa~k jelentékte
len. A vasúton történő szállítási feladatokat a területi ellátáshoz szorosan kap· 
csolódva lehetett legcélszerűbben megoldani, szervezetét így volt leghelyesebb 
kialakitani. 

A Vörös Hadsereg harcai során - objektíve is - jellemző volt a csapatok 
széles kiterjedésében való alkalmazása. A párt·, az állami és katonai vezetés 
látta, hogy ennek következtében a csapatok ,kizárólag központi és területi rend· 
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szem épülő ellátása oellé2kes · lett volna. A köriilményeket szem előtt tartva 
bátra& mertek szadútafti a kialakult és áhalá.nosmi jellemző gyakorlattal és gyor· 
san igazodni az írj igényekhez, lehetőségekhez. Ennek több mfidját láthatjuk a 
h<>rcok során. Egyik ilyen törekvésként értékelhető az, hogy a felső ellátó szer· 
vek és bázisok, valamint a fogyasztó szervek, ooapatc>k között gyakori a köz
vetlen, áttétel mentes kapcsolat és ellátási gyakorlat. Másik ebből adódó követ· 
kezmény, hogy minden időszakban nagy jelentóségíí és széles körben alkalmazott 
ellátási forma a helyi beszerzés. Különösen kis alegységek, rövid ideig tartó 
önálló alkalamzsásának jellemző formája ez, s kiterjed az ellátás minden terü
letére. Az élelmezés, lótáp, tüzelő, ruházati, já<műbeszerzés és javítás, de még 
az egészségügyi ellátás is gyakran helyi lehetőségdkre és beszerzésre épül. A 
saját terület e forma alkalmazásának lehetőségét növelte, mind a néplcapcsolat 
·szoros volta következtében, mind a katonai vezetés és a helyi direiktóriumok 
közötti kapcsolat szilárdságának eredményeként. 

A hadtápellátás áttelk.intése azt is egyértelműen tanúsítja, hogy a Vörös 
Hadsereg vezetése nagy felelősséggel alakította, formálta a csapatok hadtáp
szervezeteit -, tehát a mozgó hadtápsrerveket - és nagy jelentőséget tulajdo
nított azok hatékony működtetésének. A harc jellegéből adódóan tanúlságos 
az a következetesség, amely a századok „önállóságát" igyekezett biztosítani 
az ellátás vonatkozásában. Jelentős szerepet játszik minden-kor a csapatjaví· 
tás. A fegyverzet javítás például csaknem kizárólagosan csapatjavításként tör
ténik. 

Összességében tehát bátran megállapítható, hogy a Vörös Hadsereg had
tápellátásának rendszerében szerves egységet alkotnak; a) a területi ellátás 
rendszerét, a területi elhelyezést, a vasútra történő települést - mint alapvető 
formát - alkalmazó; b) és az ezt kiegészítő, a csapatok alkalmazását és igé
nyeit szolgáló mozgó hadtápszervek kialakítására irányuló; e) és végezetül 
a szoros népkapcsolatra épülő helyszíni lehetőségek, beszerzések felhasználá
sára irányuló törekvések. Annak ellenére, tehát, hogy nem nevezhetjük ki
alakultoak és véglegesnek a hadtápellátást, hogy több gátló tényező is sok 
szükségelemmel terheli a harc egész időszakában, kijelenthetjük, hogy a Vörös 
Hadsereg hadtápellátása és szolgálata eredményesen funkcionált, kiállta a gya
korlat próbáját és nehéz körülmények között biztosította a Vörös Hadsereg 
ellátását a harc minden időszakában. 

IV. 

A Magyar Tanácsköztársaság története nem volt könnyű időszaka törté
nelmünknek. Hősi erőfeszítése és dicső tettei azonban mind a nemzetílc.özi mun
kásmozgalom, mind a haladó katonai hagyományok terén olyan kiemelkedő 
és példát szolgáltató, melyre népünk minden fia, minden haladás mellett el
kötelezett tiszte&Séges ember jogos büsakeséggel tekinthet. A nemzetközi reak· 

... 

-

ció és a Hoothy-fasizmus minden mocskolódása ellenére kijelentjük a Magyar ---. 
1 Tanácsköztársaság a miénk: népünk forradalmi harcának történetében diaiő 

lapokat szolgáltatott; büszkén és mélységes tisztelettel emlékezzünk mind-
azokra akik hűséggel szolgálták az első magyar proletárforradalom szent ügyét. 
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HARCirnSZOLTSfG, MOZG0SITAS 
ÉS HADTAPKIKÉPZÉS 

Módszertani foglalkozás az ellátó szervezetek 
vezetési módszereinek fejlesztése jegyében 

B á n J á n o s alezredes 

Október hónapban egy nap MN-szintü módszertani foglalkozás került leve
zetésre Kaposvár helyőrségben az „ELLATó ZASZLóALJ VEZETÉSE 
HARCBAN" címmel. 

A módszertani foglalkozás lehetővé tette az ellátó szerveretek - elsősor
ban az ellátó zászlóaljak és ellátó századok - külső és belső, célszerű vezetési 
mechanizmusának, az irányítás módszerei leghatékonyabb formáinak bemuta
tását, a hadtápvezetés ezen területeinek továbbfejlesztését . 

A foglalkozás célját elöljáróink a következőkben határozták meg: 

-..:· - Bemutatni az ellátó zászlóalj konkrét feladatok szerinti alkalmazásának 
szabályzat szerinti célszerű rendjét; a zászlóalj belső vezetésének rendjét, 
zászlóalj törzstől raj- (részleg-) parancsnokig bezárólag az alkalmazás külön
böző körülmenyei között. 

- Kísérleti jelleggel kutatni az állandó és szilárd vezetéshez szükséges 
híradó technikai eszközszükségletet, mennyiség és típus szerint, valamint a ve
zetést biztosító egyéb eszközöket és lehetőségeket. 

- Gyakorlati tapasztalatokat szerezni az ellátó alegységek működését sza
bályozó segédlet kidolgozásához. 

A módsz.ertani foglalkozás - a szemlélő parancsnokok és -a berendelt né
zők egyöntetű véleménye szerint - elérte célját és hatékonyan járult hozzá a 
kitűzött célok megvalósításához. 

A foglalkozás sajátos, ugyanakkor hatékony és a takarékosság követelmé
nyeit mes'Sze ,szem előtt tartó módszerekkel (,,módszertani konferencia, törzs 
hadijáték elemeivel") került levezetésre, az elmúlt években vezetett módszer
tani foglalkozásokhoz (gyakorlatokhoz) képest kevés létszám és technikai osz-

~ -. köz igénybevételével. Utóbbit - a takarékossági törekvéseken túl - az a helyzet 
is szükségessé tette, hogy a bemutatót végrehajtó ellátó zászlóalj ,személyi és 
technikai állományának egy része népgazdasági szállításokat hajtott végre és 
mezőgazdasági munkán vett rés2lt. 

A vázolt helyzet miatt az eredeti tervektől eltérően az dső változatban 
tervezett személyi állománynak 27 ,5%-a (133 fő), a technikai eszközöknek 
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18,60/o-a (24 db) bajtollta végre a bemutatót (!) - a foglalkozás elé állított 
célok maradéktalan teljesítésével - tanteremben és törzs gyakorlópályán. 

A bemutató kér részben (tanteremben, illetve törzs gyakorlópályán), öt 
mozzanatban került levezetésre. 

A foglalkozás első részében egy mozzanatként tanteremben bemutatásra 
kerültek a hadosztály hadtáptörzs (HVP) részéről az ellátó zászlóalj irányába 
megvalósuló és alkalmazandó célszerű, hatékony vezetési módszerek, az ez 
irányú munka tartalma, a vezetés okmányai. 

A foglalkozás ezen sz.akiaszában a Csapathadtáp Utasítás 26. pontjának 
követelménye jutott kifejezésre: 

„A csapathadtáp vezetése a csapatok vezetésének szerves részét képezi és 
magába foglalja a hadtápegységek, -alegységek arra irányuló egész tevékenysé
gének állandó irányítását, hogy bármilyen körülmények között idöben és teljes 
mértékben ellássák a csapatokat", valamint, hogy: 

,,A hadtápvezetés ... idejében jusson elhatározásra, sMbja meg és jut
tassa el a feladatokat az alárendeltekhez". 

A bemutató első mozzanatában kifejezésre juttatott főbb megállapítások 
közül külön is figyelemreméltóak voltak a hadosatály HVP-ről történő feladat 
lejutt.atás módszereit, az előzetes és alap intézkedés továbbításának módszereit, 
valamint a ho. HVP-on dolgozó törzsek és szolgálati ágak közötti együttmú
ködés formáit m tartalmát bemutató rész-mozzanatok. 

Kifejezésre jutott a párhuzamos munka végzésének egyik döntő feltétele, 
vagyis a HVP-ról vagy a H-n dolgozó OCS-tól az ellátó zászlóalj ré
szére a 110-120 percben (4 órás grafikon alapján) ELŐZETES INTÉZKE
DÉST kell kiadni olyan tartalommal, hogy a zászlóaljnál - szükség eseren -
ez alapján is megtervezhetők és végrehajthatók legyenek az ellátási-szállítási 
feladatok. 

Az együttműködés szükségességét a HVP-n működő törzsek között az el
látó szervezetekben az elmúlt években végbement változások nem csökkentet
ték, csupán - a vezetési mechanizmus változásának megfelelően - egyes irá
nyokban módosították a szakmai irányítás formáit, eszközeit. E kérdés vizsgá
lata során kif,ejezésre jutott, hogy a fegyvernemi és szolgálatiág-fónökök akara
tának az érintelT!: szervezetek (raktárak) felé továbbra is érvényesülni kell. 
Szakirányítáisuk ráépül a parancsnoki (HTPH-i) vezetés rendszerére. 

A foglalkozás II. része laktanyában, törzs gyakorlópályán került levezetésre 
négy mozzanatban. 

A módszertani foglalkozás ezen részében kerültek bemutatásra az ellátó 
zászlóalj belső vezetésének rendszerét, mechanizmusát és okmányait szemléltetó 
módszerek és eszközök a harctevékenységek megszervezése időszakában (VAK
ban), illetve a harc megvívása és a következő napi feladatok megtervezése 
során. Bemutatásra kerültek az ellátó zászlóaljon belül és a hadtáp lépmók 
közötti összeköttetés folyamatos fenntartását megbízhatóan biztosító híradó esz
közök is. 

A tapas>talatok és megállapítások közül - a teljesség igénye nélkül -
csupán néhány, a bemutatón látottak alapján levont következtetést és megálla
pítást szeretnék kiemelni. 

Az ellátó zászlóaljparancsnok és törzse által végzett törzsmunka - a zászló-
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alj ·szervezeti és funkcionális sajátos'Ságait figyelembe véve - ,alapvetően az 
MN Harcászati Szabályzatban, és a Csapathadtáp Utasításban meghatározott 
rend szerint végezhető. 

A „feladattisztázás" -ba bevont, valamint a törzs tájékoztatón részt vevő 
állomány összetételét meghatározza a zászlóalj alkalmazásának helyzete. Így 
pl. VAK-ban, amikor az alegységek a törzshöz viszonylag közel települnek, 
célszerű, ha a parancsnokhelyettesekkel együtt a századparancsnokok is részt 
vesznek a tájékoztatón. 

Amíg zászlóalj szinten - az esetek többségében - előzetes inétzkedés is 
kiadásra kerül, a ·századoknál „végleges" intézkedést kell kiadni, aminek 
alapján a feladatok konkrétan szervezhetők és végrehajthatók. 

Az ellátó zászlóalj ALKALMAZASI TERV-ét grafikus formában térké
pen és szöveges, táblázatos mellékletekben kell elkészíteni, az IRANYELVEK 
követelményei és a MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ által egységesített for
mában. 

A szállító századparancsnokok és a hadosztály raktárvezetők szervező 
munkája összekapcsolódik, következésképpen a feladatok végrehajtását közösen 
kell s:zervezni és közös elgondolás alapján kell irányít:ani. 

A „komplex összetételű szállítmányok" kialakítása, és vezetése a zászlóalj 
törzstől és az alegységektől is „komplex" szervezést és feszes együttműködést 
követel meg. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani ezen szállítmányok 
mindenoldalú biztosításának: megszervezésére, végrehajtására és a szállítmányok 
vezetésére. 

A harc megvívása alatti vezetés szükségessé teszi vezetési csoportok moz
gékonyságának biztosítását, a munkafeltételek egyidejű biztosításával. E célból 
a bemutatót végrehajtó ellátó zászlóaljnál saját erőből, 18 ezer Ft értékű 
anyag és 280 munkaóra ráfordítással, egy darab 5 tonnás szabvány pótkocsiból 
alakítottak ki munkahelyet, 4 fő részére szükséges berendezéssel és világító
eszközökkel felszerelve. 

A harc megvívása időszakában szükséges egyes időszakokban a zászlóalj 
törzset újra csoportosítani a párhuzamos munkavégzés követelményei szerint. 
Arról van szó, hogy a törzs egy részének tovább kell vezetni a tárgynapra ter
vezett ellátási-szállítási feladatokat, míg egy másik csoporttal tervezni kell a 
másnapi alkalmazással összefüggő feladatokat. E feladatok szükségessé teszik 
a törzs racionális csoportosításának végrehajtását és az átgondolt munkaszer
vezést. 

Összegezve megállapítható, hogy a levezetett módszertani foglalkozás 
eredményesen járult hozzá a hadtápvezetés tárgyalt területének, a törzsmunka 
mechanizmusának és módszereinek továbbfejlesztéséhez, a résztvevök ismeretei
nek bővítéséhez. 

A tárgyalt téma részletes kiművelése, a további tapasztalatok összege
zése és publikálása a közeljövőben megtörténik. 
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,, ... munkánk megjavításának fontos követelménye, 
hogy jobban éljünk fl'I.Okkal a lehetőségekkel, 
amelyek az üzem- és a munkaszervezésben ... 
rejlenek ... " 

(Kádár János XI. kongresszus) 

Munka- és üzemszervezési feladatok 
végrehajtásának tapasztalatai 

a központhadtáp üzemanyagraktáraknál 

Az MN ÜSZF-ség és az MN ÜEK szerzői kollektíváia 

Előzmények 

Az MSZMP XL kongresszusa meghatározta a fejlett swciAlista társadalom 
építésének célját és feladatait. A nagyszerű célok és feladatok végrehajtá<a a 
társadalom minden .szférájában tevékenykedőktől, politikai tudatosságon ala
puló fokozottabb áldozatvállalást, hatékonyabb és szervezettebb munkát igényel. 

A kongres·szusi követelmények alapján fontos politikai kérd~ az MN 
harckészültségének. további szilárdítása, a harcitechnika korszerűsítése, ezzel 
összhangban pedig a hadtáp any.agbiztosítás, a szolgáltJatás színvonalának in
tenzív módszerekkel történő folyamatos, gyorsabb ütemű növelése. A XI. 
kongresszus határozata fontos feladatként jelöli meg a belső tartalékok feltá
rá<át és jobb kihasználását, a munka termelékeoységének növelését, az önkölt
ségosökkentlmt, a minőségjavítást. E feladatok végrehajtásában a központ had
táp területén is kiemelten fontos szerepe van a tudományosan megalapozott 
gazdálkodáspolitikai ·szervező munkának, a munka- és üzemszerve2Jés fejlesz
tésének. 

A haditudomány és a hardtechnik.a fejlődésének rendkívüli gyors üteme 
kapcsán megnövekedett az ellátási feladatok volumene, a munkafajták válto
zatosabbak és bonyolultabbak lettek, a szükségleteket korszerű színvonalon 
kell kielégíteni. A feltételek oldaláról vizsgálva a magasabb ellátási követelmé
nyeket összességében megállapítható, hogy a fejlesztés extenzív tartalékai ki
merültek és ezen belül a jelenlegi létszámmal célszerű számolni. A feltételekből 
kiindulva parancsoló tkövet.elmény a magasabb igényű munkaszervezés. A köz
pont hadtáp szervezeteknél mind szélesebb körben kell alkalmazni a tudomá
nyos munka- és üzemszervez~ eddigi eredményeit. A tudományos alapokon 
nyugvó szervező munka fontos eszköze belső tartalékaink feltárásának és egyik 
fő forrása a hatékonyság növelésének. 

Az MSZMP MNHF-i VB a közelmúltban - a témá"al összefüggésben -
megtárgyalt a takarékos gazdálkodás helyzetét, megállapítva az e területen 
végrett: eredményes munkát, mely szerint az elmúlt években gyor,sult a központ 
hadtáp korszerűsítésének üteme, jelentős tartalékok kerültek felszínre, javult a 
gazdálkodás hatékony,sága. Mindezek mellett a központ hadtáp területén a 
munka- ,és üzemszervezés fejlődése nem tartott lépést az irányítói rendszer, a 
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hadtápszervezetek korszerűsítésével, nem igazodott eléggé az MN általános 
fejlődésében bekövetkezett változásokhoz, még nem vált általános gyakorlattá 
a munkaerővel és eszközökkel való intenzív gazdálJcodás. A takarékos gaz
dálkodás továbbfejlesztésére vonatkozó VB határozat megerősíti, hogy a munka
és üzemszervezést az irányító rendszer szerves kiegészítőjének kell tekinteni, 
hogy az minden területen tartós eszközévé váljon a tartalékok feltárásának:, a 
szervezettebb gazdálkodói munkának. A mennyiségileg és minőségileg átala
kult ellátási és szolgáltatói tevékenység tovább fokozódó !követelményei bo
nyolultabbá teszik a sze.rv;ező munka feladatait egyszersmind megkövetelik a 
vezetők fokozottabb felelősségét a szervező, össz.ehangoló munkában. A külön
böző szintű vezetők a katonai, szakmai, közgazdasági tudásuk mellett ismerjék 
és alkalmazzák a korszerű munka- és üzemszervezés eddigi eredményeit és azt 
tudományos igénnyel állandóan fejlesszék tovább. 

Az előzőekben összefoglalt követelmények alapján a központ hadtáp 
ü2emanyagraktárnál i,s 1976. évben tervszerűen elkezdődött a munka- és üzem
szervezési feladatok végrehajtása. A végrehajtás alapját az üzemanyagraktá
rakra ,kidolgozott és MN ÜEK .zinten összegezett (1976-1980. évekre vonat
kozó 5 éves) középtávú üzem- és munkaszerv:ezés fejlesztési terv képezte. A 
tervben foglalt célkitűzések és feladatok megvalósításában az üzemanyagrak
tárak jelentős sikereket értek el. 

A munka- és üzemszervezési feladatok végrehajtásának félidős értékelése 
kapcsán az MNHF-ség tervének megfelelően az MN 1. Üzemanyagraktárnál a 
tevékenység összegezéseként 1978. 9. 27-én munka- és üzemszervezési konfe
rencia és bemutató megrendezésére került sor. A konferencián részt vett az 
MNHF-ség, a szakszolgálat főnökségek vezető állománya, a központ hadtáp
hoz tartozó középirányító szervek és raktárak parancsnoki állománya. 

A megrendezett konferencia és bemutató célja volt: 

1. A központ hadtáp üzemanyagraktárakra 1976-1978. évekre kidolgozott 
középtávú munka- és Ü1.Je!I}SZervezés-fejlesaési tervben foglaltak félidős végre
hajtásának áttekintése, a gyakorlati ,eredmények egy raktárnál történő be
mutatása. 

2. A végrehajtás során ,elért eddigi eredmények általánosítható tapasztala
tainak feldolgozása és közreadása. Ezzel az egész hadtáp terül,etén a munka
és üzemszervezésben rejlő I,ehetőségek további feltárásával biztosítani a belső 
tartalékok gyorsabb ütemű felhasználását, a szervezettebb, hatékonyabb mun
kát, a HKSZ, az ellátás és szolgáltatás színvonalának továbbfejlesztését. 

A munka- és üzemszervezési konferencián elhangzott referátum és korre
ferátum lényege a következőkben foglalható öss<13. 

Az üzemanyagszolgálat minrt a hadtápszolgálat más sz.akágai, az elmúlt 
évtizedben jelentős változásokat élt át. Az alaprendeltetés fő iránya, a csapatok 
üzemanyag- és üzemanyagtechnikai eszköz ellátása változatlan maradt, de az 
ellátói, szolgáltatói munka belső szerkezete mennyiségileg és minőségileg átala
kult, felgyorsult az ütem, nőtt az erőforrások - munkaerő, technika - és köve
telmények közötti távolság. A központ raktárnak szakanyag forgalma mintegy 
60-800/o-kaJ nőtt, minőségileg olyan szakanyagok kerültek a rendszerbe, ame
lyek gondosabb, magasabb smkmai igényű kezelést, tárolást, anyagmozgatást 
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kövellelnek a mmooegmegovas és hadrafoghatóság érdekében. Mindezek mel
lett a hiva,,kozott évtizedekben a központ raktárak létszáma stagnált, a tech
nikai fejlesztésük sem volt összhangban a megnövekedett ellátási követelmé
nyekkel. E tekintetben nem hagyható figyelmen kívül, hogy a központ rak
tárak 'köré korsz.erű ipari létesítmények települtek, ezek munkaerő elszívó 
hatása látrányosan érintette a meglevő munkahelyek feltöltését, a munkafe
gyelmet. Az ellátás további, gyorsabb ütemű fejlesztésének extenzív tartalékai 
gyakorlatilag az üzemanyag-.zolgálat területén is megszűntek, kimerültek. 

Mindezek mellett az is világossá vált, hogy számottevők azok a tartalékok, 
amelyek pótlólagos befektetés nélkül, vagy átlagos ráfordítási ütemmel, jobb 
szervező munkával feltárhatók és a fejlesztés szolgálatába állíthatók. Ilyen 
fontosabb tényezők: 

a munkaidőalap kihasználása igen alacsony értékű volt. Okai: az ellátást 
szolgáló belső tevékenységek ütemessége erőteljesen ingadozott, nem volt kel
lően biztosítva a munkafolyamatok összhangja, még ma is jelentős a korszerűtlen 
technológiák és folyamatok száma. A munkaerőgazdálkodás, a munkaelosztás 
a legtöbb helyen nem volt tökéletes. Igen magas volt - és még ma is az -, 
a kézi munka aránya, az anyagmozgatás és a munka gépesítése igen alacsony 
szinten állt. 

A gazdálkodás adott színvonala az alkalmazott módszerek mindinkább 
megnehezítették. a magasabb mennyiségi és minőségi követelmények teljesítését. 

A feltárt ellentmondások haladéktalan feloldását kellett szükségképpen 
megkezdeni oly módon, hogy tervszerű, egyenletes, reális lehetőségeken alapuló 
fejlesztés mellett határozottabban fel kellett tárni a meglevő belső tartalékokat, 
ezen az úton biztosítva az ellátás gyorsabb ütemű, intenzív fejlesztiését, a kö
vetelményekhez történő igazodást . 

Az elgondolás a gazdálkodás fejlesztésére, a takarékosságra vonatkozó elöl
járói parancsokra, intézkedésekre épülrt, összhangban az egyes szintekre vo
natkozó különböző párthatározatokrkal. Mindezek alapján a lényeget illetően 
a központ hadtáp üzemanyagraktárak munkája szervezettségének magasabb 
szintre emelését kellett biztosítani, támaszkodva a népgazdaságban kialakult 
tudományosságra, a végrehajtásban elért eredményekre és adaptálható tapasz
talatokra, olyan módszerként felfogva a szervezést, amely lehetővé teszi a 
tartalékok határozottabb feltárását és célra orientáltan, a követelményekkel 
ös-szhangban segíti a munkaerő, anyag és eszközgazdálkodást. 

A tevékenység során alkalmazott elvek és tudományos eredmények. 

Altalánosságban a szervezési tevékenység olyan komplex jellegű szellemi 
alkotómunka, amely valamely kitűzött cél legkedvezőbb elérése érdekében, az 
igénybe vehető erőforrások hatékony felhasználásával tevékenységláncolatokat 
és ezeket megvalósító szervezeti rendszereket hoz létre vagy alakít át, majd 
előírja és irányítja ezek működését és fejlődés·ét. Ebben az értelemben a szer
vezés a vezetés legfontosabb, önállósult funkciója, amely magában foglalja a 
kitűzött cél eléréséhez szükséges feltételek és szervezeti kapcsolatok kialakí
tását, a konkrét esetben a munkaerő, a munkamódszer és a munkaeszköz opti
mális összehangolását, illetve az összehangolás folyamatosságának biztosítását. 

A komplex szervez.és folyamatának első lépése minden esetben a probléma
feltárás, másnéven célanalíz.is. Ez magában foglalja az igénybe vehető erőfor-
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rások lehdl&éges válto:oatainak meghatározását is. A vezetői tevékenység pcob
lémafekáró fulllkciójának konkrét válas2t kell adnia arra a kérdésre, hogy a 
termelő és ,szolgálmtó rendsrer mire használja fel a potenciális eröforrásait. 

A srervezés folywnata a továbbiakban két részre tagolható. 
1. Az üzemszervezés az anyagi folyamatok és az irányítását végző i.afor

mációs folyamatok láncolatának kialakítását jelenti. Ezzel összefüggésben all 
megteremteni a munkafolyamatok létrejöttének feltételét, a mundoaerő, a mun
katárgy és a munkaes2köz egymással való kapcsolatát. A2 utóbbi az egyes 
mun.lkahelyeken valósul meg. 

A munkafolyamatban szereplő személyi és tárgyi tényezök ,között a haté
kony működés érdekében sokoldalú kapc.solatot kell kial'11kítani. A munkahe
lyen belüli, valamint a munkahelyek közötti kapcsolatok megteremtése, a szük
séges tárgyi és személyi feltételek biztosítása, azok megfelelő elrendezése a 
murnkahely szerve2ése. 

2. A munkaszervezés mint a sz.ervezési folyamat másik eleme. Ezen belül 
kell kiaLakitiani ia tevékenységet végző szervezetet, meghatározni a s2JCrvez.eti 
kapcsolatok rendszerét, a vezetési szintekből és lépcsőkből álló irányítási lán
cot, be kell épírtJ.eni a folyamatrendszerbe a szabályozó elemeket. 

A szervezésnek végeredményben biztosítania kell, hogy a ikülön-külön 
szakmailag kellő hozzáértéssel tevékenyikedő, .az anyagi és :az információs fo
lyamatok legkülönfélébb posztjain elhelye2kedö dolgozók munkájában összes
ségében érvényesüljenek a műszaki-gazdasági-emberi szempontok, az egyes fá
zisok közöbt érdemi ·,kapcsolat legyen és a tevékenységek egymásra épüljenek. 

A jelenlegi fejlödési sukaszban a tudományos munkaszervezés alapvető 
feladatai a következők: 

- az ésszerű munkamegosztás és kooperációs form.áinra.k kidolgozása; 
- a munkahelyi szervez,és és ellátás javítása (munkahely szervezés, munka-

hely ellá,tás) ; 
- az élenjáró munkafogások és módszerek tanulmányozása, elterjesztóse 

(munkamóds2er-tanulmány) ; 
- a dolgozók szakképzése és továbl>képzése; 
- a normáz.ás tökéletesítése, az anyagi és erkölcsi ösztönzók fejlesztése; 
- a munkafeltételek fokozott javítása, a munka további megkönnyítése és 

egészségesebbé tétele; 
- .a szocialista munkas.tílu,s, a mun•kafegyelem f,ejles~. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a gazdasági életben általánosan használt el
méleti, tudományos tételek és gyakorlat mennyiben alkalmazható és használható 
fel egy katonai szervezet működésének elemzéséhez és fejleszt.éséhez. Mint
hogy a központ üzemaoyagraiktárak alaprendeltebéssel összefüggő tevékenységé
nek egy jdentős résre .szolgáltatás jellegű, kisebb része pedig termelő, így a 
népgazdaság ipari és szolgáltató ágazatában 1kialakított szervezési alapelvek és 
gyakorht felhasználása indokolt. Természetesen a gyakorlati munkában nehéz
séget jelentett, hogy a katonai szervezettel teljes egészében megegyező rendsZC'' 
a népgazdaságban nem található és a rendelkezésre álló irodalom csak kriti
kával, átértékeléssel alikalmazható. 

Tekinrettel arra, hogy a központ üzemanyagraktára:k a már említett hiá
nyosságokkal és korlátokkal eddig is elvégezték a résziikce megszabott felada
tokat, ezért nem kellett komplex szolgáltató és termelő rends2ereket létre-
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hozni, csupán .a meglevő -és működő rendszerek egyes folyamatainak át.9z.erve
zése, megváltoztatása, kiegészítése vált szükségessé. 

Ilyen meggondolásokból megfelelő kritikával a korszerűen értelmezett 
üzem- és munkaszervezési alapelvek alkalmazhatók abból a célból, hogy a 
tudomány és az eddigi tapasztalatok felhasmálásával a lel!kedvezőbb ered
mény szülessen a hatékonyság növelésében és a tartalékdk feltárásában. 

Az MN ÜEK-nél egy éves ,tanulmányozás ~ felmérés után, gondos mun
kával dkészük az üzemanyiagra:ktárakra vonatlkozó elméletileg megalapozott, a 
nagybani követelményeket is magába foglaló munka- ·és üzemszervezés-, fej
lesztési irányelv, amely alapul szolgált a raktári fejlesztési tervek konkrét lci
munkálásához. Ezek alapján további egy éves kidolgozói munkával eH<észült 
a raiktárak egyenkénti, majd ezekből az ÜEK szi<ttü kö~éptávú 1976-1980. 
éveikre vonatkozó üzem- és munkaszervezés fejleszt~i terv. 

A raktári szinten elkészült terveket a jóváhagyás előtt a párt- és társa
dalmi szervek bevonáisával széles .körben megvitatták, értelmezték, kiegészítet
ték. A széles bázison történt kidolgozás, az előkészítés demokratizmusa biztosí
totta, hogy a tervek me!l"lapozottaik, reálisak voltak, s alapvetően tartalmaz
ták azokat a (ejlesztési célokat, feladatokat, amelyek hosszabb távon bizto<ít
ják belső tartalékaink jobb kihasználását, a megnövekedett s,iakanyagellátás 
szervezettebb, kevesebb fizikai munkával, magasabb szinten történő végrehaj
tását. 

A raktári szintű és összesített fejlesztési célok, feladatok kiala.k:itlUánál a 
következő főbb feltételeker, lehetőségeket, követelményeket kellett vizsgálni és 
figyelembe venni. 

L A szolgálat előtt álló ellátási és szolgáltatási feladatokat a jelenlegi 
személyi állománnyal, esetleges minimális létszámemeléssel, illetőleg átcsopor
tosítással kell megoldani . 

2. A jövőben a műszaki követelményekkel összhangban fokowttabb mér
tékben kell biztosítani a minőségmegóvást, a csapatok kifogástalan minőségű 
anyagoookal történő ellátását. 

3. A ra,ktári munkafolyamatokban lehetőség szerint korszerű - a kor kö
vetelményeinek megfelelő - eszközöket kell alkalmazni és fokozni kell azok 
kihasználtságát. 

4. A munkafolyamatokban kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak a korsze
rűbb technológiák, berendezések, az anyagmozgató gépek. 

5. További lényeges ·kérdés volt, hogy a munkafolyamatok egyszerűsöd
jenek, logikailag szorosabban kapcsolódjanak egymáshoz. 

Mindezek alapján a következő funikcionális tevékenységek és területek 
helyzeóét kellett részletesen felmérni: 

- az anyagátvétel és anyal!kiadás helyzetét; 
- az anyagtárolás és anyagmozgatás helyzetét; 
- az alaptevékenységhez kapcsolódó más részfoly:amatokiat. 

A konkrét fejlesztési célok meghatározásánál maximálisan figyelembe kel
lett venni a rad<tárak elrt:érő adottságait és jelenlegi helyzietét, a meglevő léte
sítmények helyhez kötöttségét, azok rtechnilroi színvonalát, a meglevő útháló
zat és iparvágányak helyét és adottságait, a meglevő zárt raikitárak telepítését. 
Mindez jelentős korlátokat és kényszerpályát is jelentett, mivel a műveletsorok 
elrendezése tekintetében ezek nem voltak figyelmen kívül hagyhatók. Ehhez 
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egy példát a sok közül. A 200 literes acélhordók csapattól törtlénő beérkcr.ése, 
mosása, festése, osztályozása, töltés előtti ,készletezése, töltőhelyre juttataísa, 
feltöltése kiadó tárolóba történő elhelyezése egy zárt folyamat. A folyamatba 
tartozó műveletek jelentős részét a meglevő objektumok (hordómosó, úthálóz.at, 
tárolótér, stb.) jelenlegi telepítési helye határozza meg. A telepítés meglevő 
rendsz,ere minden raktárnál más és más. E helyzetben az általános követel
mények érvcényesítésével egyedenként kellett kíalakítani a legkorszerúbb és 
legcélszerűbb folyamat-rendszer létrehozására vona"kozó célt és feladatot. 

Körültekintő munkával kellett meghatározni a fejlesztési feladatok sor
rendjét, az évekre történő elosztás reális arányainak kialakítását, a pénzeszköz 
lehetőségeket. Mindezek kialakításánál figyelembe kellett venni, hogy a fej
lesztési munika, :az új folyamartok létrehozása ne okozzon zavart a csapatok 
ellátásában, ne veszélyeztesse a HKSZ színvonalát. Továbbá figyelembe kel
lett venni az állomány teljesítőképességét, hogy az erőn felüli feladatok s:r.abá
sával ne teremtődjék negatív helyzet. Mindezek mellett számoltunk az állo
mány jelentő-s társadalmi munkájával, a széles körű csapatépítkezési formák 
alkalmazásával. Pénzeszközök vonatkozásában főként a takarékos gazdátkodás
ból származó saját anyagi forrásokra alapoztuk feladatainkat. 

Már a célok és feladatok kialakítása során számoltunik a párt-, KISZ- és 
más társadalmi szervek mozgósító munkájával, az e vonadcozásban meglevő 

politikai energiákkal. A pártszervezeteink tudatában voltak annak, hogy a 
szervezésfejlesztési tevékenység hosszú ideig folyamatos és tartós politikai tá
mogatást kíván. Éppen ezért nagyon fontos, hogy pártszervez.eteink időről időre 
ismételten áttekintsék és ellenőrizzék a szervezés helyretét, konkrét követel
ményekett támasszanak a parancsnoki vezetéssel szemben, segítsék a fejlesztési 
feladatok minél eredményesebb megvalósítását. Erre annál is inkább szükség 
van, mert a szervezés-fejlesztés számos emberi problémát vetett és vet fel, néha 
valóságos vagy látszólagos érdekütközésre került sor. Az így keletkező konflik
tusok megoldásában, a nyugodtabb alkotó légkör biztosításában fontos szerepe 
van a párt- és társadalmi szervezetek politikai, tudatformáló munkájának. 

A feladatok eredményes végrehajtásának további bázisát képezheti a szo
cialista munkaverseny-mozgalom és a tudatosságon alapuló célokra orientált 
újítómozgalom. 

A tervezés időszakában a vizsgált funkcionális és tevékenységi területeken, 
a felmérés összegzéseként, a következő helyzetmegállapításokra került sor. 

A nagy mennyiségben forgalmazott hajtóanyagok tároló kapacitása az igé
nyek szintje alatt van. A ,kapcsolódó tárolók és kiadási rend.sz.erek jelentós 
része elöregedett és műszakilag elavult, a kiadási teljesítmény a követelmé
nyektől elmaradt. Még kritikusabb volt a kenő- és karbantartó anyagok, a kis 
kiszerelésű cikkek, a szaktechnikai es2közök tárolási helyzete és forgalmaz.ási 
feltétele. Az eddigi lehetőségekből eredő szétszórt, rendezetlen készletez.és, a 
tárolás adott körülményei nem tették lehetővé a korszerű ABC készletgazdál
kodást, a korszerűbb belső anyagmozgatást és kedvezőtlenül befolyásolták a 
minőségmegóvását, az állagfenntartást. A folyamatrendszerek indokoltnál je
lentősebb saéttagoltsága és nem kellő összehangoltsága növelte a munkaidő 
igényt, fokozta a fizikai leterhelést és kedvezőtlenül befolyásolta a külső anyag
mozgatást. 
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A hajtóanyag kiadó--kapacitás nem tette lehetővé nagy mennyiségek egy
idejű kiadását, a darabárus forgalmazás (tárolás, előkészítés, kiadás) színvonala 
a követelmények alatt volt. A tevékenységekhez szükséges térburkolás hiány
zott, az úthálózat :kiépítetlen, a meglevöek állaga rossz volt. Egyes jelentős 
stratégiai termékek ipari bázison történő gyártásánál visszatérő gondként jelent
kezett az időbeni mennyiségbiztosítás és a minőségi követelményd{ érvényesí
tése. Az anyagok minőségbiztosítása és a csapatigények fokozottabb mértékű 
kielégítése szempontjából nem volt megfelelő mennyiségű hordómosási kapaci
tás és környezetvédelmi vonaúkozásban a mosási technológia sem volt meg
felelő. 

A helyzetelemzés és a követelmények összevetése alapján került sor a 
konkrét feladatok tervezésére, mely főbb vonalakban a következőkben foglal
ható össze. 

1. A ,szükséges .tevékenységi folyamatrendszerek megtervezése, a folya
matba tartozó munikahelyek megszervezése oly módon, hogy a fejlesztés adott 
fázisában magasabb technikai színvonalú üzemszerű munka feltételeit való
sítsa meg. A megtervezett fontosabb folyamatrendszereik. 

- A nagytömegben (1000 t nagyságrend felett) forgalmazott hajtóanyagok 
betárolása és kiszolgálása zárt csővezeték rendszeren és a ikiadási kapacitás 
növelése. 

- Közepes (10-1000 t) nagyságrendben forgalmazott kenő- karbantartó 
anyagok (50-100 m'-es) tartály tároló csoportjainak kialakítása oly módon, 
hogy a zárt rendszerű betárolás és kiszolgálás mért mennyiségekkel valósul
jon meg. 

- 4 m3-es tartály tároló és kiadó csoportok létrehozása a kisforgalmú fo
lyékony anyagokra. Ehhez szükséges kiadó térbunkolás megvalósítása. 

- a 200 l-es acélhordók kezelésével kapcsolatos műveletsor megtervezése. 
Ez magába foglalja a csapatoktól történő beérkezés és újrakiadás közbeeső mű
veleteit. Ezek: az üres eszköztárolá:s, ehhez tárolók létrehozása, a mosás és 
festés (hordómosó üzem), osztályozás, töltőhelyr·e szállítás, töltés (automata 
kiszerelő pont), kiadó tárolóba helyezés (korszerű tároló és kiadó táség) ~ 
kiadás. 

- a fagyállófolyadék gyártás, regenerálás, nagytartályos készletezés, hordók 
töltése, kfadásra történő készletezése. Folyamat'>or főbb létesítményei: készletező 
tartályok ,a zártrendszerű csővezetékkel, fagyálló keverő és regeneráló üzem, 
automata kiszerő pont a 200 l-es hordók töltéséhez, kor-szerű hordótároló és 
kiadó térség. 

- A darabárus cikkek és eszközök fogadásának, belső szállításának, táro
lásának és kiadásának folyamatrendsz.ere megtervezése. 

2. Úthálózat és burkolt térségek rendszerének megtervezése és műszaki 
követelmények meghatározása (szélesség, teherbírás stb.), figyelembe véve a 
tervezett folyamatrendszereiket és meglevő lehetőségeket. 

3. A kors:rerű könnyűszerkezetes zárt raktár és szín-hálózat megtervezése 
úgy, hogy a belső berendezés és elrendezés maximális térkihasználást és gépe
sített anyagmozgatást biztosítson és tegye lehetővé a gyors anyagkiadást. 

4. Darabárus anyagokra és eszközökre a külső és belső anyagmozgatás 
folyamatl'endszerének megtervezése, az alkalmazott anyagmozgató gépek ki
jelölése. 

35 



5. Iparvágányi vasúti vagonmozga.tás gépesítésének me~ervezése, az al
kalmazható es2köz megválasztása. 

6. A korszerűbb ·kiszerelés, csomagolás követelményeinek kidolgozása. 
Figyelembe véve a szolgáltatói igényeket, a rakodólapos és konténeres tárolás, 
anyagmozgatás tkövetelményeit. 

7. Munkahelyeik átszervezése, az új munkahelyek megszierve:zése, a munka
folyamatok egysrerűsítése, a meglevő munkahelyi technológiák, munikafolyama
tok korszerűsítése. 

8. SajáJt bázisú termelő tevékenység megtervezése. 
9. Népgazadsági lehetőségekre történő beépülés megtervezés·e, figyelemmel 

a kor:szerűbb megoldási követelményekre, a munkák egys.zerűsítésére és a gaz
daságos'Ságra. 

10. A raktári szaikgazdálkodási tevékenységeket irányító és információs 
folyamatok korszerű:sítése, egyszerűsítése. 

11. A srervezetek belső struktúrájának korszerűsítése oly módon, hogy az 
feleljen meg a folyamatrendszerek csomópontjain tervezett tevéken~égek kö
vetelményeinek. 

A tervezett feladatok végrehajtása terén elért legfontosabb eredmények at 
elmúl két és fél évben: 

- A korunk technológiájának színvonalán két raktárnál felépült és rend
szerbe került a fagyállófolyadék keverő és regeneráló üzem. Ezzel saját bá
zison bizotsítható a beszállított használt mennyiség regeneráláM. és szükséglet 
szerinti új termék előállítása, időben, kifogástalan minőségben. A saját bázisú 
gyártá,ból eredő éves megtakarítás a mennyiségektől függően 15-18 MFt. 
Az üzemekben folyó munka szervezett és egyszerű, a munkafeltételek magas 
színvonalúak. 

- Két raktárnál koi:szerű hordómosó üzem felépítésére és rendszerbe állí
tására •került sor, további két raktárnál a korszerüsítés folyamatban van. Ered
mény a mosási kapacitás igény szerinti növelése évi 20 edb-ról 50 edb-ra, a 
mosás minőségének javítása, a környeze~zennyezés csökkentése, a munkakörül
mények kedvező változása, munkaidő és költségmegtaikarítás. 1 hordóra eső 
átlagos mosási költség a NG-bázisán 55,- Ft, az MN-bázisán 23,- Ft. Az éves 
megtakarítás 1-1,5 MFt. 

- A raktáraknál évenikérnt 15-20 edb 200 l-es hordót kell a forgalmazás
hoz feltölteni. Az eddigi körülményes nehéz fizikai munkával járó töltések 
megszüntetésére félautomata programozható töltőberendezéseket állítottunk a 
rendszerbe. A ber:endezéseJk kiszerelő pont komplexumokon kerülnek beépí
tésre. Raktáranként 4 kisrerelő pont megépítését tervezzük, ebből jelenleg 
minden raktárnál már megépült 1-1 és eredményesen üzemel. 

A kiszerelő pontokkal szembeni követelmény, hogy kulturált, könnyebb 
munkafeltétideket biztosítson és a töltésre kerülő üzemanyag zárt csövez.erek 
rendszeren jusson el a félautomata rtöltőberendezésig. 

- A raktáraknál csapaterővel megépültek, vagy építés alatt vannak a fo
lyamatrendsaerekkel egybehangolt, kor.szerű hordótárnlók, amelyekben raktá
ranként egy időben mintegy 1000-5000 hordót tárolunk, biztosítva ezre] a 
fokozott állagmegóvá,t, a gyorsabb és könnyebb kiadást. 

- A követelményekkel összhangban csapaterővel megépítésre kerültek, 
vagy építés alatt vannak a kis és közepes mennyiségű folyékony anyagok táco-
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lásához és forgalmazásához szükséges tartály tárolócsoportok, melyek beépülve 
a k«zletezés optimálisabb rendjébe, biztosítják az ABC-rendszerű aayagtárolás 
alapjait. Ezzel megszűnt a szétaprózott tárolás, növekszik a minőségbiztosítás 

színvonala, javultak a munkaköriilmények és csökkent a tevékenységekre for
dított idő. 

- A külső és belső anyagmozgatáshoz kiválasztottuk a rakodógép típuso· 
-kat, melyek az MN anyagmozgatás rendszerében elfogadottak és megkezdtük 
beszerzésüket, rendszerbe állításukat. 

- Gazdasági és minőségbiztosítási megfontolásokból bevezettük a repülő
hajtóanyag záhonyi átvételét és a csap-a.tokhoz történő közvetlen kiszállítását. 
Eddig ezt az anyagot raktárakhoz szállítottuk be, majd innen került a csapa
tokhoz. A bevezetett rendszer eredménye, hogy éves átlagban a beérkező 
TSz-1 600/o-a közvetlenül - a raktári tagozat kihagyásával - a csapatokhoz 
kerül, így egyéb megtakarítások mellett évenként a raktárakat több száz vagon 
anyag be- és kitárolási munkáitól mentesítjük. Éves szállítási költségmegtaka
rítás 1 MFt. 

- A munka .termelékenységének jelentős emelkedését eredményezte a nép
gazdasági termékvezeték-há1ózat ócsai leágazásának bekötése a KÜZAR techno
lógiai rend:szerébe. Az évi 5 ezer tonna benzin csővezetékes szállítása - a köz
vetlen anyagi megtakarításon (éves szinten félmi1lió Ft) túlmenően - csök
kenti a vasúti gördülőanyag-állomány igénybevételét, a dolgozók fizikai meg
terhelését, az elfolyási és párolgási veszteségeket, valaminrt kizárja az anyag
szennyeződés lehetőségét. 

- A belső munkafolyamatokkal és műveleti rendszerekkel, az anyagmoz
gatási és kiszerelési tevéikenységek. követelményeivel összhangban jelentős ütem
ben végeztük és végezzük a meglevő utaink korszerű bu1"kolását, új utak és 
burkolt térségek építését, ezzel biztosítva a meglevő és új létesítmények logikai 
rend szerinti összekapcsolását, a gyorsabb belső szállítást, a szabályozott moz
gást, a töltősorok alkalmazásának feltételeit, a KRESZ szerinti biztonságos 
közlekedést. Az elmúlt 3 évben 38 em2 felület korszerű buokolásám került sor, 
ezt jelentős részben csapaterővel végeztük. 

- Ebben az évben minden raktárnál befejeztük a hajtóanyagkiadó töltő

frontok megépítését. A kiadófrontokat csapaterővel hoztuk létre a saját terve
zésű és rendszerbe állított tábori töltőesztközök aLkalmazásával. Ezzel biztosítot
tuk azt, hogy a raktárak 2-3 óra alatt egy 600 tonnás üzemanyagszállító zász
lóalj anyagát képesek 7.a.Varmentesen k~dni. 

- A korszerű tárolás egyik feltétele a tároló raktáron túl az anyagok cél
szerűbb kiszerelése és csomagolása. Kezdeményezésükre az ipar megkezdte a 
kenőzsírok jobb csomagolását. Az igényeknek megfelelően megkezdtük és már 
két éve folytatjuk az egyszeri alkalomra készült 1 literes flakkonos kiszerelést, 
a szélesebb körű kiterjesztést fokozatosan végezzük. Fékolajból és más olaj
fajtákból az ellátás 70-800/o-át már így biztosítjuk. A kiszerelési költségek to
vábbi csökkentése érdekében a KÜZAR bázisán csapa.terővel megépítettünk 
egy flakJconozó üzemet, a technikai színvonal ikoCiszerűneik: ítélhető. A próba
üzeme megtörtént és eredményes volt. Jelenleg még viszonylag kiképZJetlen ál
lománnyal 3 fő 8 órás műszakban 2-3000 flakkon töltését tudja biztosítani. 
A technológia lehetővé .teszi a továbbfejlesztést, a flak,konok lehegesztését. Je· 
lenleg csavarkupakos eljárással dolgozunk. Az üzem előreláthatóan évenként 
közel félmillió Ft megtakarítást fog eredményezni. 
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- A tárolási és kiszolgálási folyamatok ,rendszerében os.ap,aterővel épített 
modulbarakikok és színek a zárt raktári tárolótér fejlesztését eredményezték. 
Ennek megfelelően 1977-78. évben 1440 m2 zárt és 1960 m2 nyitott szín kerül 
megépítésre raktárainknál. Ezzel megkezdjük a folyószámos alakulatok ré
szére biztosított anyagok, az ellátást szolgáló darabárus dkkek koris2le!Ü táro
lásba helyezését és az időjárásra érzékeny, stratégiai fontosságú repülő-kenő
anyagok szín alá helyez.ését. A nagyértékü „M" készletű üzemany,agtechnika 
tető alá helyezésével fokozzuk a technikai állapot megóvását. Az új létesít
ményokben meg,kezdtük a korszerűbb rakodólapos, szállítóketreces, maximális 
térkihasználást biztosító tárolás bevezetését, megteremtve feltételét a gépi 
anyagmozgatásnak, biztosítva a gyorsabb háborús kivonás feltételeit is. 

- A csapathadtáp utasítás követelményeivel, a megváltozott irányítási fo
lyamatoldcal összhangban jelentősen korszerűsítettük a raktárak és az ÜEK 
számvitelét. A raktáraknál létrehozott számviteli részlegek kezében összponto
sul minden nyilvántartói és forgalmazói adminisztratív tevékenység. Közép
gépre tereltük a csapat- és központi számvitelt egyaránt. A továbbfejiesztés fel
tételei az doktroniku·s feldolgozás irányába adottak. 

- A fejlesztési oél,kitűzések megvalósításával összhangban tovább korsze
rűsödött a szervezeti struktúra, az állománytáblák változása, javaslatunkra 
megfelelően követte a munk.as2iervezés és tevékenységi folyamatok változásait. 

- Az ellátói, szolgáltatói, termelői, fejlesztési munkákkal összhangban e 
folyamat részeként az állomány élet- és szolgálati körülményei is kedvezően 
alakultak. Ennek érdekében ·számos jelentős nem kifejezetten szakmai jellegű 
feladat eredményes végrehajtására k,erült sor. A jdentősebbek: a vizsgált idő
szakban ralctárainknál csapaterővcl megépült 8 db (70-80 m2 alapterületű) 
szolgálati lakás, 1 db lakás átlagos bekerülési költsége 250 eFt volt. A raktári 
lakótelepeken a meglevő szolgálati lakások jelentős kors:rerűsít-ésére, magasabb 
komfort megvalósítására került sor, fejlesztettük a lakótelepi úthálózatot. Nagy 
ütemben folyt az őrzés-védelem korszerűsítése, a szolgálat körülményeinek ja
vítása. Létrehoztuk a korszerű őrzési rendszert, a biztonságosabb őrzés kerítés 
és világítás feltételeit. Jelentős térvilágítási korszerűsítésre került sor minden 
raktárnál. 

Számos más létesítmény (műhelyek, fegyvernemi raktárak, belső üza. el
látó bázis stb.) került megépítésre. Jelentősen javult a sorállomány életkörül
ménye, a körletek színvonala, komfortossága, az étkezés kultúrája és választé
kának bővítése. Magas színvonalú művelődési igényt, szabadidő hasznos eltöl
tését biztosító KISZ~klubok létrehozá..sára került sor. 

Az ,elmúlt években a fejlesztés, a korszerűsítés, a körülmények változása 
terén elért szerény eredményekben a végpontokon dolgozók áldo2atos, kollek
tív munkája tükröződik. Az állomány többsége megértette és vállalta a több
letmunkákat. A kézzelfogható eredmények már ma is kedvezően hatnak a fele
lősségérzetr:e, a szervezettségre, az állomány fokozottabb kötődésére, a munka
fegyelemre ·és ez mellett a további előrehaladás legjobb agitátorai Az állo
mányunk mindinkább érti, hogy a mai teljesítmény az a jövőt is szolgálja. 

A munka- és üzemszervezési konferenciával egybekötött bemutató rövid 
összefoglalása 

A konferencia részeként 5 bemutató helyen került sor az 1. ÜZAR-nál 
megvalósított feladatok gyakorlati megtekintésére. 
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1. számú bemutatóhely 

A tevékenységi folyamatokkal összhangban kialakított és eddig elkészí
tett útrendszerek, a .nagytömegü hajtóanyagok tárolóinak, lefejtő ·és kiadó 
t~chnológiáinak. bemutatására került sor. A tevékenység részeként a résztvevők 
üzem közben látták az iparvágányi vagonmozgató berendezést. A vagonok gépi 
iparvágányi mozgatása eddig lényegében megoldatlan volt. Az alkalmazott 
import beszerzésű ZAGRO típusú berendezéssel a belső vagonmozgatás biz~ 
tonsággal megoldható és kielégíti a MA V és a KABESZ követelményeit is. 
Az eszköz magas műs:mki .színvonalú, erőforrásaként a raktáraknál alkalmazott 
DVHM emelővillás targonca használható, 6-8 töltött 70 t-ás ta<tályvagon 
mozgatására képes egyidőben, használaton kívül az iparvágányról leemelhető, 
ezt a műveletet az erőforrás DVHM végzi el. 

2. számú bemutatóhely 

A közepes és kis mennyiségben forgalmazott kenő-, karbantartó anyagok 
t:irolására létrehozott ABC-készlet gazdálkodási követelmények alapját képező 
tartálycsoport rendszerek és kapcsolódó technológiák, valamint a korszerű-sített 

hordótároló bemutatására került sor. A kapcsolódó feladatok végrehajtás.a so
rán jelentős földmunkákat kellett elvégezni. A bemutatott korszerű szabadtéri 
hordótároló az állagmegóvás fejlesztése és fokozott minőségbiztosítás mellett a 
200 l-os hordókkal kapcsolatos új folyamatrendszer végpontja. Enneik szerves 
része a félautomata ADAST töltőberendezéssel ellátott, kellő térburkolású és 
technológiailag is jól előkészített kiszerelő pont. A 200 l-es hordókra vonat
kozó új folyamatrendszerben a techni,kai színvonal emelkedése mellett a mun~ 
kaidő ráfordítás közel 2/3-dal csökkent. 

3. számú bemutatóhely 

A fagyállóf.olyadék keverő és regeneráló üzem, a fáradt és késztermék 
tároló kiadó rendsrerének, a fagyálló kiszerelő pont működésének bemutatá
sára ·került sor. A bemutatóval egy időben az MNHF törzsfőnöke ünnepélyes 
külsőségek közt avatta fel és adta át rendeltetésének a keverő és regeneráló 
üzemet. Az üzem magas műszaki színvonalú, képes a szükséges lágyvíz elő
állítására és az időjárási körülményektől függetlenül üzemeltethető. Teljesítmé
nye egy műszakban, új anyag keverése esetén 20 t, regenerálás esetén 10 t. 
Az üzem maga is egy jól szervezett, félautomatizált, egybekapcsolt műveletsort 
képvisel, szép példája a belső munkahely szervezésének. 

4. számú bemutatóhely 

A csapaterővd megépített modulbarak raktárakban és színben a darabárus 
kis kiszerdésű cikkek korszerűbb készletezési, tárolási rendszerének, a raktáron 
belüli gépesített anyagmozgatás ·és rakodás módszereinek bemutatására került 
sor. A tárolókra jdlemző a gyors rakodást biztosító magasított építés és folya
matrendszerben történő célszerű beilleszkedés. A tárolásra jellemző a korszerű 

csomagolás, a ra:kodólapos és rakodóketreces tárolás, a maximális térkihasz
nálás. A belső anyagmozgatás folyamata és eszközei összhangban biztosítják a 
gyorsabb kiadást. A belső anyagmozgatáshoz alkalmazott gyalogvezérlésü elekt
romos emelővillás targonca, a hidraulikus kézi targonc.a, a készletező kocsi 
kombinált alkalmazása biztosítja a magasabb színvonalú munkát. 
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5. számú bemutatóhely 

A PMTA-150 tábori fővonali csővezeték készlet kialakított új tárolóinak 
és vasúti szerelvényre történö málházásának bemutatására került sor. Jelentős 
~edménynek tekinthető a műveletsorhoz szükséges ipszilon alakú új iparvá
gány, a rakodási úthálózat és térbuokolás megépítése. A szervezett gyors rako
dás feltételei a jelenlegi létesítményekkel kial.-kultak. 

A bemutatóhelyeken látottak jól tükrözték az 1. ÜZAR eredményeit, azt, 
hogy a tervek megvalósításában a raktárak között is élenj.árnak. 

Összefoglalva 

A konferencián ,látottak és halottak igen nagy hatást gyakoroltak a részt
vevőkre. Az összefoglalás és hozzászólások alapján a következő lényegesebb 
megállapítások összegezhetők . 

A konferencia a kitűzött cél elérését jól szolgálta. Az üzemanyagszolgá
lat ezen belül az 1. ÜZAR állománya áldozatos munkával, jó színvonalon rep
rezentálta a munka- és üzemszervezésben rejlő lehetőségek gyakorlati felhasz.:. 
nálását, az ezzel összefüggő párthatározatok és elöljárói követelmények helyi 
megvalósítását. 

Új, korszeríí - az ellátás hatékonyságát szolgáló - technológiai rendszere
ket hoztak letre, csökkentették a tevékenységekhez felhasznált munkaidőt, a 
nehéz fizikai munkák arányát. Elismerésre méltó kezdeti lépéseket tettek a 
korszerű tárolás megvalósításában, az anyagmozgatás komplex gépesítése terén. 
Mindezek más tervszerű tevékenységekkel együttesen jól szolgáljádc a dolgozók 
munka- és életkörülményeinek javítását. 

A konferencia résztvevői egyöntetűen megállapították, hogy a központ had
táp egész területén számottevőek azok a mun,ka- és üemszervez-ésben rejlő tar
talék<>k, melyek pótlólagos befektetés nélkül, vagy átlagos ráfordítással, jobb 
szervező munkával feltárhatók és az intenzívebb fejlesztés szolgálatába állít
hatók. A konferencia és a bemutató tapasztalatait a résztvevők saját területü
kön az adott politikai, gazdasági köz.egben a szolgálatok sajátos viszonyai kö
zött eredményesen tudják felhasználni. 

A konferencia lényeges tapasztialata, hogy a munka- és üzemszervezési 
célok helyi meghatározása és feladatok végrehajtása csak aikkor érheti el tel
jesen célját, ha a gazdasági előnyökkel együtt jól szolgálja a technikai szín
vonal fejlesztését, az állomány, a dolgozó kollektívák közvetlen érdekeit, az 
élet- és munkakörülmények javítását. 

,o 

' 



' 

• 

.-

A CSAPATGAZDALKODAS ELMf.:LETE, ELLATAS, 
GAZDALKODAS,KATONAIKÖZLEKEDtS 

A Jaktanyahadtáp kísérleti rendszere 

Dr. K. Tóth Lajos a/ezredes, 
a hadtudományok kandidátusa 

I978·ban az MNHF-ség irányításával néhány helyőrségben LAKTANYA
HADTAP- (LHTP-) kísérlet került megszervezésre. 

A kísérlet végrehajtását minden szinten aktív figyelem, érdeklődés kíséri, 
eredményes kimenetelét nagy várakozás előzi meg. Érthető ez a jelenség, hisz 
egy, a gyakorlati élet által már több évvel ezelőtt felvetett problémakör végér
vényes rendezési lehetőségeinek vizsgáfatáról van szó, amelynek pozitív ered
ménye esetén jelentős strukturális változások elé nézünk mind a csapathadtáp 
békeszervezetében, mind az eliátás, gazdálkodás rendszerében. Ezen túlmenően 
a téma túlnő a hadtápkereteken, összefüggésben és kölcsönhatásban van a nép
hadsereg csapatainak alaptevékenységével, mindenekelőtt harckészültségével, 
,,M" készségével, továbbá több anyagi, technikai ágazattal, -a pénzügyi gazdál
kodással és nem utolsósorban pártpolitikai, a mozgalmi és az igazgatási szervek 
tevékenységével. Ez a körülmény meghatározza a témával kapcsolatos döntés 
körültekintő és alapos előkészítésének jelentőségét, fontosságát. 

A kísérlet első szakaszának témavizsgálata végrehajtásra került. Megfelelö 
tényadatok állnak rendelkezésre a kísérlet eddigi eredményeinek értékeléséhez, 
melyek alapul szolgálnak annak megítéléséhez, hogy a kísérlet célok teljesítésé
ben várhatóan milyen végső kimenetellel számolhatunk, milyen irányban kell a 
kísérleti rendszert fejleszteni, szabályozóit pontosítani, a környezeti kapcsolatokat 
rendezni. 

I. 

Az LHTP-kísérlet megszervezésére irányuló törekvés kialakulása 

Köztudott, hogy a néphadsereg laktanyáinak több mint 500/o-ában kettő 
vagy több alakulat van elhelyezve, amelyek különböző feltöltöttségö ,hadtáp
szervezettel rendelkeznek. Részben a meglevő szervezeti, de főleg a helyi elhe
lyezési feltételek határozzák meg az egyes alakulatok önálló hadrápgazdál<kodá
sának lehetőségeit. !gy a laktanyák zömében általában egy élelmezési és egész
ségügyi blokk működik, a többi szakágazat vonatkozásában azonban többségé
ben alakulatonként önálló ellátási, gazdálkodási (szállírási) revékenység folyik. 
Az élelmezési szolgálat vonatkozásában is tapasztalható olyan jelenség, hogy a 
tiszti étkezdét és a legénységi kon~át más-más alakulat üzemelteti. Hasonló a 
helyzet a nem hadtáp anyagi, technikai szolgálatok vonatkozásában is. 

41 



A kialakult körülmény számos ellentmondás, párhu2iamosság, gazdaságta
lanság forrása. Ez mutatkozik meg mindenekelőtt a laktanyák anyagi, technikai 
objektum-rendszerében. Az alakulatok önálló gazdálkodása önálló építési igé
nyeket vetett fel, amelyek megvalósítását a központi beruházások, rekonstrukciók 
mellett helyi csapatépíekezés útján is szorgalmazták. Ebből adódóan a laktanyák
ban rendszertelenül épültek a raktárak, műhelyek, telephelyek, üzemanyagtöltő
állomások, stb. Ugyanakkor ezek, de különösen a raktárak kihasználtsági foka 
általában alacsony. lgy az építésükre és fenntartásukra. fordított kiadások nin· 
csenek arányban az anyagi, technikai biztosításban betöltött szerepükkel. 

Az alakulatonként önállóan szervezett gazdálkodáshoz külön-külön szerve
zetekre, felszerelésekre, technikai eszközökre van szükség. E vonatkozásban is 
objektíve általánosan jellemzö jelenség az aránytalanság, a szétforgácsoltság, 
illetve a kihasználatlanság. A szervezeti feltételek terén a helyzet az alakulatok 
többségénél kedvezőtlen, ezt tovább fokozza a nagymérvű tiszthelyettes hiány. 
Emellett alakulatonként is differenciáltak a létszámviszonyok. A szétforgácsolt 
erők, eszközök nehezítik, sőt akadályozzák az ellátás színvonalának javítását, az 
összességében jó helyi lehetőségek, feltételek hatékony, gazdaságos kihasználá
sának megvalósítását. 

A néphadsereg fejlesztésének mai szakaszában - szocialista társadalmi fej
lődésünk követelményeiből adódóan - előtérbe kerültek a gazdálkodás intenzív 
módszerei. Minden .szinten tudatos tevékenységre van szükség a tervszerűség fo
kozására, a belső erőforrások feltárására, teljes értékű kiaknázására, a gazdasá· 
gosság, a takarékosság elveinek érvényesítésére. 

A csapatgazdálkodás terén meglevő belső tartalékok feltárása érdekében -
mind a végrehajtás, mind a vezetés különböző szintjein - több éve eredményes 
erőfeszítések folynak. Jelentős lendületet adott ennek a törekvésnek az ún. 
önálló költségvetési gazdálkodási rendszer bevezetése, mely megnövelte a csa
patok anyagi érdekeltségét a rendelkezésre bocsátott költségvetési elöirányzat 
ésszerű, takarékos felhasználásában, a bevételek fokozásában. Az egyes szak
ágazatok gazdálkodási rendszerében bekövetkezett változások is az ellátás, gaz
dálkodás ·színvonalának - az adott lehetőségek jobb ki•használása útján történő -
növelését segítik elő. 

Mindezek ellenére a csapatgazdálkodás terén még számottevő tartalékaink 
vannak, melyek kiaknázása - a hatékonyság növekedése mellett - jelentős segít
séget nyújthat egyes gondjaink megoldásához is, amelyek mindenekelőtt a csapat
hadtáp szervezeti és létszámviszonyaiban, az erők és eszközök bizonyos fokú 
szétforgácsoltságában, azaz a ráfordítások és a 'kihasználtság aránytalanságaiban 
mutatkoznak meg. E problémakör egyik fontos területe a laktanyákban elhe
lyezett ,alakulatok hadtápellátásának szervezettsége, az ehhez szükséges felté
telek biztosításának rendje. 

Maga az élet, az objektív körülmények vetették fel annak szükségességét, 
hogy a laktanyán belüli hadtápellátás feladatainak eredményes megoldása, az 
ellátási színvonal javítása, a belső tartalékok hatékonyabb kiaknázása érdeké
ben az alakulatok egyesítsék erőfeszítéseiket, erőforrásaikat. Mindezek eredmé
nyeként a laktanyai hadtápellátás és -gazdálkodás különbözö kezdeti formái 
alakultak ki. !gy: 

- a laktanyában elhelyezett alakulatok között az egyes szakágazati ellátási 
és gazdálkodási feladatok megosztása és la·ktanyasz:intű kiterjesztése; 
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- a legnagyobb ellátó, gazdálkodó szervezethez való utalás, az erők és esz
közök egy részének öszevonása mellett; 

- a két alapváltozatnak különböző - helyi viszonyoknak megfelelően -
alakított - formái. 

A laktanya-hadtápellátás, -gazdálkodás spontán kialakult kezdeti formái 
számos helyi eredményeket hoztak, amelyek összhatásaként a felső katonai veze
tésben is tudatosult az intézményes megvalósításra irányuló törekvés indokolt
sága, mint az MN hadtáp - állandó harckészültség időszakában történő - fej
lesztésének objektív útja, módszere. 

II. 

Az LHTP kísérleti megszervezésének alapkoncepciója 

A csapatok helyi kezdeményezései alapján felgyülemlett gazdag tapasztala
tok felhasználásával az MNHF-ség szintjén megfogalmazódott a laktanyaihadtáp 
kísérleti megszervezésének alapkoncepciója. Ez célul tűzte ki a laktanyában elhe
lyeiett alakulatok olyan hadtápellátási és -gaidálkodási rendsierének kialakítá
sát - az állandó harckészültség időszakában, alapvetően laktanyai körülmények 
között -, amely az erők és eszközök célszerű koncentrációján, centralizált veze
tés és irányítás mellett, egységes folyamatrenden alapszik. 

A rendszer kialakításának legfontosabb kérdéseit az alábbiak képezték: 
- a néphadsereg, valamint a hadtáp békeszervezeti, vezetési és irányítási 

rendszerébe illesztés; 
- a háborús szervezeti és működési rendre való gyors átállítás; 
- a parancsnoki vezetés, jog- és hatáskör, felelösség érvényesülése; 
- a taklanyában elhelyezett különböző alaprendeltetésú alakulatok sajátos-

ságainak és a laktanyai összérdekeknek megfelelő hadtápellátási, -gazdálkodási 
rendszer, valamint az ezzel kapcsolatos feladatok megoldására hivatott hadtáp
szervezet kialakítása; 

- az LHTP és a kapcsolódó szakterületek (anyagi, technikai) ágazatok 
összhangja. 

A jelzett kérdések önmagukban is sejtetik, a téma bonyolult összefüggés
rendszerét, amelynek kibontása, megismerése, kihatásainak feltárása, a probléma
megoldás módszereinek, eljárásainak 'kialakítása, szabályozása nagy körültekin
tést, alaposságot igényel. 

Ezek a tényezők késztették a felső katonai vezetést - az LHTP-rendszerre 
vonatkozó végleges döntés meghozatala előtt tapasztalatszerzés céljából - néhány 
laktanyában központilag irányított kísérlet lefolytatásának elrendelésére. 

Ennek megfelelően a beindult kísérlet alapvető célja: keresni ai LHTP 
megszervezésének„ működési rendie kialakításának, a néphadsereg szervezeti, 
vezetési, irányítási rendszerébe illesztésének lehetséges és célszerű módszereit 
annak figyelembevételével, hogy maximálisan biztosított legyen a bevont ala
kulatok háborús felkésztíésének, harckészültségének „M" 0 készségének hadtáp
biztosítása; az alakulatok gyors és zökkenőmentes 'különválásának feltételei; a 
parancsnoki vezetés, jog- és hatáskör, felelősség érvényesülése; az LHTP és a 
kapcsolódó területek, szakágazatok tevékenységének összhangja; továbbá az ala-
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kulatok, illetve a személyi állomány önzetlen, összétdekeknek megfelelő 'hadtáp· 
ellátása, kiszolgálása. 

A kísérleti rendszer megszervez.éséhez központilag a legalapvetőbb szerve
zeti, jogi és működési feltételek kialakítását, valamint a hadtápellátás, -gazdál
kodás új viszonyoknak megfelelő követelményeinek és általános rendjére vonat
kozó szabályainak meghatározását tartottuk szilkségesnek. A szakanyag-gazdál
kodás, -ellátás vonatkozásában átfogó újraszabályozás igénye nem merült fel, 
mivel az érvényben levő rendelkezések LHTP-viszonylatban is értelemszerűen 
alkalmazhatók, csupán a méretek változtak meg, s ennek megfelelően főleg a 
'helyi végrehajtás, vezetés, irányítás rendjének, módszereinek fejlesztésére kellett 
fokozottabb figyelmet fordítani. 

Egyik alapvető kérdés volt az LHTP-nek a csapatok szervezeti és parancs
noki vezetési rendszerébe illesztése. A megoldás kínálkozó, célszerű lehetőségét a 
LAKTANYAPARANCSNOK! RENDSZER adta. 

A Szolgálati Szabályzat a laktanyaparancsnoki (LPK-) funkció feladatai 
között (a 276. pontban) jelenleg is meghatározza a laktanya-gazdálkodás irányf„ 
tását. E vonatkozásban azonban még az LPK-funkció tartalma, érvényesülésé
nek feltételei, gyakorlati módszerei kevésbé alakultak ki, a szakmai rendelke
zések sem határoznak meg (az elihelyezési szolgálat kivételével) az LPK részére 
ilyen jellegű jog- és hatáskört. Az LHTP-rendszer az első kísétlet az LPK-gaz
dálkodást irányító funkciójának szélesebb területen történő aktivizálására, tartal
mának, feladatainak, s az ehhez fűződő jog- és hatáskör ki,alakítására. 

Az LHTP szervezetének kialakítása olyan követelmények alapján történt, 
hogy az: 

- szervesen illeszkedjen a csapatok szervezeti rendszerébe; 
- feleljen meg a csapathadtáp kialakult működési, vezetési és irányítási 

rendjének; 
- teremtsen kedvező feltételeket a laktanyai elhelyezés körülményei között 

az alakulatok folyamatos, magas szintű hadtápellátásának megvalósftá:sához, 
figyelembe véve azok rendeltetésükkel összefüggő sajátos feladataikat; továbbá, 
hogy 

- biztosítottak legyenek az alakulatok HKSZ-e, ,,M" -készsége hadtápbizto
sítá~ával kapcsolatos feladatok megoldásának, az „M" -hadtápszervezetek gyors 
megalakításának feltételei. 

Az LHTP-k szervezetének kialakítását ugyanakkor meghatározzák: 
- az adott laktanyában elhelyezett alakulatok fegyvernemi jellege, száma, 

nagyságrendje, szervezeti feltöltöttsége, készenléti foka; 
- az LHTP-re háruló ellátási, gazdálkodási, szállítási feladatok volumene, 

helyi sajátosságai; 
- a laktanyai elhelyezés kialakult körülményei, feltételei. 
A vázolt követelményeket és feltételeket, körülményeket figyeletnbe véve az 

LHTP0 k szervezeti kialakítási módszereinek alábbi típus-változataival szá
nolunk: 

- egy nagyobb alakulat erős hadtápszervezeti bázisán, annak a többi ala
kulatok hadtápállományával való indokolt mérvű megerősítésével; 

- több kisebb alakulat hadtápállományának egységes LHTP-szervezetbe 
vonásával. 
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Az így kialakuló LHTP-szervezetet a laktanyaparancsnokságot ellátó ala
kulat szervezeti keretei közé célszerű sorolni. Ez biztosítja: 

- az LHTP-parancsnoki vezetését az LPK által, s ezúton az egyszemélyi 
parancsnoki követelmény és felelősség érvényesülését, a laktanyai keretek között; 

- az LHTP-nek a csapatok szervezeti és irányítási rendszerébe illesztését; 
- a csapatgazdálkodás érvényes rendelkezéseinek, szabályainak töretlen al-

kalmazását és az új körülményeknek megfelelő adaptálását; 
- az LHTP szervezeti keretei között a békeellátást és a háborús felké

szítést szolgáló funkció és tevékenység egységét, összhangját. 

Az LHTP-k tehát olyan, az állandó harckészültség időszakában működő, 
sajátos szervezetként értelmezzük, amely rugalmas feltételeket 'teremt egyben az 
alakulatok alaprendeltetésével kapcsolatos felkészítést szolgáló hadtáphiztosítási 
feladatok maradéktalan megoldásához, valamint a háborús működési, ellátási 
rendszerre történő, követelményeknek megfelelő átállás gyors és zókk.enömeotes 
végrehajtásához. 

Ennek megvalósítása - megítélésünk szerint - az LHTP személyi állomá
nyának kettős - béke (,,B") és „M" - beosztásának meghatározásával, s az 
ezeldcel kapcsolatos feladatok egyszemélyben történő ellátásának követelményé
vel biztosítható. A megoldás természetesen nem újkeletű, 'hisz a hadseregben 
általában mindenkinek kettős, .,B"- és „M"-beosztása van. Újszerú ra kérdésben, 
hogy az LHTP-rendszerben a két beosztás : 

- az állomány egy jelentős részénél külön-külön szervezeti keretek között, 
egymástól eltérő alárendeltségi viszonyban realizálódik; 

- esetleg eltérhet egymástól, szűkebb vagy szélesebb feladatköröket tartal
mazhat. 

Az újszerűség egyben az eddigieknél fokozottabb követelményeket is tá• 
ma&zt az LHTP személyi állománya „B" - és „M" -beosztása ellátási feltételeinek 
biztosítása, illetve az azokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása terén. 

Az LHTP renszeme állításának egyik sarkalatos kérdése a pamncsnoki ve
zetés, jog- és hatáskör, valamint felelősség további érvényesülésének biztoaítása. 
E vonatkozásban két parancsnoki funkciót kell vizsgálni, így 

- a laktanyaparacsnokit és 
- az ala'kulatparancsnokit. 

Mint már korábban 'SZÓ volt róla, a néphadsereg csapatvezetési rendszere 
alapvetően az alakulatok élén álló egyszemélyi parancsnokra épül, a laktanya
és a helyőrségparancsnoki rendszerben az ellátás, gazdálkodás irányításával kap
csolatos feladatok, jog- és hatáskörök erősen korlátozott mértékben jelentkeznek, 
érvényesülnek. 

A laktanyaparancsnoki funkció keretében újszerűen jelentkező főbb kér
dések: 

- az LPK személyes felelőssége az alárendeltségébe nem tartozó, önállóan 
tevékenykedő alakulatok badtápellátásáért, az ellátás biztosításával kapcsolatos 
feladatok megoldása, a hatékony, takarékos laktanyaérdekű gazdálkodás meg
valósítása terén támasztott követelmények érvényesítését uolgáló jog- és hatás1-
körök biztosítása; 

- az LPK és az alakulatparancsnokok viszonya, együttműködése; 

45 



- az alakulatok alaprendeltetésével, felkészítésével és a laktanyai keretek 
közötti tevékenységével kapcsolatos feladatok, valamint az LHTP-ellátási, -bizto
sítási feladatok összehangolása; 

- a laktanya-hadtápgazdálkodás szervezése, irányítása. 

A hadtápgazdálkodást nem folytató, utalt alakulatparancsnokok vonatkozá
sában - a dolog természeténél fogva - ,az eddigi, közvetlenül személyükhöz fű
ződő gazdálkodási jog- és hatáskör egy jelentős részének beszűkülésével kell 
számolni, továbbá a hadtápállományuk feletti közvetlen rendelkezési jogukat is 
elvesztik. Ilyen körülmények között újszerűen merül fel az egyszemélyi parancs
noki felelősség érvényesítési feltételeinek biztosítása. 

A néphadseregben jelenleg is számos olyan alakulat van, amely nem, vagy 
csak egyes ágazatok vonatkozJ.sában folytat önálló gazdálkodást, így ellátásuk 
részben, vagy egészében utalás útj::ín van megoldva. Lényegében tehát nem egy 
ismeretlen helyzettel állunk szemben, e vonatkozásban is vannak tapasztalataink 
az egyszemélyi parancsnoki felelősség, jog- és hatáskör érvényesítési lehetőségeit 
illetően. Az LHTP-rendszer bevezetésével azonban egy nagymértékű átrendező
déssel kell számolni a gazdálkodó és nem-gazdálkodó alakulatok számát te
kintve. Laktanyánként lesz egy-egy alakulat, amely önálló hadtápgazdálkodást 
folytat, a többi alakulat ellátása utalással történik. Laktanyai viszonylatban 
tehát egy alakulathoz koncentrálódik a hadtápgazdálkodás, így nő az utalt ala
kulatok száma. Következésképpen míg a jelen helyzetben az utaltság viszonylag 
nem általánosítható, s egy-egy ágazatban is differenciált megosztásban jelentke
zik, addig az LHTP-rendszer fokozatos kiterjesztésével jelentős számban meg
növekszik (a több alakulatot magába foglaló laktanyálc viszonylatában az utalt 
alakulatok száma mintegy 700/o lesz). Mindez indokolja, hogy behatóan vizsgál
juk az ellátásra utalt önálló alakulatparancsnokok felelőss·égének, jog- és hatás
körének érvényesítési feltételeit bfatosító kérdéseket. 

A problémamegoldás célszerű lehetőségét a laktanyában elhelyezett alaku
latok parancsnokainak részvételével kialakított ún. LAKTANY AGAZDALKO
DASI ÉS -ÉP1TÉSI BIZOTTSAG megszervezésében és működésének szabályo
zásában látjuk. 

A laktanyagazdálkodási és -építési bizottság (LGÉB) képezheti azt a fó
rumot, amelynek keretében a laktanyában elhelyezett alakulatok parancsnokai 
képviselik alakulatuk érdekeit a hadtápellátás, -gazdálkodás kérdéseiben, fel
ügyeletet látnak el a laktanyai összérdekek teljesértékű érvényesülését illetően, 
érvényesítik követelményeiket, érvényt szereznek jogaiknak. Ugyanakkor az 
LGÉB működése teremthet megfelelő alapot a laktanyaparancsnok számára is 
- a hadtápgazdálkodás terén - az összlaktanya érdekű .egyszemélyi vezetés, irá
nyítás hatékony megvalósításához. 

Az LHTP-rendszer megszervezésére 'kialakított koncepcióban foglalt elvek 
gyakorlati érvényesülésének konkrét formáit, módszereit a kísérletnek kell ki
munkálni és feltárni mindazokat az összefüggéseket, hatásokat, amelyeket enél
kül kevésbé vagyunk képesek érzékelni és megoldásukról komplex módon gon
doskodni. A kísérlet eddigi szakaszában számos ilyen jellegű kérdésben szerez
tünk tapasztalatot, amelyek részben megerősítik a kialakított elgondolások he
lyességét, részben ráirányították figyelmünket a további tennivalókra. 
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III. 

Az LHTP kísérleti rendszere 

Az LHTP kísérleti rendszerének kialakítása a jóváhagyott elgondolásban 
rögzített koncepciónak megfelelően, a néphadseregben érvényes szervezési elvek, 
normák, valamint az alapszabályzatok, rendelkezések követelményei, előírásai 
figyelembevételével történt. 

A laktanyahadtáp fogalma: az LHTP a laktanyában elhelyezett alakulatok 
(szervek) hadtáp anyagi ellátására, kiszolgálására, egészségügyi ellátására, az 
ellátással összefüggő anyagi szállítások végrehajtására, valamint a laktanyagaz
dálkodás számvitelére hivatott szervezet. Alapvetően feladatát képezi: 

- a laktanyai elhelyezés körülményei közötti hadtáp ,anyagi, egészségügyi 
ellátási, szállítási feladatok megoldása; 

- az alakulatok harckészültségének, mozgósításának hadtápbiztosításával 
kapcsolatos feladatok közül - az alakulatok tervei alapján és közreműködésé

vel - a szükséges anyagi eszközök igénylése, megalakítása, készletezése, tárolása, 
frissítése, karbantartása, nyilvántartása; 

- az alakulatok kiképzése, gyakorlatai, rendezvényei hadtáp anyagi, egész
ségügyi feltételeinek biztosítása . 

Az LHTP szervezeti létrehozásának alapját, a laktanyában elhelyezett ala
kulatok béke-hadtápállományá képezte. Az LHTP központilag meghatározott 
szervezete lényegében a csapathadtáp szervezeti struktúráját követi. 

Az LHTP élén állnak, az LPK közvetlen alárendeltségében: 
- a laktanyaparancsnok hadtáphelyettese (LPK HTPH), valamint 
- a laktanya egészségügyi szolgálat főnöke. 
Az LHTP szervezetébe tartoznak: 
- a hadtáptörzs, 
- a Csapat Számviteli Részleg, 
- az ellátó század (szállító szakasz, ellátó szakasz, élm. elló. szakasz, rak-

tárak), 
- segélyhely, 
- a tiszti étkezde. 

Az LHTP szervezetének belső struktúráját, létszámát a laktanya-hadtápellá
tási feladatainak nagyságrendje, az alakulatok alaprendeltetésével összefüggő 
sajátos ellátási, biztosítási feladatok, valamint a laktanyai elhelyezési és egyéb 
helyi körülmények határozzák meg: 

A laktanyákban rendelkezésre álló hadtáp beosztásoktól függően általában 
lehetőség nyílt arra, hogy a vezetés, végrehajtás személyi feltételeit mindenütt 
javítsuk: 

- a szolgálatiág-főnökök (-vezetők) mellé szakmai segítőket (helyetteseket) 
szervezzünk; 

- a raktárvezetők alárendeltségében raktárrészleg-vezetőket (fehérnemúrak-
tár-vezetőt, üza. feltöltöállomás-parancsnokot) hozzunk létre; 

- szállító diszpécser tiszthelyettesi (tisztesi) beosztást rendszeresítsünk; 
- erős élelmezési ellátó szakaszt alakítsunk ki; 
- a 1aktanyai csapatrendelő egészségügyi szakszemélyzetét növeljük. 

47 



Az LHTP vezető és végrehajtó állományának konkrét kijelölését, meghí· 
zását, beosztásba helyezését - a kísérleti állománytáblákban meghatározottak 
szerint - az LPK-k az uralt alakulatok parancsnokaival együttműködésben, az 
elöljáró parancsnokok jóváhagyásával végezték. 

A kísérlet időszakára az LHTP-be az utalt alakulatoktól kijelölt hadtáp· 
állomány „vezénylés"-es módszerrel került átcsosportosításra. Ez a körülmény 
természetesen magában hordta azokat az ellentmondásokat, problémákat, ame
lyek alapvetően a végleges rendezés során oldhatók meg. Ilyenek például: 

- a személyi állomány illetményét továbbra is eredeti alakulata „B"·állo· 
mánytáblájában meghatározott beosztási illetményfokozat szerint kapja; 

- a személyi minősítéseket az állományilletékes alakulatparancsnokok vég
zik, dicséretet, jutalmat is tőlük kapják; 

- a személyi állomány után illetményes, nem hadtáp ellátási normák fel
számídsa továbbra is az állományilletékes ala•kulatnál történik. 

Az ezekből adódó problémákkal a kísérleti rendszer kialakítása során a 
felsö vezetés tudatosan számolt. Ezek csak megerősítik az LHTP-rendszer vég
leges bevezetésére vonatkozó döntés időszerüségét. Csak jogilag teljeskörúen ren
dezett gazdálkodási rendszertől lehet elvárni a célkitűzéseknek megfeleló tel· 
jesfomény, .hatékonyság elérését. 

Az LHTP szervezetébe olyan erők bevonását terveztük, amelyek - a szer
vezésre vonatkozó elvek figyelembevételével - megítélésünk szerint szükségesek 
az ellátási, gazdálkodási feladatok megoldásához, Emellett számításba kellett 
venni azokat az erőket is, amelyek szükségesek az alakulatok keretei között ellá· 
tandó sajátos feladatok végrehajtá,ához. 

Ennek tükrében az LHTP szervezetének kiala!kítása mellett az alakulatdknál 
egyrészt konkrét feladattal maradtak vi.sza személyek (pl. PK HTPH·k), más· 
részt, akik bevonására az LHTP-be - az akkori megítélés szerint - nem volt 
szükség. Emellett biztosítottuk az LPK-k részére azt a lehetöséget, hogy a kísér
let folyamán, a jelentkező feladatok tükrében, a visszamaradó állományból szük
ség szerint vonjanak be erőket időszakosan, vagy hosszabb távon. Ez rugalmas 
lehetőséget nyújtott arra, hogy a szervezeti kialakítás terén, az ez irányú tapasz
talatlanságból adódó hiányosságokat helyileg kiküszöböljék. 

Az utalt alakulatoknál visszahagyásra kerültek a PK HTPH-k azzal a fel· 
adattal, hogy: 

- szervezzék és irányítsák alakulataik harckészültségének, mozgósításának, 
továbbá a csapatgyakorlatok és más csapatmegmozdulások hadtá.pbiztosítását; a 
hadtáp felkészítését; 

- biztosítsák alakulatuk érdekképviseletét a laktanyahadtápnál; 
- működjenek együtt az LHTP-vel a közös feladatokban; 
- lássák el alakulatuk vonatkozásában a belső ellenőrzést. 
Az LHTP szervezeti létrehozásával számottevő erő koncentrálódott az 

LPK és az LPK HTPH kezében a l«ktanyaméretű hadtápellátási feladatok meg· 
oldásához. Ennek megfelelően a korábban alakulatonként szervezett ellátási ága
zatok tevékenysége, valamint anyagi, technikai, pénzügyi eszközei alapvetően 
összevonásra kerültek. 

Az LHTP-k kidolgo:aták a tevékenységük alapját képezö terveket, okmá· 
nyokat, intézkedéseket és megkezdték az új körülményeknek megfelelő műkö· 
dési, gazdálkodási, ellátási, tárolási, számviteli folyamatrend kialakítását. Mindez 
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tennészetesen nem ment máról holnapra. Emellett mirudenekelótt folyamatosan 
biztosítani •kellett a kíképusi, felkészítési feladatok, gyakorlatok végrdlajtását. 
Meg kellett oldani az LHTP állományának felkészítését, összekovácsolását, vala· 
mint sok belső nehézséggel, gonddal kellett megküzdeni (a helyi szemlélet fomná· 
lása, kezdeti elégedetlenségek, meg nem értések fel.zámolása stb.). Meghatározó 
volt az átállást illetóen az a körülmény, hogy a laktanyában, a korábbi évek 
során milyen belső ellátási, gazdálkodási rend alakult ki, milyen gyökere, múltja 
volt az összevont gazdálkodási rendszernek. 

A laktanya-hadtápgazdálkodás megszervezésének és bonyolításának alapját 
az önálló költségvetési gazdálkodásra, ezen belül a szakanyag-gazdálkodásra ér· 
vényes rendelkezések képezik, az összevonással kialakult új körülményeknek 
megfelelően: 

- ,a hadtápilletményeket, anyagi és szolgáltatási szükségleteket, költségvetési 
előirányzatokat valamennyi alakulatra vonatkozóan összeállított felszámítási ala· 
poknak (létszámnak, technikának) és jogcímeknek megfelelően kell tervezni; 

- egységes készletgazdálkodási rendet kell kialakítani, amely azt jelenti, 
hogy az alakulatnál levő hadtápanyagcrk egységes laktanyakészletet képeznek, 
ennek megfelelően 'kell kezelni, tárolni, nyilvántartani, elszámolni; 

- a laktanyában elhelyezett alakulatok ellátására egységes „ellátási terv" ·et 
kell készíteni, figyeletnbe véve az alakulatok sajátosságaiból adódó követelmé
nyeket, igényeket. 

A fentieken túlmenően az LHTP egységes tervet készít: 
- az alakulatok érdekeit szolgáló, hatáskörébe utalt, HKSZ- és „M"-had

tápbiztosítási feladatokra; az utalt alakulatok hadtáp személyi állománya vissza· 
biztosítására; 

- az éves és havi feladatok végrehajtására, az utalt alakulatokkal össze
hangoltan; 

- a la:ktanyaérdekű, valamint az utalt ala:kulatok ellátását szolgáló szállítá
sokra; 

- a gazdálkodás és az anyagi készletek meglétének belső ellenőrzésére, lel· 
tározására; 

- a hadtápkiképzés, -felkészítés végrehajtására; 
- a laktanya-egészségügyi biztosításának végrehajtására. 

Egyik legnehezebb feladat volt az LHTP-rendszer környezetbe történő 
beillesztésének, a más szakterületekkel, a katonai igazgatási, a mozgalmi, a poli· 
tikai rendszer egészével való kapcsolat és összefüggés megoldása, központi és 
helyi szabályozása. E vonatkozásban a legalapvetőbb feltételek központilag tör
tént biztosítása mellett, a kísérlettől várjuk a minden részletre kiterjedő prob
lémafelvetéseket. 

IV. 

Az LHTP-kísérlet első évi főbb tapasztalatai 

Az LHTP kísérleti rendszer eredményességének megítélése, valamint a fej
lesztés és a további kiszélesítésre való törekvés szempontjából meghatározó sze
repet tölt be a csapatok különböző szintű parancsnokainak, különösen az ellátó 
és az utalt alakulatparancsnokoknak állásfoglalása a kérdésben. Rendkívül meg
győző, hogy a témavizssgálat során dhangzott jelentéseikben mind a kísérletet 
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vezető laktanyaparancsnokok, mind az utalt alakulatparancsnokok - kivétel nél
kül, egybehangzóan - a laktanya valamennyi alakulatára kiterjedő, összevont 
hadtápellátás és gazdálkodás megszervezésének célszerűségéről, a hatékonyságot, 
a gazdaságosságot, az ellátás színvonalát javító módszeréről, a működés kedvező 
szervezeti és tárgyi feltételeit javító körülményeiről nyilatkoztak, s a kísérleti 
rendszer további tökéletesítési kérdéseire rámutatva, állást foglaltak az LHTP 
szervezetszerű kialakítására irányuló központi. törekvés helyessége, szükséges· 
sége, és a katonai gyakorlatban való realizdlás lehetősége mellett. Jelentéseik a 
kiemelt kérdésekben az alábbiakat támasztották alá: 

- az LHTP-rendszer összhangban van a csapatok magas szintű harckészült· 
ségének, ,.M" -készségének biztosítására vonatkozó követelményekkel; továbbra 
is normaidöre végrehajtható az összevont hadtáp személyi állomány riasztása, 
visszabiztosítása, szervezetten megoldott az alakulatok ·hadtápbiztosításával, kü
lönválásával, a hadtáp felkészítésével kapcsolatos feladatok terve2ése, szervezése, 
végrehajtása, sőt e vonatkozásban is kedvezőbb feltételek alakultak ki; 

- az LHTP-rendszer szervesen beilleszthető a katonai igazgatás, parancs
noki vezetés, a pártpolitikai, mozgalmi tevékenység, valamint a csapatgazdál
kodás rendszerébe; 

- a hadtápellátás és -gazdálkodás szervezéséhez, végrehajtásához kedve
zőbb szervezeti, anyagi, technikai, elhelyezési és pénzügyi feltételek jöttek létre; 
jobban érvényesülnek a hatékonyság, a gazdaságosság, a takarékosság követel
ményei; 

- az összevont ellátás és gazdálkodás keretein belül is megfelelő módon 
érvényesíthetők az egyszemélyi parancsnoki felelősség elvével összefüggő köve
telmények, parancsnoki jog- és hatáskörök; az ,alakulatok hadtápellátásának 
színvonalában további javulás következett be. 

A csapatok elöljáró szervei, valamint az MNHF-ség által végrehajtott téma- ~ 
vizsgálatok megállapításai megerősítik a kísérleti rendszer müködésének kezdeti 
eredményességét, jó irányú fejlődését, mely alapvetően tükrözi a kitűzött célok 
megvalósulását, mutatja a hatékonyság, a gazdaságosság, az ésszerűség mutatói-
nak fokozatos növekedését. A tapasztalt fogyatékosságok, problémák, gondok 
elsősorban azzal függnek össze, hogy ez időben még nem történhetett meg tel-
jesértéküen a rendszer működésének komplett jogi szabályozása, az MN igaz-
gatási, vezetési, működési rendszerébe illesztése. A végrehajtásban mutatkozó 
negatívumok lényegében azonosak a csapathadtáp-ellátás, -gazdálkodás általános 
problémáival, így nem az LHTP-rendszerrel függnek össze. 

Az LHTP kialakított szervezetei alapjaiban megfelelnek a laktanyaszintü 
ellátás, gazdálkodás követelményeinek. Egyes feladatok ellátásához a szerve
zeti erősítés indokolt (szakácsok, gépkocsivezetők). 

Néhány LHTP szervezetében tükröződik az a körülmény, hogy a szervezeti 
kialakítás kereteit az adott laktaoyában meglevő hadtápállomány határozta meg, 
így az egységes elvek érvényesítésére, illetve a jelentkező összhadtáp-feladatok
nak megfelelő szervezet kialakítására nem minden vonatkozásban volt lehetőség. 

Negatívan befolyásolja az LHTP-k működését a helyenként jelentős nagy
ságrendű tiszthelyettesi hiány, feltöltetlenség, bár e vonatkozásban az összevonás 
a korábbinál jóval kedvezőbb helyzetet hozott létre. 

Az új körülményeknek megfelelően formálódott az LPK-k hadtápellátást, 
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-gazdálkodást vezető, irányító módszere. Az LPH-munkában nagyobb teret ka
pott a laktanya-hadtápgazdálkodás szervezése, irányítása. az ellátási, biztosítási 
feladatok, követelmények összehangolása az alakulatok patancsnokaival. Ennek 
fórumaként általában megszervezték és rendszeressé tették az LGEB működését. 
A továbbiakban arra van szükség, hogy fokozzák az LGEB tevékenységének 
hatékonyságát. Ennek feltételeit a működésre vonatkozó egységes, központi sza
bályozással is biztosítani kell. 

Az LTHP megszervezésére, működésére meghatározott követelmények, sza
bályok a gyakorlatban megfelelően érvényesülnek, s a feladatok ellátásához 
megbízható alapot, keretet képeznek. Egyes kérdésekben a továbbfejlesztés, a 
pontosítás, a tapasztalatoknak megfelelő módosítás igénye indokolt. 

A laktanyacentrikus ellátási, gazdálkodási rendszer megvalósítása - kez
deti szakaszában is - mérhető, kézzelfogható gazdaságossági, hatékonysági ered
ményeket hozott. Ezek teljesebbértékű kibontakoztatása, a belső tattalékok kiak
názása a rendszer megszilárdulásának, intézményesítésének függvénye. E vonat
kozásban különösen jelentősnek ígérkezik a rendszer más szakterületekkel együtt 
(pl. laktanya-elhelyezési szolgálat stb.) értelmezett bázisán hosszabb távon vár
ható gazdaságossági tényezők realizálódása. Az „egy gazda~1 irányításával, az 
összes érdekelt parancsnok bevonásával, ezek szakmai igényeinek figyelembe
vételével szervezett döntéselőkészítö tevékenység megvalósításával folyó ellátási, 
gazdálkodási, építési tevékenység számos indokolatlan párhuzamosság, gazda
ságtalanság, ellentmondás, probléma megszüntetésének lehetőségét biztosítja. En
nek jelei mutatkoznak: meg többe:k között a laktanyák belső anyagi eszköz
tárolási rendszerének beindult korszerűsítése, a tárolás technológiájának tökélete
sítése terén, mely számottevő tárolótér-felszabadulással jár, miközben célsze
rűen növelhető a helyszínen megalakítható készletek szintje. Hasonló gazdasá
gossági eredmények mutathatók ki az erők és eszközök összevonásával szerve
zett különböző munkafolyamatokban, a szállítási feladatok összehangolt végre-
hajtásában, a szállítóeszközök kihasználtsági mutatóinak növelésében, a 'kor
szerű tec·hnikai eszközök atkalmazásában. 

Kiemelt jelentőséggel bír, hogy a laktanya (és távlataiban a helyőrségi} 
csapatrendelő kialakításával számottevő mértékben javul a személyi állomány 
gyógyító-megelőző ellátásának lehetősége, létrejönnek az általános orvosi ellá
tásnak fokozatosan általános szakorvosi szintre emelési (a korszerű és helyi vi
szonylatban is jól kihasználható gyógydiagnosztikai, therápiás eszközök alkalma
zási) feltételei, mind a laktanyában, mind ·a helyőrségben (kisebb - 20-2·5 km-es 
- körzetben) elhelyezett alakulatokat, kislétszámú alegységeket, szerveket érin
tően. 

Az LHTP-rendszer kialakítása a vezetés, irányítás új módszereinek kifej
lesztését igényli az elöljáró szervek részéről is. E vonatkozásban megfelelő tö
rekvések jelei tapasztalhatók, azonban a teljeskörű számbavétel csak a rendszer 
további kiterjesztésével, általánossá válásával történhet meg minden szinten~ 
Több kezdeti probléma volt tapasztalható olyan laktanya esetében, amelynél az 
alakulatok egymástól eltérő elöljárói alárendeltségi viszonyban állnak. Ilyen ese
tekben fokozott figyelmet kell fordítani az elöljáró szervek közötti együttmú
ködésre, az LHTP-t érintő feladatok közös összehangolására mind parancsnoki„ 
mind szakmai vonatkozásban . 

Az LHTP-rendszerben megnövekedtek, bonyolultabbá váltak mind az 
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LPK-, mind az LPK HTPH-vezctés, -irányítás feladatai, növekedett a szemé
lyükre háruló felelősség, gond. Az LPK-i funkció ellátásának szerve1JCl.i feltéte
leit illetően problémák mutatkoznak, ahol ezt a beosztást zá.szlóalj szintű pa
rancsnokok töltik be. llldokoltnak tartjuk azt is, hogy ilyen esetekben az LKP
funkcióhoz fűződő parancsnoki szintet, jog· és hatáskört ezredparancsnokira cél· 
szerű növelni, egyéb tekintetben is méltányolni a funkció ellátásával kapcsolatos 
leterheltséget, felelősséget. 

Indokoltnak tarjuk az LPK HTPH-ekre háruló megnövekedett szervező, 
irányító, ellenőrző feladatok megoldá.sához a megfelelő szervezeti feltételek biz
tosítását. Jelenleg ezen a téren található a szervezeti struktúra legszúkebb ke
resztmetszete, amely az összevonással egyáltalán nem b6vült. 

Az alakulatoknál visszahagyott PK HTPHCk általában az elvárásoknak 
megfelelően oldják meg azokat a feladatokat, amelyek az új körülmények kö
zött személyükre hárulnak. Altalános tapasztalat azonban, 'hogy ezek a feladatok 
munkaidejüknek mintegy 25-300/o-át köti le, szabad kapacitásukban a parancs
nokok más (nem hadtáp) jellegű feladatok ellátásával foglalkoztatják őket. (Ezek 
között sajnos olyanok is vannak, amelyek sé.rtöleg hatnak PK„helyettesi mivol
tukra.) Meggondolás tárgyát kell képezze személyiiknek fokozottabb és szerve
zett formában történő bevonása az LHTP tevékenységével kapcsolatos srervezö, 
irányító, ellenőrző feladatok megoldásába. 

Az LHTP szervezetébe be nem vont, visszahagyott hadtáp személyi állo
mány foglalkoztatásáról az alakulatparancsnokok és PK HTPH-k gondoskod
tak. Egyrészüket az LHTP-nál mutatkozó szervezeti feszültségek feloldása érde
kében helyileg időszakosan vagy tartósan vezényelték az LHTP0 hez. Ilyen érte
lemben a gyakorlati élet is tovább szelektálta az állományarányokat, így tény
legesen is kimutatható az alakulatoknál visszahagyható létszám. A továbbiakban 
alakulatonként külön-külön vizsgálandó a visszahagyás szükségessége, az eset
leges keretesítés, átcsoportosítás lehetősége, a napi feladatok ellátását, illetve a 
HKSZ-, ,,M" -készség biztosításának követelményét figyelembe véve. 

V. 

A kísérleti rendszer továbbfeiles:t_tése 

A kísérlet ös·szegezett tapasztalatai, a lefolytatott vizsgálatok megállapításai 
alapján úgy ítélhető meg, hogy a kijelölt laktanyákban, a csapathadtápok sze
mélyi állományának célszerű összevonásával kialakított és megszervezett LHTP
rendszer alapjaiban megfelel a felső vezetés által meghatározott követelmények
nek, illetve annak megfelelő irányban fejlődik, megszilárdulásuk, teljes körű 
'kibontakozásuk hatékonyan fogja szolgálni az alakulatok harckészültségének, 
,,M"-készségének, felkészítésének. hadtápbiztosítását, valamint a laktanyai tevé
kenység, a személyi állomány élet- és munkakörülményei, hadtáp anyagi, egész
ségügyi ellátását, kiszolgálását. Megítélésünk szerint a szerzett alapvetően pozitív 
tapasztalatok - a még meglevő, a rendszer továbbfejlesztése keretében megold
ható, kiküszöbölhető fogyatékosságok figyelembevételével - összességében meg· 
felelő bázisul szolgálnak a végleges rendszerbe állításhoz szükséges felső szintű 
döntés alapos előkészítéséhez. 
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A !kísérleti rendszer továbbfejlesztése érdekében a f6 figyelmet az alábbi 
főbb kérdésekre indokolt fordítani: 

- az LHTP-nak a katonai igazgatás, a csapatvezetés, -irányítás rendszerébe 
illesztése, továbbá a pártpolitikai és mozgalmi szervek, valamint a kapcsolódó 
többi szakágazatok rendszerével való össthang, kapcsolat megteremtése; 

- a háborús szervezeti és működési rendre való gyors és zö'kkenómente& 
átállítás feltételeinek további javitása; 

- a parancsnoki vezetés, jog- és batáokör megfelelő érvényesülési feltételei
nek biztosítása; 

- az LHTP szervezeti struktúrájának, val~nt 
- a gazdálkodás rendjére kialaldtott szabályozás tökéletesítése. 
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Gondolatok a laktanyahadtápról 

Páli n k ó K á r o ly őrnagy 

A csapatgazdálkodás korszerűsítése, rajta keresztül a személyi állomány 
életszínvonalának a társadalmi és szolgálati követelményekhez, jogos igények
hez igazodó fejlesztése, és az elvárásoknak mind jobban megfelelő kielégítése; 
a katonai-szolgálati környe2Jet tudatot és jellemet formáló tulajdonságának álta
lános elfogadása, az e területen meglevő nagy lehetőségek céljainak szolgála-
tába állítása; a harckészültségi-, kiképzési feladatok végrehajtásának szinvo- ~ 

nala (eredmények) és az emberekről való gondoskodás (ellátás-4ciszolgálás mi-
nősége) összefüggésének megbízható megértése, a két terület párhuzamos javí-
tása a parancsnoki munka igen rangos részét képezi, megköveteli a csapat-
hadtáp szervezetekben és a hadtápgazdálkodásban meglevő - jelentős - belső 
tartalékok feltárását, céltudatos-hatékony hasznosítását. 

A hatékonyság növelésének, a belső tartalékok és helyi erőforrások feltá- ,.,; 
rásánaik napjainkban két alapvető, egymástól jól elkülöníthető - nagyobb rá-
fordítások nélkül is megvalósítható - területe van. Ezek: 

1. A békeellátó csapathadtáp szervezetek korszerűsítése, az önállóságot 
szimbolizáló htp. erők és es2iközök laktanya (helyőrség) szintű összevonása a 
teljesítőképesség optimális hasznosítása, az arányos teherviselés biztosítása és az 
egységes vezetés feltételeinek. megteremtése céljából. 

2. Az anyagi-rechnikai-pénzügyi es2lközök, belső tartalékok és helyi erő
források c.éltudatos, gazdaságos, pazarlástól és öncélúságtól mentes, koncentrált 
felhasználása és hasznosítása az egységszintű hadtápgazdálkodás teljesítőképes
ségének fokozása céljából. 

A két terület lehetőségeinek kihasználtságát, hasznosítását elemezve meg
állapítható, hogy napjainkban a hadtápgazdálkodásban levő, belső tartalékok 
hasznosítása (bár koránt sem teljesértékű) megelőzte a csapathadtáp alegysé
gek szervezetében rejlő teljesítőképesség kihasználtságát. Az egyensúly átme-
neti megbillenése zavarja az eHátás fejlődését, akadályozm a gazdálkodási 
tartalékok ütemesebb has2J11osítását; állandósulása pedig veszélyeztetné az 
utóbbi 8-10 évben elért fejlődés irányának és ütemének tartását. 

1. A laktanyahadtápok létreho,:.ásának követelményei 

A laktanyahadtápok kísérleti jellegű létrehozására és mü,ködtetésének meg
·kezdésére egy általánosan felfelé ívelő fejlődési szakasz (amely az új gazdaság-
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irányítási tendszerrel kezdődött) második felében került .sor. Ennek az időszak
nak a legfontosabb sajátosságai: 

- szilárd alapokon nyugszik a csapatok mozgósításának és magasabb harc
készültségbe helyezésének hadtáp biztosítása; a csapathadtápok harckészültsége 
azonos szintű a csapatok harakészültségével, vagy azt szorosan megközelíti. Az 
alaprendeltetésből adódó feladataink megkezdéséhez és eredmén}'<lS folytatá
sához szükcséges állomány, anyagi-technikai esaközök folyamatos - hadihasznál
ható állapotban - rendelkezésre állnak; 

- jelentős eredmények születtek a csapatok kiképzési feladatai (laktanyai 
és tábori) hadtápbiztosításában, a hadtápsziervezetek csapataik feladataira épí
tett gyakoroltatásában. A csapatgyakorlatokon is biztosítva van a jóm.inöségű, 
kalória és tápanyagdús hideg-meleg élelem ellátás, a melegítő ital. ezek általá
ban eljutnak az önálló feladatokat teljesítő egyes ·katonákhoz vagy kis alegysé
gekhez is. Erőfeszítések árán· is biztosított a gyakorló katonák időjáráshoz al
kalmazkodó tábori pihentetése, a ruhacsere és szárítás, továbbá a melegedés 
feltétele. Felgyorsult a harc- és gépjárművek harc alatti üzemanyag feltöltésé
nek ütieme; általánossá vált a hadtáp ·tagozatok közötti tömeges anyagszállítás, 
átadáis-átvétel, az után- és hátraszállftás; kialakult .a sebesült ellátás és kiürítés 
- háborús helyzetet tükröző - gyakoroltatásának rendszere, módszere; 

- a hadtápgazdálkodás minden területét átfogó, kiemelkedő eredményeket 
értünk el a 0<apatgazdálkodás fejlesztésében. Megszilárdult, átgondoltabb és 
feladatra méreterettebb lett - különösen az önálló gazdálkodóknál - az ellátás 
és ki.szolgálás tervezése, a parancsnoki munkának mindinkább részévé vált a 
beosztottakról való minden irányú gondoskodás. Javult az összhang az anyag
igénylés, a beszerzés. a biztosítás és a tény leges ,szükségletek között. Szervezet
tebb, emberközpontúbb, a tényleges szükségletekhez egyre jobban igazodó !ott 
az anyag-, eszköz- és pénzfelhasználás, a személyi állomány ellátása és kiszol
gálása; jelentősen javult a katonák életszínvonala. 

Ennek fogható eredménye, hogy általánossá vált az összetett reggeli, a 
kétmenűs ebéd, a hideg-meleg ételeket ·tartalmazó vacsora (több csapatnál a 
büférendszerű vacsoráztatás) ellátás, 0 szükségletekhez felfejlődött a kereske
delmi ellátás. 

Attértünk a szükséglet 'Szerinti, más csapatoknál a heti két fürdetésre, 
fehérnemű biztosításra. Kialakult az egységes belsökörlet rend, lehetővé vált a 
szabad időben végzett munkák egy részének géppel történő elvégzése. Egysé
ges követelmények alapján, igényesen be lettek rendezve, fel lettek szerelve a 
csarathadtáp szolgáltató objektumok és létesítmények. Több helyőrségben jól 
felszerelt töltőállomáson végzik a harc- és gépjárművek üzemanyag-ellátását. 
A csapatsegélyhelyek túlnyomó többségében rendelőintézeti színvonalú eü. el
látásban részesülnek a katonák. 

Hozzáértőbb és szakszerűbb lett a hadtápanyagok és technikai eszközök 
üzemeltetése, javítása, karbantartása, megóvása. Sok katona tanulta meg az 
egyszerű - háztartásina.k mondható - kisgépek és eszközök kezelését, értette 
meg használatának emberi munkát helyettesítő szerepét . 

Központi segítséggel és helyi kezdeményezéssel megkezdődött a tárolás és 
raktározás :korszerűsítése, melynek végleges eredményeit napjainkban cs.aik meg~ 
ítélni lehet. Korszerű alapokra (diszpécseri rendszerbe irányított) lett helyezve 
a közúti anyagszállitás. amely jelentős anyagi eredményei mellett csölcl(entette 
a végrehajtó állomány nagyfokú leterheltségét. 
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Gazdálkodási tevékenységünknek alappillérévé vált a céltudatos takarékos
ság, a belső tartalékok és helyi erőforrások feltárása és hasznositás.a, az anyagi
pénzügyi keretek fő feladatokm, a személyi állomány élet- és ,zolgálati körül
ményei javítása, a harci technika mind jobb kiszolgálására összpontosított fel
használása. Megszilárdult a gazdálkodás ellenőrzése, növekedett ténymegálla· 
pító és segítő jellege. 

A:,. elért eredmények megoldották a hadtápgazdálkodás 8-10 év előtti 
gondjait és problémáit, ugyanakkor felszínre hoztak olyan - korábban nem ta
pasztalt - új gondokat (hadtápállomány túlterheltsége, választás lehetősége a 
többmenűs écl<ezésböl, ellá,tó objektumok kiképzési időn túli iizemeltetése, elő
készítő tevékenység időszükségletének megnövekedése stb.) amelyek megoldása 
a napjaink fontos feladatát képezi. Ezek közül is kiemelkedő jelentőséggel bír 
egy - a lak.tanyai ellátási feladatok végrehajtására méretezett, centralizált, ru
galmasan alkalmazható, több profilú de egyszemélyi vezetés és szaikirányítás 
alatt álló szervezet a „LAKTANY AHADTAP" léttehozása. 

Napjaink gazdálkodá&i vonatlcozású beszélgetéseinek igen gyak<an témája, 
hogy milyen legyen a la.ktanyahadtáp szerverete, és az milyen követelmények
nek legyen képes eleget tenni? Úgy ítélem meg, a kérdésre a válasz keresését 
megkönnyíti az új szervezet definiálása. 

A laktanyahadtáp a közös laktanyában elhelyezett csapatok állományába 
tartozó hadtáp vezető állományból és a/egységeiből, a laktanyai gazdálkodás 
feladatainak végrehajtdsára, az ellátás körébe tartozó csapatok minden oldalú 
hadtáp ellátására - és lúszolgálására, a harckészültséget biztosító béke gazdái· 
kodási feladatok végrehajtására, a csapatok teljes hadtáp állománya összehan
golt felkészítésére és váratlan, rendlúvüli feladatok elvégzésére létrehozott; egy
személyi vezetés alatt álló, tervezést, szervezést, igénylést, beszerzést, ellátást 
és felhasználást, üzemeltetést, javítást, tárolást és s::.állítást végrehajtó s7..er
vezet, amely működését az állandó harckészültség idószakában laktanyai és 
tábori vis';,onyok között valósítja meg; M. és magasabb harckészültségi feladat 
elrendelésekor pedig állományilletékesség szerint feloszlik. Szervezeti modelljét 
pedig - egy célszerű változat szerint az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A laktanyahadtáp tehát béke gazdálkodó és ellátó szervezet, munkája 
azonban több területen (felkészítés, tárolás, frissítés karbantartás, szállításra 
előkészítés stb.) átfogja a mozgósítás, a ma!l3""bb harckészültségi fokozatba 
helyezés és az a,laprendeltetés ,szerinti katonai feladatok elókészítése és ered
ménye, megkezdése hadtáp feltételeinek biztosítását. Létrehozása követelmé
nyeh,ek meghatározásánál ezekből kell kiindulni. Olyan szervezetet kell létre
hozni, amely: 

- egyszemélyi politikai-katonai és szakmai vez.etés alatt áll, felelóssége 
azonban kiterjed a közös laktanyában elhelyezett csapatok telje, személyi állo· 
mányának hadtáp anyagi és egészségügyi ellátására, a szállítások összevont 
végrehajtására, a tárolás és ny.ilvántartás centralizált végzésére; 

- mozgósítás és magasabb harokészültségi fokozat elrendelése esetén (gya
korlás esetén is) az egységek. harckészültségi ttrveiben rögzített időn belül 
képes keretátadással M. szervezetre és dlát:á:si rendre áttérni, szervezetten 
megkezdeni és folytatni az állományilletékes egység anyagi-egésuégügyi biztosí
tását; 

- teljes hadtáp állománya békekiiképzését összevontan, a laktanyaparancsnok 
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HTPH ,zakirányitásával, a háborÚ< felkészítát pedig egységenként az állomány
illetékes egység kiképzési feladataira építve végzik, tiszti, tiszthelyelilleSi állo
mánya sza,kkiképzését pedig a laktanyahadtáp PK HTPH, illetve az elöljáró 
paMncsnok,ág PK HTPH-e szervezi és vezeti; 

- sze<vC2JereDél és állományánál fogva képes átfogni a laktanyai gazdái· 
kodás mindoo szakterületét, megosztható, alkalmas laktanyai és többirányú tá· 
bori hadtáp anyagi, egészségügyi biztosítási feladatok egyidejű végzéséte; 

- szervezetéből és állományából adódóan illeszkedilc a más fegyvememek 
és anyagi szolgálatok összevontan működő és önálló hadtáp szerveihez egy
aránt; 

- feszültségektöl mentes, hosszútávon biztosítja az ellátás és kiszolgálás 
elért ütemű fejlődésének szervezeti feltételeit, nagyobb túlterhelés nélkül képes 
a hadtáp létesítmények kiképzési időn túl történő üzemeltetésére, rugalm3'an 
alkalmazható, ugyanakkor feltárja az állomán)'kategóriá:k személyi tartalékait. 

A lakta'1yabadtáp alapvető feladatait részletesebben a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

2. A laktany.abadtáp létreboz_ásának lehetőségei, módszerei 

A laktanyahadtápok létrehozása, a la.ktanyai hadtápgazdálkodás rendsze
rének kiakrkítása a csapatok parancsnoki, pártpolitikai és hadtáp vezetőállomá
nytól átgondolt és részleteiben elemzett munkát követel. Az új szervezetek lét
rehazása és eredményes kísétleti működése megteremti az ellátás és kiszolgálás 
területén fokozódó éllel jelentkező, állományvonatkozású feszültségek feloldá
sát, ;,rható útját képezi a hadtápgazdálkodás korszerWítésére megs:z.abott kö
vetelmények teljesítésének. 

A Magyar Néphadsereg honvédelmi miniszterének 0035/75. számú pa
ranooi, elrendeli a szervez.eti felülvizsgálatok és a tkorszerüsítés végrehajtását 
és kimondja: ,,Az alakulatok életét és müködését biztosító egyes tevékenységek 
(anyagi, technikai, egészségügyi stb.) közös laktanyai, vagy helyőrségi rend
szerben történő végrehajtása lehetőségeinek és módjainak kialakítását" végre 
kell hajtani. 

A csapatok béke diszlokációja kedvező feltételeket biztJOsít a szervezeti 
korszerűsítéshez. Ezt az alábbi tényadatok igazolják: 

- az alárendelt csapatok részére biztosított laktanyák több mint kéthar
madáben kettő, vagy több b&ében élő egység van elhelyezve; lehetőség van 
a laluanyabadtáp létrehozására, a laktanyai hadtápgazdálkodási ,rendszer kiala
kítására; 

- a seregtest alá<endeltségébe tartozó, békében élő eg)'Ségeknek csupán 
38%-a folytat teljesen önálló hadtápgazdálkodást, 620/o-a pedig mind az öt 
hadtáp szolgálatiág vonatkozásában, vagy részlegesen utalt; 

- a teljes békeállománynak mintegy 60-65%-a tartozik az önálló hadtáp
gazdálkodást folytató egységekhez, a többi állomány ellátásra utalt. (Tehát az 
ellátók a nagyobb állományú csapatok.); 

- az egység (ezred, önálló zászlóalj) tagozatben levő hadtáp békeállo
mányn:ak 50-55%-a tartoz,k az ellátást végző egységekhez és közvetlenül fog
lalkozik az anyagi-egészségügyi biztosítás feladatainak elvégzésével. A hadtáp 
békeállományá.Mk fele csak részben, vagy egyáltalán nem :kapcsolódik be ez 
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ellátás-kiszolgálás végrehajtásába, munkaidejének jelentős részét nem a szabály· 
aat szerinti feladataik végzése tölti ki. 

A seregtest szintű adatok még pontosabban mutatják a lehetőségeket (egy· 
ben feladatokat is) ha vele párhuzamosan áttekintjük egyik - közel átlagosnak 
minősíthető - laktanyahadtáp békeállományának oodtáp!Jazdálkodásban betöl
tött szerepét, a szervezeti korszerűsítés előtt és után. 

A hadtáp állomány e/foglaltsági mutatók 

Mérő-mutatószámok 

Megnevezés a szervezeti a szerve2Jeti 
korszerűsítésig korsz. után 

Munkaterület szerinti Vezető .14% 6% 

megosztás Végrehajtó 86% 94% 

Vezetésre 
14% 6% fordítva 

M unikaidő hasznosítás Ellátásra 
28% 63% szerinti megosztás fordítva 

Egyéb fela-
58% 31% datra fordítva 

Megjegnés: 

L A kimutatás alapadatául az ellátó és utalt egységek teljes hadtáp béke
állománya szolgál. 

2. A munkaidő megoszlása a szabályzataink szerint teljesíthető munkaórák 
felhasználásán alapuL 

A seregtest szintű és az egyetlen laktanyára vonatkozó tényszámok - rész
letes értékelés nélkül is - élethűen mutatják a szervezeti korszerűsítés megva:ló~ 
sításának lehetőségét, szükségszerűségét, rámutatnak az „intenzív fejlesztés" sür
gető igényére. 

A laktanyahadtáp ~zervczetek létrehozását és kísérleti működtetését, a 
laktanyai hadtápgazdálikodási rendszerre történő áttérést csapatszinten - a vég
rehajtandó feladatok szerint - három, egymástól jól etkülöníthető, ugyanakkor 
szorosan összetartozó időszakra lehet felosztani. Ezek: 

a) Előkészítési időszak: 

A laktanyaoodtáp szervezetek létrehozásának előkészit,ése miru:egy 2-3 hó
napot igényeL Az időszakban végrehajtandó feladatok: 

- részvétel a laktanyai gazdálkodás rendszerének kialakítását irányító PK 
HTPH által megtartandó eligazításon; 

- a szervezeti korszerűsítésre kiadott utasítások, inté2lkedések tanulmányo
zása, értelmezése, a parancsnoki, majd a teljes személyi állomány tájékoztatása; 
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- a laiktianyál>an elhelyezett csapatok parancsnokai, PK HTPH-ei részvé
telével, a laktanyaparancsnok irányításával, a rendszeresített beosztások betöl
tésére a legjobban ~átermett személyek kijelölése, ezek tájékoztatása a tervezett 
beosztásról és .a feladatokról; 

- részletes munkaterv kidolgozása az előkészítő, áttérési és az új szervezet 
működésének megkezdése időszakára; 

- az oosaevonás harckészültség hadtápbiztosítása, a hadtápalegységek harc
készségére és a hadtápkiképzésre gyakorolt hatásának felmérése, előkészületek 
az áttérésre; 

- a laktianyahadtáp állomány részére az elhelyezési körletek (sorállomány 
belsőkörlete, irodák, diszpécseri szoba, esetleg közös számviteli helyiségek stb.) 
kijelölése, előkészítése hasznáJatba vételre; 

- az összevont hadtáp gazdálkodási létesítmények (legénységi és tiszti 
konyha-ét,kezde, csapatsegélyhelyek, csapatfürdő, raktárak, telephely, töltőál
lomás, kisegítő gazdaság épületei stb.) kijelölése, előkészítése üzemeltetésre; 

- a gazdálkodási területek (élm,. ruh., üza., száll., eü. anyagi) össze
vonásánaik előkészítése, a nyilvántartások rendezése, a számvitel napraké$szé 
tétele, a gazdálkodási anyag és pén2Jk.eretek elszámolhatóságának megteremtése; 

- az ÖSISzevont nyilvántartási rendszerre áttérés feltételeinek me~emtése; 
- a laktanyai ~lkodá:si rendszerre áttérés teljeskörű leltározási mun-

kálatainak előkészítése; 
- a laik.tanyahadtáp szervezeti-működési utasításának, a szolgálati szemé-

lyek munkaköri leírásának kidolgozása, jóváhagyása; 
- tapasztalatcserék végrehajtása, konzultáció ·szervezése, biztosítása; 
- a laktanyahadtáp állománya munkarendjének kialakítása; 
- az összevonásra rendelt technikai eszközök kijelölése, fel,készitése át-

adásra; 
- az OOSzevonásra tervezett személyi állomány (ti., tts., sor) felkészítése 

az új szervezeti rendben történő eredményes munkára. Vizsgáztatások végre
hajtása; 

- az MNK Fegyveres Erői Szolgálati Szabályzatában foglalt feladatok 
végrehajtására 1k.iadott egysógparancsok kiegészítése; 

- a laktanyahadtáp Gazdálkodási és Építési Bizottság kijelölése, felké
szítése működésre; 

- az összevonásra a laktanyaparancs kidolgozása és kiadáiSa. Bizottság ki
jelölése a rendszerbeállítás sz.aikirányítására; 

- az átbérésre elrendelt készség elérésének ellenőrzése. 

Az új ~zerveZJeti és gazdálkodási rendre történő áttérés előkészítése az érin
tett egységek parancsnoki állományától párhuzamos és koordinált munkát, terv
szerűséget igényel. Az előkészítés minősége meghatározó jelentőséggel bír az 
áttérés eredményességére, hosszabb időn keresztül pozitívan, illetve negatívan 
kihat az összevont szervezewk munkájára. 

•--..::, b) Áttérés időszaka: 

A laktanyahadtáp szervezet létrehozása, a laktanyai hadtápgazdálkodási 
rendszerre áttérés 20-25 munkanap alatt hajtható végre. Ebben az időszakban 
elvégzendő feladatok: 

- a laktanyaparancsnoki teendők átadás-átvétele (amennyiben ezen a te
rületen változás történt); 
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- a ,zomélyi állomány ötszevonása, az anyagi-technikai eszközök leltáro
zása, átcsoportosítása; 

- az ösucvont állomány szervezeti-mo~lmi tevékenységének rendezése, 
az új renduerben a napi élet beindítása; 

- a hardcészültség hadtápbiztosítá.si, valamint a 1kiképzési terv kiegészítése, 
pontosítása; 

- az öosrevontan működö hadtáp objektumokban a munka és az ellátáJ 
beindítása, folytatása; 

- a gazdálkodási keretek, anyagok, illetmények és hitelek helyzetének fel
mérése, az eluámolások végrehajtása; 

- ösorevont nyilvántartások felfektetése; 
- laktanyaszinten koordinált vasúti-közúti szállítások me!!kezdé<e, foly-

tatása; 
- a lak.tanyai eü. ellátásra az áttérés végrehajtása; 
- az anyagi- és technikai eszközök ldt.iroz.ása eredményének össz.egczésc, 

érta:clése, a laktanyai l!"Zdá1kodási rendre való áttérésről az összefoglaló 
jcgyz6könyv elkészítése, jóváhagyása. Az áttérés végrehajtásának jelentése a.'ll 

elöljáró paranamoknak. 

A laiktanyai hadtápgazdálkodási rendszerre áttérés id&zakában célszerű 
az állomány, anyiag és techn.imi eszköz mozgatást minimálisra csökkenteni,. el
kerülni sokirányú működtetést, a la.ktanyahadtáp főerő kifejtését a zavartalan 
áttérés biztosítására kell összpontosítani. 

e) Az összevont működés időszaka: 

A laktanyai hadtápl!"zdálkodás vezetésében, irányításában és végrehajtá
sában, az összevont szervezet működésében a készség szintjének eléréséig szo
ros vezetést, a munkafolyamatokba beépített ellenőrzést, többcsatornás infor~ 
máció továbbítást kell biztosítani. Az új szervezet és gazdálkodási rendszer 
élet- és müködóképességéhez - az első időszakban - pótolhatatlan segítséget 
nyújt a centralizált veziertés megvalósítása. Ezen időszak fontosabb feladatai: 

- a la:ktanyahadtáp állomány harckészültségbe helyezéssel kapcsolatos fel-
adatainak begyakoroltatása, az állandó készség biztosítása; 

- az összevont 1Jdképzés megszervezése és végrehajtása; 
- a laktanyahadtáp szervezet hatékony működtetése; 
- az összevont sz.ervezet ·és gazdálkodási rend vez.etésének tökéletesítése, 

a teljesítőképesség optimális kihasználásának biztosítása céljából; 
- negyedéven:ként a tapasztalatok begyűjtése, feldolgozása, értékelése, a 

szükséges módosítások elvégzése, a pozitív tendenciálk erősítése, a vég2'ett 
munka értékelése, feladamzabás; 

- a Gsapatgazdálkodási és Építési Bizottság üléseinek megtartása, a had
tápgazdá1kodás koordinálása, tájékoztatások; 

- beszámolás a korszerűsített szervezet és gazdálkodási rend tapasztalatai
ról, javaslatok megtétele a hatáskört meghaladó problémáik megoldásám. 

A la:ktanyahadtáp szerve:rerek eredményes működésére, a laktanyai hadtáp
l!"Zdálkodás hatékonyságára hatást gyakorolnak az egyes laktanyák eltérö el
helyezési viszonyai, (régi-új laktanya, jó állapotban levö vagy ha,znák gazda
sági objektumok, a laktanya állomány-terhelmége) az összevonásra kerülő állo
mány létszáma, béke feltöltöttsége, felkészültsége; a kotábben kialakult emberi 
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kapcsolatok, a felelősséggel arányos bérezés ·és aoyagi elismerés. Az eltérő mÜ• 
ködési viszonyok a korsz.erüsített szervezetek. működésére jótékony vagy káro
sító hatással vannak, ami azonban nem fodi el 1az előrehaladás lényegét, meg
felelően körültekintő parancsnoki, pártpolitikai munkával, azok tartósan egyen
súlyi helyzetbe hozhatók, ami összességében kedvező lehetöség az eredményes 
munkához. 

3. A lak.tanyahadtápok létrehozásával megoldható gondok 

A szervezeti korszerűsítést, a laktanyai hadtápgazdálkodási rendszer kiala
kítását a cs·apathadtáp tagoza:tban meglevő ellátási-kbszolgálási-.szállítási-cirolási 
és raktározási feszültségek feloldásának 'keresése, a kapacitástartalékok feltá· 
rására é8 hasznosítására való törekvés hívja életre. A hosszútávra szóló életké
pesség bi2tosításával azonban nem egyeztethető össze a reális igényeknél ala
csonyabb létszámösszevonás, egyfajta indokolatlan „spórolás" a lémzámmal. 

A tényleges szüloségletekre, reális igényekre felépltett új hadtáp szerveze· 
tek feloldják az ellátás korszerűsödése és a htp. szervezotiek feladathoz igazí
tása közötti ellentmondást, megteremtik a htp. gazdálkodás továbbfejlesztésé· 
nek állomány vonatkozású lehetőségét. Elérhetővé válik. hogy az azonos jo
golokal és kötielességgel <endelkező sorállomány - egy laktanyán belül - azo· 
nos minőségű ellátásban és kiszolgálásban részesüljön. 

Felszámolható az egyes személyeknél és alegységeknél kimutatható na
gyobb fokú túlterhelés ugyanott, ahol más (ellátásra utalt) egységeknél jelentős 
élőmunka kihasználatlanság, más esetekben ia szervezeti köV'etelményektól el
térő foglalkoaatás is kimutatható. 

Allománytábla alapján végrehajtott szervezeti korszerűsítés esetén meg
oldódik a kettős alárendeltségből származó feszültség; az eltérő minőségű -
mennyiségű - és felelősség szintű munkáért lehetővé válik a diffetenciált bé
rezái és anyagi erkölcsi elismerés gyakorlatának ·érvényesülése. 

A konkrét szakbeosztásokba foglalkoztatással lehetővé válik a szakmai 
felkészültség területén - az ellátók javára - kimutatható nagyfokú szóródás 
felszámolás-a; a gyakodati munka segíti a lemaradottak fel?.ár'kózá:sát, növeli a 
felelősségérzetet. 

Az összevonás megoldja a kisebb és túlterhelt szervezetek többirányú -
párhuzamos - fogla1koztatása területén jelentkezó gondokat, növeli a htp. szer
vezetek rugalmasságát. 

Lehetővé válik az ellátási rendszer sok lépcsőjének csölokentése, közelebb 
kerül a katona az anyaghoz, ellátási forráshoz. 

A laktnayai hadtápgazdálkodás feltételeinek kialakítása, az összevont htp. 
ellátó létesítméoyek működtetésével épületek (étlkezde, konyha, csapatsegély· 
hely, csapatfürdő, raktár, tárolóhely, iroda stb.) szabadulnak fel és csoporto· 
síthatók át más, fontos katonai célokra; elkerülhetővé válhatnak jelentős értékú 
beruházások. 

Az összevont ellátó szervezetek egyszemélyi vezetése és az ellátási felelős
ség centnalizálása megoldja az állomány alaprendeltetéstől eltérő alkalmazásából 
adódó - helyenként fellángoló - nézeteltéréseket, amelyeknek minden esetben 
az utalt katona látta végsősoron a kárát. 

A szervezeti és gazdálkodási korszerűsítés az egyértelmű elóremutatás el
lenére sem old fel ,automatikusan minden gazdálkodási-ellátási feszültséget. 
Továbbra is laktanyában elhelyezett parancsnokok hatáskörében marad az 
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anyagi fegyelem, a társadalmi tulajdon védelme nagy területének sz.aikirányí
tása, a felhasználó szintű takarékosság szervezése, a háborús fdkészítés felelős
sége. Ezek azonban megfelelő koordináció esetén nem lehetnek a- aapatgazdál
kodás hatékonyságának akadályozói és nézeteltérések .forrása. 

Esetenként zavarja a korszerűsített htp. szervezetek munkáját az is, mi
szerint több anyagi-pénzügyi szervünk hagyományos szervezetben dolgozik. 
(PI.: egységekre épített fegyvernemi-anyagi ellátás esetében a szállítás össze
fogása, koordinálása; a pénzügyi szolgálat esetében a megnövekedett szervezet 
pénzforgalmának lebonyolítása; .,M" kieg. szerveknél a több egység látszám
adatainak összegezése stb.) Az új követelmények,et nagyobb erőfeszítéssel, ese
tenként :késéssel tudják teljesíteni. 

4 . .A lak.tanyahdtáp vezetése 

Az összevont szervezeteket {:s gazdálkodást irányító pk-i állomány felelős
sége kilép az egy egységre centralizálás keretei közül és laktanyai méreteket 
öltött. A béke anyagi-egészségügyi biztosításért, a szállítások végrehajtásáért, a 
támlásért -és raktározásért a hatás- és jogkörük átfogja a laktanyai élet minden 
hadtáp területét. 

A Laktanyahadtáp vezetés, a béke hadtápgazdálkodá, pk.-i irányítása egy
csatornás vezetési rendszerbe (a laktanyaparancsnok, laktanya pk. HTPH és a 
laktanJahadtáp szolgálatfőnökök útján) a laktanyában ,elhelyezett csapatok pa
rancsnokaival, htp. szerveivel végzett széles körű együttműködésre építve való
sítható meg. Az MNK Fegyveres Erői szolgálati szabályzata előírásait érte
lemszerűen alkalmazva, az új ,szervezetért való felelősség, munkájának irányí
tása, az ellátandó állomány mindenoldalú anyagi-egészségügyi ellátása, a szál
lítások központosított végrehajtása, a tárolási-raktározási követelmények telje
sítése alapvetően leszabályozottnak tekinthető. A laktanyaparancsnoki, a lak
tanyahadtáp vezetői állomány jogviszonya, feladatuk és hatáskörük alakulása 
azonban alapszabályzatainkban további pontosítást igényel. 

Az egyes önálló egységparancsnokok felelősek maradnak továbbra is saját 
alárendeltjeik közvetlen ellátásáért, a gazdálkodás alegys-égtagoz.atban végzett 
koplex feladatainak teljesítéséért, a takarékos - pazarlásmentes Myag felhasz
nálásért és a társadalmi tulajdon védelméért. Kötelesek eljárni az állomá
nyukba tartozó katonáik ,szabály1.atokban előírt járandóságainak maradéktalan 
biztosításáért. (A vezetés rendjét a 3. sz. melléklet szemlélteti.) Az ellátóegység 
parancsnoka, htp. vezető állománya és a laktanyában elhelyezett egységek (most 
már nem utalt) szolgálati személyeinek megalapozott együttműködése, az egy
más gondjainaik megoldását elősegítő magatartás hatással van az új szerve
zetek és gazdálkodási rend működésére, életképességére. A közös feladatok 
összehangolt végrehajtását elősegíti a szervez.etenként tagolt, időben jól meg
választott, vagy feladatokra épített megbeszélé,ek, értekezletek, tájékoztatók 
rendszeres megtartása. Cél•zerűnek látszik a közös laktanyában elhelyez.ett csa
patok pk. HTPH-ek havi, a pk.-ok negyedéves koordinációs értekezleteinek 
megtartása. Segíti az eredményes munkát, ha a pk. HTPH-ei koordinációs érte
kezleten a htp. szolgálatfőnökök, a pk.-i koordinációs értekezleten pedig a pk. 
helyettesek és PB-titkárok részt vesznek. A havi és negyedéves értekezletek 
nem helyettesítik az egyes kiemelt feladatok hadtápbiztosításáoak összehango
lását szolgáló, feladatra épített megbeszéléseket, nem zárják ki, ellenkezőleg: 
szükségessé teszik a kétoldalú megbeszélé,eket is. 
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A laktanyai hadtápgazdálkodás eredményeiről és feladatairól félévenkéot 
célszerű tájékoztatni a Laktanyában elhelyezett tiszti, tis21thelyettesi, évenként 
pedig a teljes személyi állományt. 

A laktanyai gazdálkodás rendszerében kiemelt szerepe van a Laktanyai 
Gazdálkodási és Építési bizottságok létrehozásának, felkészítésének és folya
matos működésének. Ez a „testület" elvégzi a laktanyai gazdálkodás - és a 
vele összefüggő területek és feladatok - éves és hosszabb távú előkészítését, 
kidolgozza a csapatok feladataival és céljainak legjobban megfelelő csapatgaz
dálkodási irányokat, előkészíti és a csapatok állományával ismerteti a dönté
seket, biztosítja az összehangolt érdekképviseletet. A bizottság nem veszi át a 
pk.-i jogokat és kötelezettségeket, hanem segíti annak gyalk.orlását, lehetőséget 
teremt a kollektív akarat érvényesüléséhez. 

A téma feldolgozása során fel lettek használva a laktanyahadtáp kísérleti 
működésének és a laktanyai gazdálkodásnak legfontosabb tapasztalatai A se
regtest kezdeményezéssel több éve, az ideiglenes állománytábla alapján közel 
egy éve kísérleti jelleggel működő laktanyahadtápok, továbbá a „L>ktanya
hadtáp működése" tárgyú módszertani bemutató általánosítható gondolatai se
gítették és gazdagították a köueadott gondolatokat. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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A laktanyahadtáp gazdálkodás megszervezése 
és munkájának tapasztalatai 

Geczó Miklós őrnagy 

Megtisztelő feladatom, hogy röviden számot adjak a „Klapka György" 
laktianyahadtáp kísérleti időszakáról, megszervezéséről, az eltelt időszak mun
kájának tapasztalatairól. 

A HM elvtárs jóváhagyása alapján néhány laktanyában, így a „Klapka 
György" laktanyában is ,a rendelkezésre álló hadtáp erök és eszközök célszerű 
csoportosításával, a hadtáp feladatok integrálásával, az ellátási és szolgáltatási 
színvonal javításával kí~érletet kell lefolytatni. 

A laktanyahadtáp megsrervezését az MNVKF 0048/1977. sz. és az MNHF 
0077/1977. sz. intézkedése alapján a laktanyában diszlokáló alakulatok béke 
hadtápellátása, valamint azok hadtáp anyagi és technikai eszközeinek szüksé
ges mérvű ös·szevonásával kezdtük 

Mielőtt rátérnék a laktanyahadtáp gazdálkodás megszervezésére - a kíala
kulás körülményeire, hogy számot adj,adc. arról, hol tartunk most, mi gátolta 
munkánkat, jelenleg milyen gondok, problémák megoldásán dolgozunk - előtte 
röviden vázolom az áttérés előtti helyzetet. 

Laktanyánkban a htp. gazdálkodás kérdései nem újkeletűek, gyökerei ko
rábbi időszakokra vezethetők vissza, központi szabályozók, intézkedések nélkül 
alapvetően „csupán" a helyi leszabályozások érvényesítésével működött. 

Az élelmezési szolgálat lényegében a lalctanya megalakulása óta biztosította 
az éle1mezéú ellátást, a ruházati szolgálat az összevonások után 1972 óta látja 
el laktanyaszintú feladatait, míg a legfiatalabb laktanyaszintú szolgálat az 
üzemanyag-szolgálat, mivel 1977. január 1-vel került összevonásra. 

A LHTP gerincét képező egység, mint ellátó alakulat a laktanyában disz
lokáló mintegy 9 utalt alakulat hadtápbiztosítását végzi. A hadtáp állománnyal 
<endelkező, mintegy 4 alakulatról kerültek a hadtáp beosztású tisztek és tiszt
helyettesek a LHTP·ba bevonásra (HTPH-ek és ellátó szakaszparancsnokok 
kivételével). 

Még mielőtt a laktanyahadtáp kialakításával kapcsolatos konkrét feladatok 
megsz.ervezését és azok végrehajtásának tapasztalatait vázolnám, célszerűnek 
tartom az alábbiakat ismertetni: 

- A laiktanyahadtáp kí•érleti megszervezése a „Klapka György" lakta
nyában olyan körülmények között történt, amikor az ott diszlokáló (szinte 
tucatnyi) alakulat egy magasabbegység hadrendjének szerves része. Ilyen kö-
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rülmények között magától adódik a laktanyahadtáp kialakí.tásáMk optimális 
feltétele, ahol érvényesül az elöljáró egys2iemélyi parancsnoki és szakmai irá· 
nyító, vezető tevékenysége. 

- M.int a bevezetőben is említést tettem az összevont lakitanyahadti.p mű
ködésének ke2idete, korábbi időszaikra ve2Jethető vissza. E ·z::endszerben tevé
kenykedő és összevont állomány megfelelő s21a.kmai, gyakorlati ismeretekkel 
rendelkezett, a helyi sajátosságok függvényében. 

Ha elkészítjük az összehasonlítást az MNHF 0077/1977. sz. intézkedésé
ben rögzített, alapvető kfsérleti célként meghatározott elvekhez, akkor láthat
juk, hogy a kísérletet több katonai szervezetet magában foglaló laktanyában 
kell megszervezni, amelynek célja: 

- a lalotanyahadtáp gazdálkodás hatékonyságának, gazdaságosságának biz
tosítása; 

- az erők és es2iközök célszerű csoportosítása; 
- az állandó harckészültség viszonyai között a hadtápbiztosítás terén meg-

felelö belsö tartalékok feltárása; 
- tapasztalatok szerzése a rendszer kifejlesztésére. 

Egyértelműen felvetődik az a megállapítás, hogy a -kísérlet célja · és a 
helyi körülmények, sajátosságaik szerencsésen azonosultak. Mindezek· ellenére 
a kísérlet előtti időszakot cöviden összegezve, arról az alábbiak állapíthatók 
meg: 

- központi intézkedések nélkül kerültek a feladatok végrehajtásra; 
- az élet diktálta helyi srobályozók, alulról jövő kezdeményezés alapján 

funkcionált; 
- mindennapi tevékenység során meg kellett küzdeni a kóros szemlélettel; 

az utalt parancsnokokkal; 
- tapasztalat volt, nem volt központi szabályozás, nincs mire .hiviat1kozni. 
Laktanyánkban a kísérleti rendszerre történő átállást, a munka indítását 

már az említett intúkedésokben foglaltak végrehajtásával kezdtük. A laktanya
hadtáp kísérleti ,rendszerr,e -történő átállítás határideje 1978. február 25. volt, 
de a magasabbegység előtt álló ós a februárban végrehajtott feladatok (téli 
időjárási viszonyok -és bonyolult körülmények között végrehajtott „BARAT
SAG-78" gyakorlat" kapcsán az MNHF-ség témavizsgáló bizottsága ezen ha
táridőt április 30-ra módosította. 

A módosított határidőre az intézkedésekben meghatározott feladatok vég
rehajtását elvégeztük. A kísérleti r,endszeue történő átállá'iiig az alábbi ok-: 
mányok kerültek kidolgozásra: 
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1. Attérési terv. 
2. Csapatpróba terv. 
3. Laktanyahadtáp állományparancs. 

4. Lakta-nyaszinten átdolgozásra kerültek: 
- a HKSZ-i munkatervek, 
- naptári terv, 
- munka- és ellenőrzési terv, 
- kiképzési t:erv. 

5. A laktany,ahadtáp szervezeti és működési szabályzata. 



6. Laktanyaparancs a laktanyahadtáp működésének szabályozásáról. 
7. Munkaköri leírások. 

Az okmányok kidolgozásával egyidejűleg kialakítottuk a hadtáp szolgálati 
ágak összevont állománya részére a megfelelő munkafeltételeket, felkészültünk 
az ellátó század állományába bevont sorállományúak részére az elhelyezési és 
létkörülmények biztooítására. 

Magát a rendszert (laktanyahadtáp kísérlet) igen pozitívan értékeljük, azon 
vagyunk, hogy a kísérlet elemeiben tovább bővüljön, ugyanis törvényesíti azt, 
amit nekünk sok nehézség árán a helyi körülményekből és sajátos helyzetünk
ből adódóan el kellett végezni. 

A kiadott állománytáblához viszonyítva bizonyos eltéréssel adtuk ki a 
laktanyahadtáp állományparancsát, melyet indokolt: 

- a tiszthelyettesi hiány okozta feszültség (BH-ok) ; 
- a sajátosságoknak megfelelően a korábban kialakult rendszer. 

Ezen korrekciókat az elöljáró (MNHF-ség) témaviugálat •orán iodokolt-
·nak tartott.a éo elfogadta. 

A kísérlet alapján indított tevékenység sem volt zökkenőmenlieS: 
- az utalt parancsnokok negatív irányú hozzáállása; 
- a bevonásra tervezett technikai eszközök üzemképteleo<ége; 
- a személyi állomány (sor) biztosítása. 

Mindezen alapvető tényezők erősen befolyásolták egy kialakulóban lev6 
új szervezet eredményes működését. 

A kezdeti nehézségek ellenére pozitív irányú fejlódéo jelei tapasztalhatók, 
főleg az április hónapban megtartott magasabbegy,ég MSZMP VB ülése óta, 
melynek ,egyik napirendi pontját képezte a „Klapka György" laktanyahadtáp
jának helyzete. A parancsnokok megértették, hogy az állományokról való min
denoldalú gondoskodó., a járandóságok és szolgáltatá<ok biztosítása csak úgy 
teljesíthető, ha szoros együttműködést alakítanak ki, illetve a kapcsolatot a 
laktanyahadtáp s2lCrveivel kölcsönösen kezdeményezik. 

A problémák mellett azonban megtal.áljuk már a kézzelfogható eredmé-
nyeket is, ilyenek: 

- a központi raktárak készleteinek megfelelő átcsoportosítása, kialakítása; 
- a legénységi konyhán a főszakács tiszthelyettesi szolgálatok bevezetése; 
- fürdetés, fehérneműosere központosítottabb végrehajtá<a; 
- központi ü=nanyag feltöltő állomás működtetése (éjjel, nappal). 

A „Klapka György" laktanyahadtáp kísérleti megszervezése kapcsán a 
laktanyában elhelyeaett alakulatok állományából létrehozott szervezet modell
jét a csatolt melléklet szemlélteti. 

A laktanyahadtáp tevékenysége kiterjed - laktanyai elhelyezésben és ,,M" 
feladattal össze nem függő csapatgyakorlatokon - az alakulatok hadtáp anyagi 
ellátására, egészségügyi ellátására, az anyagsz.állítások végrebajtásáca, a lak
tanyagazdáLkodás számvitelére. 

Az egyéb irányú, a biztosítással összefüggő feladatok (pl. vasúti szállítás, 
háborús felkészítés stb.) önállóan kerülnek végrehajtásra, 62Ük6ég sz.erint a 
laktanyahadtáp közreműködéoével. 
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A laktanyahadtáp alap\"ető feladatai közül néhányat kiemelek a teljesség 
igénye nélkül : 

- a napi élethez szükséges hadtáp anyagi és technikai szükségletek ter
vezése; 

- a HKSZ-i és „M" rendeltetésű htp. anyagok, technikai eszközök bizto
sítása (igénylés, beszerzés, tárolás, elosztás, kiadás stb.); 

- a személyi állomány élelmezésének, ruházati ellátásának, fürdetésének, 
a technikai eszközök üzemanyaggal való feltöltésének megszervezése, végrehaj
tása; 

- a laktanya teljes személy áUomány egészségügyi ellátásának, köz-
- egészségügyi és járványvédelmének megszervezése; 

. ~-

- a laktanyában elhelyezett alakulatok magasabb harckészültségi fokozat-
ban, mozgósítás esetén történő gyors és zökkenőmentes különválási feltételeinek 
biztosítása; 

- Laktanya érdekű anyagi és technjkai szállítási feladatok tervezése, szer
vezése, gazdaságos végrehajtásának .koordinálása, a helyi szállítások végrehaj
tása. 

A laktanyahadtáp múködésének s:aabályozását Jaktanyaparancsban cögzl
tettük. Igyekeztünik .minden olyan kérdést leszabályozni, amely a mindennapi 
életben a parancsnokok, valamint a kettős beooztású állomány között jelent
kezhet, Például: 

- alá- és fölérendeltség kérdé .. , az összevont állomány dicséret és fe
nyítő jogkörét ki gyakorolja; 

- személyi kérdések, illetmény előresorolás, minősítések elkészítésének 
rendje; 

- az öss:revont ht. és tsz. állomány politikai oktatása, a párttagok szer-
vezeti életének rendezése; 

- a 24 órás szolgálat ellátá6ána.k rendje; 
- szállítási feladatok vé!)rehajtása; 
- a laktanya htp.•ba bevont gépjármúvek technikai biztosításának rendje; 
- a ht. és ,sorállomány kiképzése; 
- lakt.anyaszintű veretés és laktanyahadtáp vezetésének kérdései. 

A laktanyahadtáp gazdálkodás szerves részeként említem a la.ktanyahadtáp 
összevont állományából kibővített CSSZR-et, mely az alakulatoknál levő anyag
és eszközkészletek, az engedéleyzett költ<égvellé6i előirányzatok nyilvántartásá
val (könY'"Clésével), az anyagfelhasználások elszámolásával, a technikai esz
közök igénybevételének nyilvántartá<ával, a gazdasági jelentések (információk) 
összeállításával kapcsolatos tevékenységet végzi. 

Az egység típusú CSSZR laktanyaszinten végi a hadtáp szolgálati ágak 
és az egyéb anyagi szolgálatok, szervek nyilvántartásával, ügyrendjével kap
csolatos feladatokat, valamint a laktanyában diszlokáló 9 utalt alakulat aJegy
ség nyilvántartását. 

A laktanyahadtápból adódóan megnövekedett feladataik kapcsán csak 
hadtáp szolgálati ágak vonatkozásában érzékeltetem leterheltségüket: 

Rubdzati szolgdlat vonatkozdsdban 

40 alegységgel áll kapcsolatban, melyből alaikulatunk 12 alegységgel ren
delkezik, A ruházati okmányok 600/o-a utalt aúrkulatok ellátásával kapcsolatos. 
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Üzemanyag stolgálat vonatkozásában 

Az anyagfelhasználással kapcsolatos kiadási okmányok 500/o-a az utalt 
alakulatok gépjárműveinek feltöltését érinti. 

A számfejtésre kerülő menetlevelek 50°/o-a az utaltak gépjárműveivel kap
csolatos. 

Az üzemanyag technikai eszközök és tartály készletek nyilvántartása 40 
alegységet érint 12 helyett. 

élelmezési szolgálat vonatkozásában 

59 alegységgel áll kapcsolatban. A fogyó anyagok felhasználásával kap
csolatos ,kiadási utalványok 600/0-a az utalt alakulatoké. 

Egy hónap átlagában a lerendezett bizonylatok kapcsán 12 700 könyvelési 
tételt dolgoztak fel, melyből a kiemelt három hadtáp szolgálati ág 700/o-kal 
képviselteti magát. 

Telj,es,ség igénye nélkül néhány gondolatban vázolom a laktanya egészség
ügyi ·szolgálat féléves müködése során szerzett tapasztalatokat. 

A laktanya egész:s·égügyi szolgálat ve~tését a laktanyapar~ncsnok grako
rolja, ··esetenként az LPK HT'PH útján. 

Mint a laknanyaparartcsnok hadtáphelyettese, nyugodtan kijelenthctein; 
hogy a bktanyahadtáp és a laktanya egészségügyi szolgálat kapcsolata poziőv,.' 
jónak mondható az együttműködés, a kiképzési feladatok és a laktanyaF.élet 
biztosításának minden területén. 

Az egészségügyi szolgálat munkájában az összevonás lényeges válrtozá·$t 
nem hozott, miután a „szükség" már korábban kialakította az összevonás so
rán les:rabályozott kereteket és módszereket, máscészt ugyanez a szükség nem 
tette· lehetővé a korábbi „spontán" együttműködés tökéletesítését. 

Gyakorlatilag megoldhatatlan volt a csapatrendelőnek az új szervezési 
tábla alapján történő működtetése, mivel az összevonásra került öt ht. állo
mányú orvosból mindössze két hely van feltöltve. Ilyen forrilában bevonásra 
kerültek azok az egésuégügyi tiszthelyettesek is, akiket a sz.ervezési tábla nem 
érintett. 

Ezzel viszont elértük, hogy aZ egészségügyi tiszthelyettes-se! feltöltött ala
kulatok sem cendeLkeznek saját embereikkel, így bármilyen, az egésiségügyi 
szolgálat tevékenységével kapcsolatos problémájuk miatt a csapatrendelöhöz 
fordultak segítségért. 

A fentiek .alapján érthető, hogy az össrevonás ilyenformán alapvető célját 
nem -érhette el, hogy - tudniiHik a csapatrendelő a betegellátás- és a gyógyító
megelőző munika bázisa - az alegységek tevékenységétől többé-kevésbé füg
getlenitett legyen. 

A sorállomány tekintetében a helyzet solokal kedvezőbb. A csapattendeló 
állományába bevont sorállományú :katonák gyakorlatilag is a segélyhelyen dol
goznak a számukra meghatározott munk,arend alapján. 

Az összevonásra került sebesült szállító eszközök bevonul-bak, igénybevé
telük egyszerűsödött, ezáltal a sérült és betegszállítás szervezettsége sokat ja
vult, gazdaságosabbá vált. 

Összességében a gyakorlat azt bizonyítja, hogy megfelelő személyi feltéte-
1.eki mellett az összevonáis pozitív eredményeket hozna, tovább javítaná az 
~gészségügyi szolgálat munkájának színvonalát. 
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Befeje2Jésként szükségét látom annak, hogy néhány olyan gondolatot, ja• 
vaslatot felvessek, ami a laktanyahadtáp kísérlet félidejében kijött és azok 
rendezése zökkenőmentesebb tevékenységet eredményezne a rendszer kiterjesz
tésekor. Ilyenek például: 

1. A beosztott állomány hovatartozása: 
- az összevoru: állomány a munkáját a laktanyahadtápnál végzi, itt számol 

el a végzett munkával, vtszont az illetménye, jutalmazási kerete az afakulatnál 
kerül felszámításra. 

2. A hivatásos állomány anyagi elismerése: 
Kettös a probléma: Egyrészt, feszültség foritása a tiszthelyettesek közötti 

illetmény különbség. Pl.: az ezred ruházati raktárvezetöi beosztás 5. illettnény
kategória, viszont az alakulatoktól bevont ruházati szolgálatvezető tiszthelyet
tesek illetmény-kategóriája 7-es, a tevékenységük viszonylag azonos. Megjegy
zem, hogy az utalt alakulatoknál rendszeresített raktárvezetöi beosztások ki
vétel nélkül feltöltetlenek. 

Másrészt: a laktanyahadtáp vezető állomány részére a többletmunkáért 
biztosított elismerés (eggyel jobbra sorolás) a HM elvtárs 3. sz. parancsával 
megszűnt. 

3. Nagyfokú személyi változások káros hatása: 
Az elmúlt három esztendőben a laktanyahadtáp vezető állományának 

mozgása ,az alábbi képet mutatja. Például: harmadik élelmezési szolgálat fő
nök (áthelyezése folyamatban), harimadik vezető orvos, második ruházati és 
üzemanyag főnök. 

4. Az egységes készletgazdálkodás és a káreljárások laktanyaszintű lefoly
tatásának rendje: 

Az elöljáró inté:akedése szerint a hadtápjellegű károk leírásának joga ha
táskörében az állományilletékes parancsnokot illeti meg. Az egységes készlet
gazdálkodás mellett fennáll az a veszély, hogy az utalt parancsnokok a bizto
sított jogkörüknél az esetek többBégében nem kellő körültekintéssel járnak el. 

Összességében úgy ítélem meg, hogy az összevont laktanyahadtáp szolgálat 
nálunk a korábbi években is, de jelenleg is a kísérlet stádiumában jól szol
gálja azt a törekvést, amellyel e jelentős elhatározás útjára indult. 

A laktanyahadtáp laktanyaszinten lehetővé teszi a szolgálati ágok centra
lizált, szervezett, nem utolsósorban takarékos gazd,áikodását. Az a véleményem, 
hogy a meglevő gondok ellenére is - mivel az egész néphadsereg fejlesztésé
nek lényeges elvi, gyakorlati kérdéseit érinti - az ésszerű takarékos gazdál
kodás, az állomány ellátásának minőségi javítása, a 6Zolgáltatások bővítése 

érdekében eredményessége ennél fogva katonapolitikai fontossággal bír. 

(Melléklet a folyóirat végén található.) 

69 



A laktanyahadtáp gazdálkodás megszervezésének 
és munkájának tapasztalatai 

Dobó Péter százados 

A laktanyahadtáp, mely rendeltetésileg az azonos laktanyai diszlokációjú 
alakulatok hadtápállományából kialakított, a békeb1:épzés és a hadi állományra 
való átállás •hadtápbiztosítására hivatott szervezet, 'kedvező feltételekkel került 
kísérletképpen működtetésre a „Garasin Rudolf" laktanyában. 

Kedvező előfeltételként jelentkezett: 

- korszerű bázisok, raktárak, kiszolgáló és egyéb objektumok megléte, 
- a kísérlet bevezetése elött is adottságai miatt szervezetileg összevont erők 

tevékenykedése, 
- az összevont anyagi készletek együtt történő tárolása az ellátandók lét

számának megfelelő anyagi készletek megléte, 
- a hadtáp személyi állomány részleges összevontsága, elhelyezése, 
- a hadtáp anyagokkal való gazdálkodás, összevontan történő végrehajtása, 

nyilvántartásuk, elszámolásuk laktanyaszinten. 

Mindezen előfeltételek kedvezően befolyásolták a laktanyahadtáp-kísérlet 
beindítását, az új struktúra kialakítását. 

Az adott előfeltételek mellett azonban jelentkeztek az összevont szerve
zetből adódó nehézségek is. 

Nehézségként jelentkezett: 

- a kísérleti állománytábla alapján laktany-aszinten összevont állománynak 
a (helyi ellátási színvonallal egyenlő) megfelelő elhelyezése, 

- a magasabb harokészültségbe helyezés előfeltételeinek megteremtése, 
ezen belül is a gyors szétválás, az eredeti helyzet zökkenőmentes és a végre
hajtandó feladatokat károsan nem befolyásoló végrehajtása, 

- az átállással egy időben a feladatok folyamatos végrehajtását biztosító 
struktúra és információhálózat kialakítása, 

- a hávmas alárenddtségböl adódó információ-csúszások, 
- és nem utolsósorban a bevont személyi állomány felkészítése. 

Ezek a nehézségek alapjaiban nem gátolták a kísérlet eredményes beindí
tását, de minden körülmények között befolyásoló tényezőként jelentkeztek. 

A laktanyahadtáp-kísérletben részt vevő állománynál tiszta és világos volt 
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a kísérlet célja, s főleg az, hogy az erők összpontosítása semmilyen körülmé
nyek között sem mehet a harckészültség rovására. 

Ez a kérdés annál is inkább élesen vetődött fel mivel eltérő készenléti 
idők miatt a harckészültség anyagi biztosítását, az összevont állomány szerve
zett visszajuttatását eltérő időintervallumban kellett kialakítani. 

Az alapszabályzó intézkedések, utasítások alapján a kialakított struktúra 
személyi feltöltése jelentette a legtöbb problémát. 

A laktanyai alakulatok hadtápállományából kialakítottuk az 1. számú mel
lékletben rögzített struktúrájú hadtápszervezetet (lásd: 1. számú melléklet). 

Jelentős problémaként jelentlkezett a tis7Jthelyetresi állomány pótlása, mely a 
mai napig feszítö gond. 

Megteremtettük és kimunkáltuk a müködés feltételeit, a laktanyai infor
mációáramlás rendszerét. 

Mint azt már jelentettem, nem okozott gyökeres változást a laktanyailadtáp· 
szervezetre történő átállás, mégis kezdeti feszültségek keletkeztek az új beosz
tásokba helyezettek felkészítése, feladataik konkrét meghatározása és a nagyság· 
rend megteremtése terén. 

A személyi állományunk jelentős többsége saját, viszonylag kis szervezeté
nek ellátására fel volt készülve, azonban a nagyságrend megnövekedése miatt, 
elsősorban szolgálatiág-fónilkök tekintetében kellett kezdetben nagyobb hang· 
súlyt fordítani a „laktanyaszintű gondolkodás" elsajátítására. 

1978. 01. 01. előtti szervezetből a fenti strukturális szervezetbe kellett át· 
csoportosítást végrehajtani, ugyanakkor a bevonásra nem került állomány tevé
kenységét is kellő mélységben kellett megszervezni. 

Mindezekből következik - mint ahogy a kísérlet nem is fejeződött be -, 
hogy tovább kell vizsgálni és 'kutatni a kialakított szervezet optimálisabb mű
ködésének lehetőségeit, nagyobb figyelmet kell fordítani az általános „törvény· 
szerűségek" helyi sajátosságainak megfelelő alkalmazására és arra az alapvető 
célunkra, hogy az ellátás permanens javulását biztosítsuk. 

Az elmúlt ,hat hónapban az elöljárók által végrehajtott értékelések, vala· 
mint a laktanyai csapatpróba bizottság megállapításai alapján számos és azóta a 
gyakorlatban megvalósított tapasztalat gyült össze. 

Ezek a tapasztalatok részben sajátosak, de úgy érzem, hogy kellő szinteti
zálással máshol is hasznosíthatók és egyben a kísérlet hátralevő időszakának is 
jelentős feladatát képezik. 

1. Harckészültségbe helyezés hadtápbiztosítása 

A laktanya magasabb harckészültségbe helyezése a laktanyai diszlokációjú 
alakulatok eltérő készenléti ideje következtében egy sor sajátossággal bír. 

A laktanyahadtáp kialakításából fakadó sajátosságok: 
- riasztási rendszer kiszélesítése, ami azt jelenti, hogy az állományilletékes 

alakulat személyi állománya a részenkénti elrendelés esetén is zölckenőmentesen 
legyen képes feladatai megkezdésére, ugyanakkor a központi munkacsoportok is 
riasztásra kerüljenek; 

- alakulatonkénti „M" és „HR" anyagi készletek tárolása mellett bizto
sítani kell a központi tárolású anyagi eszközök nomiaidőn belüli felvételét és 
raálházását (kenyér, víz); 
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- ,magasabb harckészültségbe helyezés esetén a bevonuló tartalékos állo
mány ruházati felszerelése (kiegészítése) az állományilletékes alakulatnál tárolt 
és megalakított anyagokból történik külön berendezett beöltöztetési helyen; 

- a laktanyaérdekű szállítási feladatok végrehajtásába bevont gépjárművek 
üzemképessége állandó fenntartása mellert biztosítani kell a magasabb harc
készültségbe helyezés esetén a zökkenőmentes visszajuttatást, részenkénti beve
zetés esetén a laktanyahadtáp állományából való esetleges pótlását; 

- külön problémaként jelentkezik a laktanyahadtáp állományába be nem 
vont szakács és gépjárművezetők helyzete. A kísérleti állománytábla alapján 
összevontak alapvetően békekiképzés lalctanyai kiszolgálását képesek végrehaj
tani. Magasabb harckészültségbe helyezés, kihelyezések, gyakorlatok végrehaj
tás~nál szükséges a be nem vont állomány maximális igénybevétele. 

Ezt az igénybevételt egyébként indokolja a szakképzetlen állomány szak-
1'.iképz~re vezénylése és a katonák járandóságai (sz~badság, eltávozás), vala
.µiínt az előre' nem tervezhető távolmaradások. 

A fenti problémák a harckészültségi készség állandó fenntartása mellett 
további kutatást, vizsgálatot igényelnek. 

Úgy érzem, ha a be nem vont állomány a fenti feladatok végrehajtásában 
nem lenne igénybe Véve, ellátási, biztosítási fennakadások következnének be, de 
minden körülmények között a bevont állomány leterheltségének jelentős foko~ 
zását eredményezné. 

2. Laktanyaszintú kiképzés 

A hadtáp szakállomány, valamint a sorállomány 'hadtáp szakkiképzése lak
tanyaszinten, összevontan kerül tervezésre és végrehajtásra. 

A ·kiképzési időszak értékelése során megállapítjuk, hogy az összevont ki
képzés keretei között jelentős javulás következett be, mivel nagyobb lehetősé
günk volt a foglalkozásvezetők kiválasztására, konkrét felkészítésükre. 

A 'kiképzés során biztosítottuk, hogy az összevont állomány általános had
tápkiképzésén túl a saját anyaalakulata sajátos feladataiból adódó biztosítási 
módokat is elsajátítsa. Ezt a szakh.arcász,ati alaki, illetve a szakharcászati komp
lex foglalkozásoknak az állományilletékes alakulataink gyakorlatára történő rá
építésével és végrehajtásával értük el. 

Továbbra is vizsgálat tárgyát képezi a bt. állomány magasabbegység-szintú 
kiképzése. Célszerűnek látszik az ellátási szakirányítást végző magasabbegység
nél történő végrehajtás, mert ez elsősorban az azonos szintű követelménytámasz
tás biztosítása szempontjából jelentene előrelépést. 

Ugyanakkor kiemelt figyelmet kell fordítani a ht. állomány saját „M"-be
osztásából adódó feladatok végrehajtására való felkészítési kiképzésére. Ez je
lenleg nem jelent problémát, mivel valamennyi bevont szakállományú abból a 
beosztásból került a laktanyahadtáp állományába, amely jelenleg „M"-beosztása. 

Most a fő hangsúlyt a szinten tartásra, illetve új beosztásba kerülök esetén 
a konkrét felkészítésre kell összpontosítani. 

A sorállomány kiképzésében keresni kell azokat az oktatásmódszertani elve
ket, amelyek gyakorlati megvalósításával a jelenleginél magasabb szinten valá. 
sul meg a kiképzés. ' 
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3. Ga:idálkodás 

A hadtáp szolgálati ágak gazdálkodása összevontan a „laktanyai" szolgá
latiág-f6nökok szakirányítása, konkrét szervezése mellett valósul meg. 

A felszám(tási alapadatok laktanyaszintű meghatározásaival kerül jogcí
mekre az illetmény bittosítása. 

Az állományilletékes parancsnok gazdálkodását saját összevont szervezet
ben a „gazdálkodási, építési operatív bizottságban" gyakorolja. 

Ezt a bizottságot az MN 5232 parancsnok elvtárs ajárnlása alapján alakí
tottuk ki és bevontuk valamennyi önálló egység parancsnokát, hadtáphelyette
sét, politikai tisztet, az ellátást végző MN 3715 pénzügyi szolgálat főnökét és 
elhelyezési szolgálat főnökét . 

. Ebben a bizottságban valamennyi alakulat érdeke parancsnokán keresztül 
biztosítva van, ugyanakkor nagyobb lehetőségünk nyílt a társadalmi tulajdon 
védelmének legfontosabb területére, az ellenőrzésre. 

A gazdálkodási bizottság a gazdálkodás hármas követelményének megfe
lelően alakítja ki a döntéselőkészítés időszi:1kában a laktanyaparancsnok dha
táro~ását az adott gazdálkodási időszak fő célkitűzései és konkrét feladatai 
vonatkozásában. 

A laktanyaparancsnok döntése (gazdálkodási parancs) után a szakszolgálatok 
vezetői bontják le saját területeik feladatait és a laktanyaparancsnok hadtáp
helyettes közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett valósul meg végrehajtásuk. 

A döntés előkészítés demokratizmusával kizártuk a diszkrimináció lehetÖ· 
ségét és ezáltal biztosított az azonos ellátási ·színvonal. 

A laktanyaérdekü szállítási feladatok végrehajtásába bevont szállító gép
jánnüvek összevonáskor az állománylétszámnak megfelelő kilométer-kiszarbattal 
kerültek a laktanyahadtáp állományába. A kilométer meghatározásához az ellátó 
egység egy gépjárművére a 20 OOO kilométer-alapadatot vettük és az alábbiak 
alapj·:in számítottuk: 

be d d
. k / k 20 OOO x bevont gépjármű beadó egység 

aanomg= x 
ellátó egység átlaglétszám átlaglétszáma 

A kilométer így történő meghatározása a bevonáskor jónak bizonyult, az 
így biztosított kilométer elegendő a laktanyaszintű szállítási feladatok végre
hajtására, ugyanakkor elegendő kilométer marad az adott gépjárműnek a gya
korlatok és kiképzési feladatok végrehajtására is. 

A szállítási feladatok koordinálására állandó diszpécser szolgálat működik, 
mely biztosítja a szállítási feladatok összehangolását, optimális végrehajtását. 

Esetenként jelentkezik a szállítási feladatok nagyobb volumene következ
tében, 1hogy a bevont szállító gépjárművek nem elegendőek, vagy a gépjármű
vezetők pihentetése, járandóságaik biztosítása, a soros műszaki szemlék, olaj
cserék kerülnek veszélybe. 

További vizsgálat tárgyát képezi az elkövetkezendő időszakban az ilyen 
feladatok végrehajtásába bevonásra kerülő nagyobb gépjármű-állomány hatá\a 
egyéb feladatok végrehajtására. 

A .. gazdálkodáshoz szorosan kapcsolódik a csapatszámviteli részleg mun
kája is. ·A csapatszámviteli részleg laktanyaszinten valamennyi anyagnem okmá„ 
nyolását és kapcsolódó egyéb nyilvántartásait végzi. A számviteli részleg lét-
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száma az összevonással 2 sorkatonáVal növekedett, azonbart ez a létszám a 
nyilvántartások naprakész vezetését csak jelentős többletmunkával biztosítja. 

A csapatszámviteli részleg a hadtápgazdálkodás legfontosabb információ
forrása, aminek a havi operatív jelentések és összegzett kimutatások elkészítésé
vel tesz eleget. Az így kapott információ a „gazdálkodási, építési operatív bi4 

zottság" részére nyújt megfelelő alapadatokat a döntéselőkészítésben. Tovább 
kell kutatni a· csapatszámviteli részleg munkájának optimálisabbá tétele útján 
elsősorban a munkaszervezés oldalát. 

4. Társadalmi tulajdon védelme 

A laktanyahadtáp-gazdálkodás jelentós mértékben megnövelte a társadalmi 
tulajdon fdkozort védelmének lehetóségét. Az eddigi tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy: 

az anyagok cgyütt4 tárolása, 
elszámolási rendszer, nyilvántartási rendszer egyöntetúsége, 
nagyobb szervezet, mely az ellenórzések gyakoriságát, mélységét növeli, 
a megelőző munka ·hatékonyságána:k növelése 

következtében csökkent a laktanyai káresetek száma és értéke is. 

A belsó ellenórzéseket szorosan együttmúködve a „gazdálkodási, építési 
operatív bizottság" ellenőrzési csoportjával laktanyaszinten tervezzük és hajt 4 

juk végre. 
Parancsnoki ellenőrzésekre építve számoltatjuk el alegységeinket, ugyan 4 

akkor a reggeli szemlék laktanyaszintü meghatározásával, fő figyelmet fordítva 
a lagnagyobb kárértéket kitevő ruházati anyagok, elsősorban a 65 M gyakorló
ruha és felszerelések ellenórzésére (hetente 2 alkalommal), biztosítjuk a társa
dalmi tulajdon fokozott védelmét. 

Azt tapasztaltuk, hogy a bekövetkezett káresetelckel kapcsolatos döntési jo4 

got célszerű lenne az anyaggal gazdálkodó egység parancsnoka részére meg4 

adni, mivel az anyagi fegyelem megszilárdításának elengedhetetlen felt!étele, 
hogy érezze a parancsnok, szolgálatiág4főnőkök döntései gazdaságossági kiha4 

tásait. 
Ez nem sért!heti az állományilletékes alakulat parancsnokának jogait, mivel 

az eljárást és a javaslatot irányításával folytatják le, csak a döntés (kártérítés 
mérséklése, leírása) jogát kapná meg a gazdálkodást vezető parancsnok. 

Ehhez szorosan kapcsolódik a kármegelöző munka hatékonyságának foko 4 

zása. A laktanyaszinten működésbe lépó csapatrádió, a „KISZ RADAR" mű
ködtetésével és a csapatújság fe1használásával növeltük és kívánjuk javítani a fel
világosító, mozgósító munkának hatékonyságát. Ebbe a munkába maximális se
gítséget nyújtanak a párt- és KISZ-szervezetek is. Taggyúléseken, vezetőségi 

üléseken, beszámolókban, napirendi pontokban foglalkoznak az adott közösség 
anyagi fegyelmével, mivel ez nem vonatkoztatható el az általános fegyelemtől. 

5. lnformációrendsier4 vezetés 

A laktanyahadtáp rendszerének kialakulása óta, de ezt megelőzően is egyik 
legszerteágazóbb és ugyanakkor legtöbb problémát okozó területünk volt az in
formációrendszerün!k. 
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A hármas alárendeltség következtében a la:ktanyahadtáp vezetésének nem, 
vagy csak késve jut tudomására intézkedés, amely a tervszerű munkánkat nem 
egy esetben gátolja. 

Szükséges információrendszerünket tovább tökéletesíteni és célszerűnek lát
szik az ellátást közvetlenül irányító magasabbegységet mint legfőbb információ
forrást megjelölni. 

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítottuk, hogy aránytalanul meg
nőtt a laktanyaparancsnok hadtáphelyettes feladata és jelentősége is, ugyan
akkor (bár felelősség tekintetében nem kisebb) feladatban leredukálódott a be
vonásra nem került, ellátást nem végző al~kulatok hadtáphelyettesi tevékeny
sége. Célszerűnek látszik állományilag bevonni őket a laktanyaltadtáp ó:llomá
nyába és közvetlenül szolgálati kapcsolatot teremteni az ellátást irányítók és az 
ellátandók között. 

* 
Cikkemben röviden és nem a teljesség igényével próbáltam vázolni a 

„Garasin Rudolf" laktanyahadtáp jelenlegi helyzetét, megszervezése, munkája 
eddig összegyűlt tapasztalatait. 

Úgy érezzük a kísérlet végrehajtása jó úton jár, problémáínlc a további 
időszakban az elöljáróink segítségével és támogatásával megoldhatók. 

A nagyobb szervezet centralizált vezetése biztosításával jelent& mértékben 
tudjuk növelni harckészségünket, a békekiképzés hadtápbiztosítása, az ellátás 
folyamatos javítása terén reánk háruló feladatok végrehajtását . 

(Melléklet a folyóirat végén található.) 
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A laktanyahadtáp gazdálkodás tapasztalatai 

Sz.auter Lajos százados 

A:z MSZMP XI. kongresszusának határozata, a határozatból konkrét for
mákat öltő kormány,határozatok hangsúlyozzák és elrendelik a gazdálkodási te
vékenység javíMsát minden szinten. 

Úgy vélem, hogy a korábbi években különösen a csapatgazdálkodás szint
jén a felkészültség, az újtól való félelem, de nem utolsósorban a lehetőségek 
szűk keresztmetszete miatt, a gazdálkodást irányító és végrehajtó személyek 
között sem volt egységes a törekvés, mely a ténylegesen meglevő tartalékok fel
tárá'Sára az erők-eszközök célszerű csoportosítására a gazdálkodási, ellátási folya„ 
matok ésszerűsítésére irányult volna. 

A csapatok (így a „Petőfi Sándor" laktanyában elhelyezett két egységtörzs 
is) folyamatosan, összegszerűen kimutatták és kimutatják a takarékos gazdálko
dásból eredő megtakarított anyagi és pénzeszközök mennyiségét. Ha azonban 
részletes elemzés alá vetnénk ezeket az általunk kimutatott összegeket, a gaz
dálkodási tevékenység eredményessége megítélésem szerint kedvezőtlenebb képet 
mutatna. 

A magam részéről ma már túlhaladottnak tartom a szerződéskötések által 
kimutatott takarékosságot, hiszen ezek hiánya esetén az ellátás nem volna biz
tosítjható. 

A korábbi években nem is nagyon vizsgaltuk a htp. szolgálatnál meglevő 
tartalékok helyzetét. A tartalék, mint fogalom alatt alapvetően csak a gazdál
kodás keretében meghatározott céllal, tudatosan képzett erőforr:ás-készleteket te
kinthetünk. Kevés figyelmet fordítottunk a tartalék fogalmának másik össze
tevőjére, melyet én a kiküszöbölhető veszteségek, a nagyobb teljesítmény és 
eredmény ki nem használt lehetőségeiben tudom összefoglalni. 

A htp. szolgálat tartalékainak ez utóbbi összefüggéseit, valamint a feladat
végzés során újratermelődő tartalékok felhasználását segítették elő az MNVKF 
és MNHF elvtársak intézkedései, melyek a laktanyahadtáp kísérleti bevezetését 
rendelték el. 

Nem igényel különösebb bizonyítást, hogy tartalékok minden gazdálkodó 
szervben vannak, és ezek újratermelődnek. 

A htp. szolgálat ma egységszinten is végez nagy értékű termelő, beszerző, 
tároló, elosztó tevékenységet, mely során mindig keletkeznek veszteségek, me
lyek mértéke csökkenthető. Az egységszinten bekövetkezett fej'1ődés, a maga
sabb 1követelmények azonban egyre újabb, korszerűbb eljárásokat, gazdasági és 
szervezési megoldásokat igényelnek. Ezen követelmények bevezetésének lehető-

76 

' 

-

--



• 

·, """ 

• 

sége a régiek helyébe, szintén tartalék. De a tartalék fogalmában tartozónak 
érzem az erőforrásoknak a hatékonyabb felhasználásra történő átcsoportosítá~ 
sát is, mely a kísérletképpen bevezetett laktan,a<hadtáp szolgálatnál jól kimu
tatható. 

A „Petőfi Sándor" laktanyában diszlokáló két egységtörzs helyzete az ál
talánostól több tekintetben eltér. 

Az eltérő sajátosságok: 
- mindkét egység több alárendelttel rendelkezik, ezek elhelyezése hazánk 

nagy részében megtalálható, 
- az alárendeltek és az egységtörzsek harckészültségi foka kiemelten magas, 
- az alárendeltek ellátása több irányból kerül végrehajtásra. Egyes anya~ 

gokból a közvetlen elöljáró végzi az ellátást, más anyagokból önálló, és egyes 
ellátási ágaknál utalásos rendszerű. 

A laktanyahadtáp szolgálat kialakításával egy időben végre kellett haj
tani mindkét egységnek az alárendeltek felkészítését az új követelményeknek 
megfelelő feladat végrehajtására. Biztosítani kellett minden alegységnél. a htp. 
ell~t~s s.ze~_élyj és tárgyi_ feltételeit,. ann~k érdekébe_n, hogy a ,személyi . állo
lD.ány ellátási színvonala sehól se csökkenjen. 

Az áttérést a körültekintő parancsnoki és elölj'árói beavatkozás,· _az· elóké
s~ít~ idöszakban végrehajtott f~lkés~tés jól biztosít~tta. 
.. Nehezebb és hosszabb ideig tartó munkát követelt és még jó ideig köv~el 

iS az új beosm:ásokba megbízott sz~élyi állomány felkészítése. Éppen a: sajá
tosságokból adódik, hogy a szolgálatiág-főnökök bevonása a laktanya<hadtáp 
szo]gálatba nem volt végrehajtható. Ezen állomány feladata továbbra is az ezre-: 
dék szo]gálatainak szakmai· irányítása maradt, a laktanyahadtáp szolgálatot, 
mint alegységet kezeli. A laktanyahadtáp szolgálatiág-vezetők a korábbi raktár
vezető állományból kerültek megbízatásra. Gazdálkodást irányító, tervező-szer
vező, elemző feladatokat a koráibhi időszakban nem, vagy csak keveset végeztek. 

Ehhez hozzájárul még az új, m_agasabb követelményt támasztó beosztástól 
való természetes félelem, de nem utolsósorban az újtól való tartózkodás is. 

Az eltelt időszak megalapozott következtetések levonására még nem lehet 
alkalmas, de azt egyértelműen meglehet állapítani, hogy megfelelő szakmai segí
tés mellett ezen állomány képes volt a folyamatos ellátás biztosítására, egyes 
területeken pedig az előrelépésre is. 

A laktanyahadtáp szolgálat kialakításával egy időben került a számviteli 
részleg felállítására, mely további tervező-szervező és egyéb feladatokat köve
telt meg. 

Véleményem és meggyőződésem, hogy ezen feladatok végre·hajtása csak 
úgy volt biztosítható, hogy a laktanyaparancsnok naponta és személyesen (mind 
a mai napig) beavatkozott és beavatkozik az ellentmondások feloldásába. Min
den részterületen jártas, intézkedései hatását előre látja, olyan ismeretekre tett 
szert, melyekkel korábban nem rendelkezett. 

Természetes, hogy a kiemelt „odafigyelés" az egységek vezető állományától 
többletmunkát követelt és követel meg. A két egység a korábbi időszakban 
sajátosan alakította ki a különböző anyagok tárolását, raktározási rendjét. A 
raktárhelyiségek kihasználtsági szintje egy-egy anyag területén alacsony, más 
területeken a zsúfoltság, a minőségi megóvás biztosíthatóságának minimális szintje 
volt a jellemző. 
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Az anyagok és eszközök összevonása azon túl, hogy az optimálistól jelenleg 
is messze elma!'ad, biztosította a lehetőségek jobb kihasználását. A raktározás 
rendjére nem utolsó sorban 'kedvező hatással volt a tapasztalatok összegzése, 
a fogások és módszerek átadása. 

Mindkét egység htp. szolgálatának szűk keresztmetszetét a szállítótér-helyzet 
jelentette. Az egységeknél sok esetben elmaradtak, vagy elhúzódtak a szállítási 
munkák, ugyanakkor sok esetben előfordult, hogy a beszerzők a két egységtől egy 
helyre, de több járművel hajtottak végre menetet. Egyértelműen megállapítható, 
hogy az eltelt időszakban javult a szállítótér kihasználtsága, valamint a gép
járművezetők foglalkoztatásának színvonala. Ma sem tartom jónak az elért 
eredményt - e téren -, de megfelelő alapnak a továbbképzésre azonban igen. 

Az élelmezési szolgálat gazdálkodásában nem okozott változást az új 
rendszerre való áttérés. Ennél a kérdésnél szeretnék egy gondolat erejéig meg
állni. Hosszú évek óta mindenki által elfogadott, és jónak tartott gyakorlat, 
hogy egy laktanyában csak egy élelmezési blokk funkcionál. Mélyebben kellene 
elemezni, hogy ez a rendszer az egyéb szolgálati ágak vonatkozásában miért 
nem ilyen egyértelmü, ahol erre lehetőség lenne. 

A korábbi időszakban mindkét egy,égnél gondot okozott, hogy az üzem
anyag szolgálatnál rendszeresített 1-1 fő sorállományú katona a gépjárművek 
üzemanyag-feltöltését csak a szabadidő biztosítása nélkill tudta végrehajtani. Az 
összevont üzemanyag <Zolgálat, és a számviteli részleg beindulása, csökkentette 
a szolgálat által elvégzendő manuális munkát, a fő figyelmet a tervszerüség 
növelésére, az ellátás színvonalának növelésére tudták fordítani. 

A szolgálatnál kedvezőtlenül hat a több helyen telepített töltőhelye'k nagy 
száma, amit csak egységes üzemanyagtöltő komplexum kialakítása képes helyet
tesíteni. 

Az eltelt időszak az üzemanyag szolgálatnál egyértelműen igazolta, hogy a 
feladatvégzés szervezettebbé, a követelmények egységesebbé, az anyagi és bi
zonylati fegyelem az elvárható szintnél megfelelőbbé vált. 

A ruházati szolgálatok összevonása elött mindkét egység végrehajtotta az 
alárendeltek előírt szintre történő feltöltését, biztosította az önálló gazdálkodás 
alapvető feltételeit. A megnövekedett lehetőségek, az egységes elgondoláson 
alapuló tervezés eredményeként csökkent azon anyagok, felszerelések és cikkek 
mennyisége, melyek használata időszakonként és ki-s mennyiségben szükséges. Az 
egységes vezetés eredményeként nőtt a fehérnemú és felsőruházat cseréjének 
mutatószáma, javult a katonaállomány öltözlködési képe. 

Amíg a korábbi időszakban minden egyes hangulatjelentés tartalmazta a 
ruházati ellátás ·hiányosságait, ez ma teljesen megszűnt. Ma a „Petőfi Sándor" 
laktanyában, de az alárendelteknél is, folyamatosan biztosított a szükséglet sze
rinti ruházati csere lehetősége. 

Kedvező folyamatnak tartom, hogy a közvetlen parancsnoki állomány és 
alegységparancsnokok a felelősség növekedésével, valamint az önálló gazdálko
dás körülményeivel tudtak élni, folyamatosan hatnak a szolgálat munkájára. 
Megszűnt a korábban meglevő helytelen szemléletmód, mely alapvetően az 
igénylésekre és nem a gazdálkodás helyes végzésére irányult. 

Ma, véleményem szerint, mindenki elismeri, hogy a feladatok végrehajtása 
színvonalának emeléséhez szükségesek azok a szervezési és egyéb rendszabályok, 
melyeket a laktanyahadtáp kialakítása érdekében az elöljárók foganatosítottak. 
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A meglevő problémák döntő része, megítélésem alapján, szemléletmódból 
az újtól való félésből adódik. A feladatvégzés során korábban is meglevő hiá
nyosságokat, valamint az új körülményekből adódó nehézségeket hajlamosak 
vagyunk a szervezet hibájaként feltüntetni, mivel részünkre sok esetben ez a 
kedvezőbb. 

Ellentmondást okoz az a tény is, hogy egyelőre csa:k az egyik oldalon lép
tünk előre.Szükséges, hogy más szolgálati ágak is keressék az előrelépés lehető
ségeit, mert ennek hiánya visszahúzó erőként hat . 

A laktanyahadtáp-gazdálkodás megszervezése, a biztosítási feladatok vég
zése még hosszú ideig fog többletmunkát, kiemelt odafigyelést követelni. De az 
a tény, hogy a két egységhadtáp szolgálat főnökei ténylegesen az egységek ellá
tását tervezik-szervezik, a folyamatos ellenőrzést végzik, már önmagában is 
igazolja ennek a szervezetnek létjogosultságát. 

Ha a htp. szolgálat egységszinten a növekvő elvárásoknak eleget akar tenni, 
minden lehetőséget meg kell keresnie a hatékonyabb, célirányosabb, az állo
mány ellátását javító rendszabályok foganatosítása és érvényesülése érdekében . 
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Repülőeszközök feltöltésének megszervezése, 
végrehajtása és azok problémái 

a hadműveleti repülőtereken 

Oláh Endre alezredes 

A M,agyar Népköztársaság honi légvédelmi rendszere az európai szocia
lista országok egységes légvédelmi rendszerének első lépcsőjében, mellékirányban 
és határmenti körzetben helyezkedik el. Ennek megfelelően a felépítésének, 
várható tevékenységének sajátosságai és követelményei - alapjait tekintve -
az alábbiakban foglalhatók össze: 

- a légvédelmi fd.adatokat elsősorban az ellenség harcászati légierejének 
repülőgépei ellen kell megoldani; 

- a légi tevékenység várhatóan rövid idő alatt, főként kis magasságon, 
intenzív zavarás mellett és nagy célsebes:séggel bonuakozik ki, ezért a felderí
tés és előrejelzés, ,az erők időbeni harcbalépése és a kis magasságon ható légi 
támadó es2'iközök alkalmazása meghatározó jelentőségű; 

- iaz oltalmazási feladatok megoldásának egy része a szárazföldi csapatok 
érdekében. azok légvédelmével szoros együttműködésben történik; 

- a légvédelem felépítése szerint legyen aktív, szillárd, nagy manöverezö 
képességű, gyorsan helyreállítható és megbízhatóan verethető, legyen képes 
huzamos és megfeszített harctevékenység folytatására a légi eUenség intenzív 
tevékenysége és tömegpusztító eszközeinek alkalmazása esetén. 

A felsorolt főbb követelményeknek és sajátságosságoknak me!lfelelően a 
honi légvédelem összfegyvernemi magasabbegységelcböl, ezen belül fegyvernemi 
és szakcsapatc>kból, hadtáp- és technikai alegységekből és szervekből épül fel. 

A taiimlmány címének megfelelően a honi légvédelem szervezetéből -
mint vizsgál!at tárgyát - a honi vadászrepülő csapatokat emelem ki. 

A vizsgálódást indokolja mindenek előtt e csapatoknak a honi légvédelem 
rendszerében elfoglalt helyük, szerepük fontossága, továbbá háborús feladataik 
során megnövekedett igénybevételük az üzemanyag-szolgálat egyik legnehezeb
ben megoldható feladatai közé tartozik és a legfőbb sajátosságokat rejti ma
gába. 

I. 

A honi vadászrepülő csapatok egy része „állandó" harckészültségi fokozat
ban, kiépített repülőtereken települnek. Ebből adódóan képesek már az állam-
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határ előtt és mélységben az ellenséges légi támadó eszközök elleni folyamatos 
támadás végrehajtására, azok elfogására és megsemmisítésére. 

A honi vadászrepülő ezredek harcfeladattükat általában két repülőtérről 
- alap- és hadműveleti - oldjá:k meg, de más variáoió is elképzelhető. Példaként 
egyet említek, amikor egy alap- és két hadműveleti repülőtérről történik a va
dászrepülő-ezred harcba.vetése. Az általános példa vizsgálatánál maradva, harci 
körülmények között az alaprepülőtéren általában két vadászrepülő-század 24-
30 repülőgéppel a folszálló pályától 2-3 km távolságra kiépített földsánc fe.. 
dezékekben; a hadműveleti repülőtéren egy vadászrepülő-század 12-14 repüló
géppel, a felszálló mezőtől néhánysmz méternyire települ, illetve helyelikedik el. 
Ebben a helyzetben a személyi állomány védettsége - hagyományos fegyverék
kel folytatott küzdelem esetén és időben történő riasztást feltételezve - az ál
landó repülőtér széttelepülési körleteiben közel 100°/o-os, a hadműveleti re
pülőtéren kiépítettségétől függően 5-10°/o-os. A repüilést biztosító, illetve kiiszol
gáló eszközök védettsége azonban nem, vagy csak részben megoldott. 

A teljesség kedvéért meg kell jegye,ni, hogy az áll•ndó repülöterek szét
települési körleteinek tervezett továbbfejleszt:iése, illetve a jelenlegi nyitott fe
dezékek zárt objektumokiká való átalakítása jelentős előrelépést jelent a repülő
eszközök csapásvédetts.égében. Ezen túlmenően nagyban megnöveli a repülő
gépek ismételt bevetésre való felkészítésével foglalkozó sremélyi állomány vé
dettségét, egyben lehetőséget nyújt az objektumban történő üzemanyag-feltöl
tésre is. 

A vázolt körülmények jellemzik és meghatározó jelleggel bírnak a vadász
repülő-csapatok hadtápbi2Jtosításánaik. - ezen belül az üzemanyag-ellátás - meg
szervezésére és folyamatos végrehajtására, melyek az afabbiakban foglalhatók 
össze. 

II. 

Abból az előnyös hdiyzetből kiindulva, hogy a honi vadászrepülő-csapatok 
feladataikat alapvetően honi területen, előre ismert települési helyröl oldják 
meg, a hadtáp biztosítására meghatározó - mint lehetőség, hogy: 

- az anyagi-technikai biztosítás megszervezésében, az eUátási feladatok 
megoldásában támaszkodhat a honi területen települő központ hadtáp intéze
tekre, szervekre, szükségszerűen igénybe vehet polgári kapacitást is; 

- az üzemanyag utánszáHítás terén kedvezően felhasznáilhatja a vasúti szál
lítást; 

- lehetősége van az anyagi kész;letck részleges széttelepítésére, csapas
védettségének növelésére már az állandó harnkészült5ég időszakában; 

- a feltöltést végrehajtó állomány tökéletes hely- és körü,lményismerettel 
rendelkezik, a feladat végrehajtására való begyakoroltsága jó színvonalú. 

A felsorolt lehetőségek és előnyök kihasználása mellett azonban szükséges: 
- létrehozni a készletek olyan szintjét, amelyek biztosítják a vadászrepülő

ezred alap- és hadműveleti repülőterekről történő 3-4 napi harctevékenységét, 
utánszállítás nélkül ; 

- a harctevékenység biztosításához szükséges anyagi kész;leteket felhaszná
lási helyeiken tárolni, felhasználásra előkészíteni és a lehetőségekhez mérten 
védetts·égüket megteremteni; 

- a rendelkezésre álló tároló kapacitást állandóan feltöltve magas szinten 
tartani. 
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A fentiek figyelembevétdével a vadászrepülő-ezred repülőgépeinek üzem
anyag-biztosításához az alábbi eszközök állnak rendelkezésre, illetve vehetők 
figyelembe: 

- 16-18 db TZ-200, vagy TZ-500 típusú töltőgépkocsi, melynek darabon
kénti befogadó-, illetve szállítóképessége 7000 !, töltési sebessége 3-400 ]/perc; 

- 8 db 25 m3-es gumi tartály; 
2 db MPG-60 motoros hajtóanyag-szivattyú; 
1 db MPG-20 motoros hajtóanyag-szivattyú; 

- 1 kit. PSZT-100 tábori csővezeték; 
- 3 k.lt. PL-2 tábori üzemanyag-laboratórium; 

4 db 1,25 m3-es üzemanyag-szállító utánfutó, mint hadtáptechnikai esz
köz, valamint alap- és hadműveleti repülőtereken összesen 2500 m3 repülő
petróleum befogadására alkalmas tároló kapacitás. (1800-2000 tonna) 

Meg kell jegyezni, hogy gyakorlatilag több a repülőezred tárolókapacitása, 
ha beszámoljuk az előzőekben jelzett 16-18 db üza. töltőgépkocsi, (80-100 t) 
és 8 db 25 m3-es gumi tartályban elhelyezhető, (156 t.) valamint a repülőgépek
be feltöltött 1 ja>'adalmazás (110-120 t.) mennyiségeket. !gy a jelzett 1800-
2000 t.-ról 2100-2300 t.-ra emelkedhet a tároló kapacitás. Azonban figyelembe 
kdl venni, hogy optimális körülmények között is csak a tárolótér 80°/o-os fel
töltöttségével számolhatunk, ezért tervezési alapként 1800-2000 tonna körüli 
repülőpetróleum mennyiséggel lehet számolni, mint meglevő maximális készlettel. 

Gyakorlati tapasztalatok alapj.án egy repülőgép bevetésére 2000 kg hajtó
anyagot tervezünk. Figyelembe véve a rendelkezésre álló repülőgépállományt 
- amit az előzőekben 36-44 db-ban jelöltem meg - és feltételezve a tároló ka
pacitás kedvező kihsználtságát, a rendelkezésre álló hajtóanyag 20-25 ezredbe
vetést, illetve átlagosan napi három bevetéssel számolva 6-8 napi harctevé
kenység repülő üzemanyag biztosítását teszi lehetővé. Természetesen a számve
tésnek ez a formája nem tartalmazza a várható veszteségeket. 

A honi légvédelem általános és vadászrepülőcsapatok részletesebb ismer
tetését azért tartom szükségesnek, mert csak a fentiekben vázolt sajátosságok, 
követelmények, lehetőségek és a rendelkezésre álló anyagi és technikai eszközök 
ismeretén keresztül lehet eljutni azokhoz a problémákhoz, melyek a repülőesz
közök hadműveleti repülőtéren történő feltöltésének megszervezése és végre
hajtása során felmerülnek. 

III. 

Az érvényben levő alkalmazási és harckészülts·é~ terveknek megfelelően 
és az utóbbi években lefolytatott gyakorlatok tapasztalatai alapján magasabb 
harckészültségi fokozat elrendelésekor, ha ezt az időjárási és talajviszonyok nem 
korlátozzák, a vadászrepülő-ezred egy részével, általában egy - 12-14 repülő
gépből álló - századdal az állandó repülőtérről a hadműveleti repülőtérre te
lepül át.A repülőgépek áttelepülését megelőzően végre kell hajtani a harcké
szültségi tervekben kijelölt „földi lépcső" közúton történő áttelepülését, mintegy 
50-80 km távolságra, továbbá sz.étbontakozását és működőképességét el kell 
érni. 

A földi lépcső fogla:lja magába mindazon elemeket, amelyek a hadműveleti 
repülőtéren leszálló repülőgépek anyagi-technikai kiszolgálását a kitelepült ál-
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lomány ellátását biztosítja. A földi lépcsőben foglal helyet az ezred üzemanyag
szolgálatána:k az a része, amelyik a hadműveleti repülőtér üzemanyag-ellátását 
végzi. 

Altalánosan elfogadott elv, hogy a repülőgépek üzem.anyag-feltöltésére ren-
delkezésre álló eszközökből az 

- üzemanyagtöltő gépkocsik 1/3 része, 5-6 db; 
- a 25 m3-es gumi tartályokból 4 db; 
- az MPG-60 motoros hajtóan)'l'g-szivattyúból 1 dh, és a 

PSZT-100 tábori csővezeték-készlet, valamint 
- 1 kit. PL-2 tábori laboratórium települ át. 

A TZ-200, vagy TZ-500 típusú üzemanyagtöltő-gépkocsik 1/3-2/3-os meg
osztását az indokoJja, hogy a repülőgépek megoszlása is hasonló az állandó és 
hadműveleti repülőterek között. 

Az anyagi készleteket tekintve a hadműveleti repülőtéren rendelkezésre 
áll egy üzemanyagtelep - a feJszállómezőtől 1-1,5 km távolságra - 200 m3 tá
rolókapacitással állandóan feltöltve TSZ-1 repülőpetróleummal, azonban ebből 
a készletből 50 m3 a CSRP alakulatok részére zárolt. 

A kitelepülő töltőgépkocsik 35-40 m3 hajtóanyagot visznek magukkal, így 
a kitelepülés végrehajtása után a hadműveleti repülőtér 180-190 m3 TSZ-1-gyel 
rendelkezik, ,ainu 140-150 tonnának felel meg, és a repülőgépek darabszámától 
függően 6-8 századbevetést biztosít. Ebből a mennyiségből a beérkező repülő
gépek feltöltésére még le kell számolnj egy bevetés hajtóanyagot, így az alap
helyzet elérésekor - amikor a repülőgépek és földi lépcső beérkezett a hadmű
veleti repülőtérre és kész a harcfeladat végrehajtására - 5-7 századbevetéssel 
rendelkezik. 

Ez a napi bevetések és a települt repülőgépek számától függően 1,5-3 harc
nap üzcmanyagbiztosítá,sához elegendő. Az előzőekben már jeleztem, hogy a 
légi hadművelet első 8-10 napját átlagosan napi három bevetéssel tervezzük~ 
ami a nagybani számvetésekhez megfelelő adat. A tárolható mennyiségek ala
csony szintje miatt a hadműveleti repülőtér üzemanyag-biztosításánál azonban 
figyelembe kell venni azt, hogy a harctevékenységek kezdetén - különösen az 
első-második napon - a bevetések száma elérheti a napi 4-5 bevetést, ami 
szükségessé teszi az utánszállítá,sok azonnali megszervezését és végrehajtását 
már az első harcnap végére. Ennek érdekében a központ hadtáp üzemanyagmk
táraknál „M"~2. 24.00-tól rendelkezésre áll bizonyos mennyiségű vasúti tartály
kocsi repülő-hajtóanyag szállítmány, amely - irányvonatok igénybevételével - a 
hadművelet harmadjk napjának reggelére beérkezhet a hadműveleti repülőtér 

10-15 km-es körzetében létrehozott ideiglenes kirakó állomásra. 

Az itt leírtakból tehát úgy tűnik, hogy a hadműveleti repülőtér repülő-hajtó
anyag-ellátása vasúton történő utánszállítással megoldottnak tekinthető, azon
ban ezt rögtön bírálat tárgyává kell tenni, ha meggondoljuk, hogy: 

a) Az ellenséges légierő alapvető céljai közé tartozik a vasúti szállítások 
bénítása (amit általában el is ér). 

b) A megmaradt vooo:.lakon az előrevonásra kerülő csapatok és a harci 
technika szállítása élvez elsőbbséget. 

c) A megrongált csomópontok, műtárgyak és vonalak helyreállításával leg· 
korábban a hadművelet 5-7. napjától lehet számolni. 
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Az eddigi ismereteiinket összegezve az alábbi következtetéseket vonhat
juk le: 

- az üzemanyag-szolgálat a hadműveleti repülőtéren az alaphelyzet elfog
lalása után 5-7 századbevetés repülő-hajtóanyaggal rendelkezik, ami 1-3 harc
napra elegendő; 

- az első fi.adműveleti nap végére meg kell szerveznie és biztosítani kell a 
hajtóanyag utánpótlását; 

- a repülőgépek feltöltéséhez 5-6 db 7000 literes töltögépkocsija van, 
amivel meg kell oldani egyrészt a gépek feltöltését az üzemanyag-telepen ön
felszívással vételezett, laboratóriumilag bevizsgált hajtóanyaggal, másrészt be kell 
szállítani az üzemanyag-telepre, iHetve a repülőtérre telepített 25 m3-es gumi 
tartályokba a kirakó állomásra beérkezett anyagot; 

- a tá,rolókapacitás hiányában nem tud eleget tenni anna•k a követe1mé
nyeknek, hogy olyan késziletszirntet hozzon létre, ami 3-4 napi harctevékenység 
ellátását biztosítja után·szállítás nélkül. 

Ezek .az összegezett következtetések egyben meghatározzák azokat az alap
vető problémákat, amelyek az üzemnyag-biztosítás megszervezése kapcsán fel
merülnek: 

A rendelkezésre álló töltögépkocsik mennyjsége elég akkor, ha azok csak a 
r,epülőtér üzemanya,gtelepén vételeznek és repülőgép-feltöltést végeznek. Képe
sek még a ha.rei szünetekben és éjszaka a kirakó állomásról a repülőtérre beszál
lítani .a hajtóanyagot. Akikor azonban, ha a kirakó állomás csapást szenved, 
vagy az anyag beérkezése elmarad, a legkézenfekvőbb megoldás - mert ez esik 
legközelebb -, hogy az állandó repülőtér üzemanyagtelepéről vételezzen az éj
szakai órákban. Ennek a feladatnaik a maradéktalan végrehajtásához 5-6 db 
töltőgépkocsi nem elegendő, figyelembe véve az állandó és hadműveleti repülő
terek közötti távolságot -, amit 50-80 km-ben jelöltem meg, valamint az éjsm.
kai menet során elérhető menetsebességet -, ami 20 km/óra körül van - egy éj
szak.a csak egy forduló utánszállítása tervezhető, ami nem sokkal több, mint 
amennyi a vadásarepülö-század egy bevetéséhez elegendő. Gyakorlatilag 27-30 
tonna; az egy századbevetés 24-28 tonnával szemben. 

Az utánszállítás problémája különösen a harctevékenységek kezdetén, a 
hadművelet első három napján vetödi,k fel a legélesebben. Egyrészt azért, mert 
ebben az időszakban várható a legintenzívebb dlenséges légitevékenység és 
emiatt a saját vad48zrepülők legaktívabb igénybevétele, másrészt, mert a had
sereg szállító zászlóalj - amelynek egy százada üzemanyag-szállító - csak M-2. 
24.00-ig alakul meg, ezért annak igénybevételére, illetve az áJtala száJlitható 
repülő-hajtóanyag beérkezésére a legjobb esetben is csak a hadművelet harmadik 
napjának második felében lehet számolni. 

A tanu1mánynak ebben a részében lényegében vázoltam mindazt a problé
mát, amely a hadműveleti repülőtéren az üzemanyagtöltő gépkocs~k és az után
szállitás oldaláról jelentkezhet akkor, ha ott a meghatározott 5-6 db töltőgép
kocsi üzemel. Ezzel kapcsolatban le kell még szögezni, hogy a repü'lőezred sem
milyen körülmények között nem képes a hadműveleti repülőtérre több töltő
kocsit adni, ha oda egy viadászrepülő-század települ és a másik két század az ál
landó repülőtéren marad. 

Végkövetkeztetésként tehát kimondhatjuk, hogy a hadműveleti repülőtérre 
települő egy vadászrepülő-század repülőgépeinek üzemanyag-feltöltését ezzel a 
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töltőgépkocsi-létszámmal kell megoldani, mert nincs több. Túlfeszített igénybe
vétel mellett, ha az utánszállítás jelentős mértékben nem akadozik az ellátás né
hány napig ezzel az állománnyal is biztosítható. Van azonban ennek a számve
tésnek igen súlyos hibája. Nevezetesen az, hogy sem a műszaki meghibásodás, 
sem az ellenség harccselekményei követikezrében várható veszteséget - idöszakos, 
vagy végleges kiesést - nem tartalmazza. Ennek bekövetkezése esetén csak ~1N 
szintű elöljárói segítséggel oldható meg a probléma, mert sem az ezred, sem a 
hadosztály, de még a honi légvédelmi hadsereg sincs abban a helyzetben, hogy 
azt saját erői átcsoportosításával megoldja. Látni kdl azt is, hogy a repülőgépek 
feltöltése elsősorban repülésbiztonsági, másrészt az egyszerre feltöltésre kerülő 
hajtóanyag nagy mennyisége miatt szillkségeszközökből (hordó, kanna stb.) nem 
oldható meg. Ezek után kimondhatjuk, hogy 2-3 repüM-üzemanyagtöltő gépkocsi 
kiesése esetf'.:n a harctevékenység intenzív szakaszában, az üzemanyag-szolgálat 
hadműveleti repülőtéren települő része objektív okok miatt nem tudja madara
dóktalanul megoldani feladatát. 

Sok v.itát vált ki a várható veszteségekkel kapcsolatos számítások kérdése. 
Altalánosságban elhangzik az a vélemény, hogy a kiszolgMó es~közökben be
következő veszteségek és meghibásodások, ariányosak a kiszolgált eszközök - je
len esetben repülőgépek - mennyiségében jelentikező változásokikal. V éleményom 
szerint tömegpusztító C6Zközök alkalmazás·ának körülményei között ez közel 
sincs így, abban az esetben, ha a repülőszázad harcfeladatának végzése közben éri 
csapás a repülőteret, elméletileg elképzelhető, hogy a kiszolgáló techniJka jelentős 
része - közte az üzemanyagtöltő eszközök - megsemmisülnek, vagy üzemkép
telenné válnak, ugyanakkor a repülőes21közök sértetlenek maradnak, vagy csak 
kis hányaduk semmisül meg. 

A tárolókapacitás hiánya olyan gondokat vet fel, ami nemcsak a csapatnak, 
de a központ hadtápnak is problémát okoz. A kirakó állomásra érkező üzem
anyag-szálHtmánynak, ha az 150-200 tonna körüli mennyiség - férőhely hiányá
ban - csak egy részét képesek betárolni az előzőekben ismeretett okok miatt. En
nek következtében a le nem fejthető anyag tárolására a vasúti tartálykocsit vá
rakoztatni kell a kirakó állomáson. Ez a csapatnaik az őrzés-védelemmel járó 
többletfeladatot, a központ hadtápnak pedig azt jdenti, hogy az egyébként is 
hiányzó vasúti gördülőanyagot biz001yos ideig nélkülöznie kell. Meg kell je
gyeznem, hogy ·nagyobb tárolókapacitás esetén is az látszik célszerűnek, hogy 
a vasúti szállítmány „várakozzon" a tároJótérre és ne fordítva, mert csak így 
biztosítható a maximális készletszint és ezen keresztül a repülőerők harctevé
kenységének zökkenőmentes üzemanyag-biztosítása. 

Itt kell megemlítenem a PSZT-100 típusú tábori csővezeték-készlettel kap
csolatos gondjainkat. Mint azt máir az előzőekben jeleztem, a meglevő töltőgép
kocsiikkal al<kor tudja az üzemanyag-szolgálat a repülőgépek feltöltését folya· 
matos.an és megbízhatóan biztosítani, ha amellett szállítási feladatot nem, vagy 
csak kismértékben keU végezniük és feltöltésük az üzemany,agtelepen megold· 
ható. Enne!k a feltételnek két for:májra biztosítható a csővezeték hasroálatával. 

A:,, egyik, hogy ideiglenes kirakó állomás létreho~ásával, ott, ahol az adott
ságok lehetőv·é teszik a vasúti pá,lyáról közvetlenül az üzemanyagtelepre tönén
jen a hajtóanyag lefejtése. A másik, hogy az üzemanyagtelepről a felszállópá· 
lyához telepített 25 m•-es gumi ta«ályok!ba szivattyúzzák át a hajtóanyagot. Az 
utóbbi variáció esetén 3 db töltőgq,kocsival i, megoldható a repülőgépek feltöl
tése akkor, ha a települt repülőgépeket nem egyszerre, egy időben kell utántöl-
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teni. A csővezeték hossza és az üzemelést biztosító MPG-60 típusú motoros 
szivattyú teljesítménye, mindkét esetben megfelel a követelményeiknek. Sajnála
tos tény az, hogy a rendszeresített csővezetékkészlet üzemeltetéséhez sem béké
re, sem „M" -re nincs személyi áiLlomány szervezve. Szükséges lenne ez már a 
béke időszakban, mert kiképzetlen állománnyal sommi:képpen nem oldható meg 
az üzemeltetése. Másrészt szeu:nélyi állomány hiányában a nagyértékű és jól ki
használható eszköz csak holt anyag és teher a csapat n~a:kán. 

Az előzőek során felvetett problémák közül az utánszáJHtás - és részben tá
rolás - kérdésében feszítő gondok a száHító zászlóalj bemozgósításával némileg 
enyhülnek, mert az üzemanyag-szállító századhoz népgazdaságból bevonuló 7-
22 tonnás üzemanyag-szállító gépkocs,ik egy részénél a - vadászrepüló-ezredek
hez történő átalárendelésével, az erők és eszközök ésszerű elosztásával a csa
patok, - ezen belül a hadműveleti repfrlőterek is - elég jelentős szállító és egy
ben tárolókapacitást kapnaik. 

Egy repülötzredre vetítve mintegy 150 tonnát, vagyis egy fordulóban közel 
1,5 ezredjavadalmazást. Van azonban ennek is egy fonálkja, nevezetesen az, hogy 
ezekre az erőkre miután a száUító 2ászlóaJj M-2. 20.00-ig alakul meg, az össze
kovácsolás időszükségletét figyelembe véve jó esetben is csak a légi hadművelet 
harmadik-negyedik napjától lehet számítani. Tehát ezek az erők som állnak ren
delkezésre abban az időszakban, amikor várhatóan a legnagyobb igénybevétel 
nehezedik a vadászrepülő erőkre, ezen keresztül az üzemanyag-szolgá1atr.a. 

Az itt felsorolt gondokat a hadműveleti repülőterek tárolókapacitásának 
növelésén túl az alábbi módon látom áthidalhatónak: 

a) Célszerű lenne a népgazdaságból behívott nagy űrméretű töltögépkocsik 
közvetlenül re. ezredekhez történő biztosítása úgy, hogy azok legkésőbb M-1. 
24.00-ig oda beérkezzenek. 

b) Másrészt inddkolt lenne a hadműveleti repülőtereken a mobi-1 tárolóka
pacitás növelése érdekében a Szovjetunióban jól bevált tartálypótkocsik (AC-4-
164 M; AC-6,7-5207 V; stb.) széles körű alkalmazása. 

IV. 

A hadműveleti repülőtéren történő repülőeszközök feltöltése kérdésének 
látszó~ag periférikus részét képezi, azonban adott helyzetben vezetési vagy ellá
tási problémaként jelenrtkezhet a helikopterek üzemanyag-biztosítása és feltöltése. 
Itt elsősorban a repülőbenzinnel üzemelő helikopterekre gondolok. A MI-8 típu
sú helilkopter feltölt.ése - amely a vadászrepülőgépekhez hasonlóan repülöpetró
leummal üzemel - megoldott a meglevő töltőg,épkocsi1clrnl. Ellátásuk, várható al
kalmazámlmak függvényében nem jelent különösebb megterhelést. 

A hadműveleti repülőtéren esetenként leszálló benzinüzemű helikopterek 
gyors feltöltésére azonban nincs az üzemanyag-szolgálat technikailag felkészül
ve. A gyors feltöltés al,att a töltőgépkocsiból történő kiszolgálást értem. Az 
előzőekben már kitűnt, hogy a szolgálat fő gondja: a töltőgépkocslk:kal kapcso
latos. A kérdés reális vizsgálata során megállapíthatjuk, hogy a közeljövőben 
nem számíthatunk olyan kedvező helyzetre, amiben alkalmunk nyilik töltőgép
kocsikból olyan tartalékok létrehozására, melynek terhére, a benzinüzemű heli
kopterek töltésére is rendszerbe tudnánk állíoani. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy jenlcg kétfajta benzinüzemű helikopter van rendszerben, és mindkettő más 
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oktánszámú repülőbenzfonel üzomel, tehát egy töltökocsi beállítása nem is elég. 
Ennek megoldására olyan lehetőség vian, mely szerint a benzinüzemű helikopte
rek feltöltését 1,25 m3--es üzemanyag-utánfutókból oldják meg. Ebből az eszkö
zökből a vadászrepülő-ezredru,l 4 db v,an rendszeresítve, így ebből két darabot 
a földi lépcsővel telepíteni tud. Egyet SZB-78-as, vagy LBZ-78-.as, egyet B-91-
es oktánszámú repülőbenzinnel. 

Miután a hadműveleti repülőtéren ezeknek a repülőes2lközöknek nagyobb 
forgalmával nem tervezünk, másrészt az egyszeri feltöltésük, illetve utántöltésük 
csal< 2-400 liter között mozog, ez a megoldás megfelelőnek látszík. Természete
sen, ha arra lehetőség nyílik, akkor a benzínüzemű helikopterek feltöltését is 
célszerűbb üzemanyagtöltő gépkocsi'k!kail szervezni. 

V. 

A továbbakban két olyan kérdéssel foglalkozom, amelyek vizsgálatára 
- ismereteim szerint - eddigiekben még nem került sor. Az egyik a kiterjesztett 
légvédelmi rendszerben telpülö, a más1k az előre ismert és berendezett hadmű
veleti repülőtereken leszálló „idegen" repülőeszközök üzemanyag-feltöltésének 
kérdése. 

A hadműveletek kibontakozása után a szám.zföldi összfegyvernemi csapa
tok térnyerésével egy időben sor kerülhet a honi légvédelmi rendszer lciterjes2'té
sére. Mint azt már a honi vadász·repülő-csapatok feladatainál ismertettem, a cél 
az, hogy a vadász-repülőgépek az eHenséges légi célokat már az államhatár el
érése előtt elfogják és megsemmi,sítsék. 

Ennek érdekében tehát - ha a szárazföldi csapatok sikeresen verik vissza 
a várható ellenség támadását és annak mélységében tért nyernek, a hátország 
légvédelmének továbbfokozása érdekében szükséges a vadászrepülő-erők egy ré
szének előrevon-ása. Az illyen helyzet kialakulásakor elveszti azokrat az előnyöket, 
amelyeket a honi területen, előre ismerrt települési helyekről történő tevékenység 
során élvez. Emiatt: a repülő-hajtóanyagok biztosítás.a terén számtalan új prob
léma vetődik fel, \cagy a meglevők még jobban kiélesednek. 

- Nem támaszkodhat az üzemanyag biztosítása érdekében még kisegítő, 
vagy átmeneti jelleggel sem a központraktárak közvetlen anyagi támogatására; 

- bizonyta1a.nná válik - vagy éppen lehetetlenné - a polgári javítókapa
citások és szolgáltatások igénybevétele; 

- az állandó repülőtértől való eltávolodás - természetesen a távolság függ
vényében - nem teszi lehetővé, vagy csak igen gazda&ágtalanul, hogy oda mint 
bázisra hajtóanyiag-véteilezés és a technikai eszközök cseréje vagy javítása érde
kében visszatérjen; 

- üzemanyagtelep hiányában gumi vagy könnyített acéltartályok telepítése 
válhat szükségessé, a vasúton érkező szállítmányok felhasznáMsig történő táro
lására. 

A felsorolt problérná,k mellett, vagy inkább azolokal együtt, mint főkérdés 
jelentkezik a töltőgépkocsik darabszámának szükségszerű növekedése. Ez ös·sze
függésben van egyrészt a tárolókapacitás hiányával, másrészt azzal az igénnyel, 
hogy a harccselekmények vagy műszak_j okok miatt kiesett töltőgépkocsit azonnal 
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pótolni lehessen. Gy„korlatilag arra- kell törekedni, hogy a honi területen meg
levő elsődlegességnél is nagyobb mérvben képes legyen az üzemanyag-szolgálat 
a települt vadászrepülők folyamatos és megbízható üzemanyag-feltöltésére. Erre 
azonban - a saját erejét és eszközeit számításba véve - nem képes, ezért ebben 
a kérdésben mindenképpen az MN szintű beavatkozás látszik szükségesnek. 

A másik, kevésbé feszegetett probléma a hadműveleti repülőtérre leszálló 
együttműködő idegen állam, vagy másjk repülőezredhez tartozó repülőgépek 
feltöltésének kérdése. 

Az elmúlt években lefolytatot gy"korlatok tapasztalatai azt mutatják, hogy 
akár a meteorológiai állapotok hirtelen változása, akár a harccselekmények kö
vetkeztében kialaikult helyzet miatt számí,tani lehet arra, hogy egy adott vadász
vagy egyéb - repü1ököte16k nem tud leszállni a tervezett repülőtéren és vala
melyik közeli repülőteret kénytelen igénybe venni. Az ilyen váratlan, előre nem 
tervezhető helyzet az üzem.any:a.g-szolgá:latot igen nehéz helyzetbe hozza. A gya
korlatok során volt arra is pólda, hogy közel ezred erejű vadászrepülö-egység 
települt a hadműveleti repülőtérre. (38 db repülőgép) 

·-

Uyen helyzet a légi hadművelet 'kezdetén az első három-négy napon ala
kulhat ki, így előfordulhat, hogy a repülőtér üzemanyagtelepén és töltőgépko
csikban levő 140-150 tonna repülöpeocóleum-'kiészJet jelentős részét már a tele
pülés napján lefogya.ztjá.k, különösebb harctevékenység folytatása nélkül. Mi
után a leszá:.Lló repülőgépeket azonnal fel kell tölteni, hogy azokat - szükség 
esetén - azonnal emelni lehessen. A feltöltést akkor is el kell végezni, ha nem 
saját repülőgépről van szó, hiszen beletartoznak az „egységes légvédelmi rend
szerbe". Hivatkoznék itt a V arsó,i Szerződés Tagállamai Egyesített Fegyveres 
Erői Főparancsnokának 1973-ban kelt 011. sz., iUetve az MNK honv. minisz
terének 1974-ben kelt 01. számú parancsára. A 011. sz. Utasítás II. fejezet 21. 
pontja kimondja: 

,.A szövetséges áJ.lamok repülőterein történő leszáUáskor a repülő-magasabb
egységek, egységek vagy egyes repü.tőgépek (heliikopterek) anyagi biztosítása 
azon országok erőivel és eszközeivel történik, amelyekhez a repülőterek tartoz
nak. (Magasabbegységek és egységek esetében - előzete. egyeztetés alapján.) 
Ezeken a repülőtereken történik a repülőgépek (heli.kopteredc) utántöltése üzem
anyaggal, a lőszertarta-lékooc kiegészítése, és a hajózó állomány minden oldalú 
bi2tosítása." 

A parancs idézett pontjából azt emelem ki, amely kimondja, hogy ,,maga
sabegysége!k, egységek esetében előzetes egyeztetés alapján''. Ebből követ'kez
het -, amit már az előzőekben jeleztem -. hogy 1-2 repülőszázad olyan váratlan 
leszállása is előfordulhiat, amit előre nem, vagy csak késve jeleznek a szolgálat 
részé.re. Következésképpen a saj,át erők üza. biztosításához is szűkösen elég 
anyagi készleteivel és technikai es2lközeivel azok üzemanyag-feltöltését nem ké-
pes megnyugtató módon biztosítani. Ez utóbbi kérdés megoldására a hadmű- ~ .. 
veleti repülőterek üza. telepeinek tároló kapacitásnövelése és re. üza. töLtésére _. 
a;lkalmas szükséges eszközök - mobil csővezetékes feltöltőrendszer - kialakítása, 
vagy további üza. töl-tőgépkocsik beállítása látszjk célszerűnek. 

Megjegyzem, hogy a repülőezredekhez további re. üza. tö. és szállító ~
beállítása a kiterjesztett honi légvédelmi rendszer ké<désénél felvetett problé
mák egy részét is szintén megoJdaná. 
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Befejezésül szeretném *szögezni, hogy nem tértem ki minden.re, ami a had
műveleti repülőtéren történő repüMesiközök üzemanyag-feltöltésével kapcsolatos. 
Nem érintettem például a repülőgépek kenö<karbantartó és vegyianyagoookal való 
ellátásának kérdéseit, a minőoégbiztositás stb. követelményét. Célom elsősorban 
az volt, hogy a honi légvédelem vázlatos, ezen belül a vadászrepülők részlete
sebb ismertetésén keresztül tájékoztatást adjak az üzemanyag-.zolgálat biztosí
tási-ell.itási feladatainak főbb kérdéseiről és problémáiról. Egyben szeretném, 
ha munkám vita.indító lenne, és mindazok, a,lcik a felvetett kérdésekhez szakmai, 
hadműveleti-harcászati vonatkozásban kapc,solódna:k, véleményükkel és javasla
taikkal segítenék azok megoldását . 
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A HADTAPVEZET88, RENDSZERSZERVEZtS 
88 ADATFELDOLGOZAS 

A közlekedési szolgálat vezetése 
az MN központ-, tábori- és az összfegyvernemi 

hadsereghadtáp tagozatokban 

Török Zoltán alezredes 

I. 

A közlekedési szolgálat vezetésének alapjai 

A közlekedési szolgálat vezetése a hadászati-, hadműveleti és azok hadtáp 
vezetése szerves részeként a tervező, szervező, irányító tevékenységeknek azon 
folyamata, amely az ország és az elvonuló osapatok közlekedési biztosítása 
érdekében valósul meg. 

Mint .ismeretes a hadászati vezetés a legfelsőbb politikai-állami vezetés 
része, a katonai vezetés legfelső területe, a felsőszintű katonai vezetési szer
vek - a politikai vezetés célkitűzéseinek megfelelő - terv;ező, szervező, irá
nyító tevékenység, mely békében a fegyveres erők felkészítését; háborúban pe
dig azok hadászati tevékenységét irányítja. Ennek megfelelően: a fegyveres 
erők irányításának közvetlen tervezője, szervezője; a politikai vez·etés irány
vonalát követi és annia:k célkitűzéseit valósítja meg; feladatát a politikai veze
téssel ös·szhangban, annak részeként végzi. 

A fegyveres küzdelem hadászati tervezése a háború megtervezésének alap
vető területe, a katonai tervezés legmagasabb szintje, melyet a hadászati vezető 
szervek végeznek el. Magába foglalja a fegyveres erők (haderőnemek) hábo
rúra való felkészítésének, és a hadászati tevékenységek lefolytatásának meg
tervezését és megszervezését. 

Az összhaderőnemi- és a haderőnemi tervek mellett kidolgozásra kerül
nek a fegyveres erők haditevékenységének biztosítási tervei, melyek felölelik a 
hadászati felderítést; az ország területének katonai előkészítését; a hadtáp-, 
ezen belül a közlekedési (szállítási-hálózat) biztosítást; a polgári védelmet; az 
ellenség rádióelektronikai eszközei elleni harcot stb. tartalmazó részterveket. 

A hadműveleti vezetés a katonai vezetés középső fokozata, a haderőnemek 
seregtestjei parancsnokának és törzsének, az alárendelt csapatok állandó harc
készültségének biztosítására., valamint .a hadműveletek és hadműveleti méretű 
tevékenységek előkészítésére, irányítására szolgáló tevékenység. 

A hadműveleti vezetés magába foglalja: 
- az eskölcsi, politikai állapotot és a várható (kapott) feladat végrehaj

tására való állandó készenlét fenntartását; 
- a helyzetre vonatJkozó adatok megszakítás nélküli tanulmányozását; 
- az ellenség szándékainak felderítését; 
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- az elhatározás idejében történő meghozatalát és eljuttatását az aláren
deltekhez; 

- a harctevékenységek előkészítését, mindenoldalú biztosítását; 
- a megszakítás nélküli együttműködés megszervezését és fenntartását, 

valamint 
- a megszabott feladatok állandó ellenőrzését és segítségnyújtást az alá

rendelteknek. 

A hadműveleti biztosítás alapját a FRONT (hadsereg) hadműveleti fela
data, a parancsnok elhatározása, és a hadműveleti biztosításra vonatkozó uta
sításai; az elöljáró törzs utasításai; az elienségröl, a terepről és az időjárásról 
rendelikezésre álló adatok; valamint a szakcsapatok erőinek, eszközeinek álla
pota és lehetőségei képezik. 

A hadműveleti biztosítás megszervezése magába foglalja: a biztosítás min
den fajtájára vonatkozó feladatok, valamint a végrehajtásukhoz szükséges erők 
és es21közök meghatározását; a feladatok eljuttatását a végrehajtókhoz és a 
bevont erők együttműködésének szabályozását. 

A hadműveleti hadtáp vezetése a seregtestek vezetésének szerves részét 
képezi és magába foglalja: a szolgálati ág,ak, szakcsapatok és intézetek tevé
kenységének állandó irányítását, a csapatok telje.s és időben történő hadtáp
biztosítása érdekében. 

A h.irctevékenységek biztosításának rendszere és összefüggései egyben ala
pozzák a hadműveleti hadtáp (közlekedési) vezetés rendjét és feladatait is. 

Először: A hadtápbiztosítás tervezési, szervezési és irányítási tevékenysé
gei -szervesen és párhuzamosan kapcsolódnak a parancsnoki munkasorrendhez, 
a hadműveleti törzs tevékenységéhez a parancsnok elhatározása és követel
ménytámasztá1sa alapján. 

Másodszor: A közlekedési biztosítás megszervezésének komplex tevékeny
sége alk:almazikodik egyrészről a hadműveleti törzs (hálózarti biztosítás, csapat
szállítás, közúti komendáns szolgálat ellátása) ; mésrészről a parancsnok had
táphelyettes által irányított hadtáptörzs tevékenységéhez (anyagszállítások, sebe
sültek kiürítése, közúti biztosítás) a parancsnok hadtáphelyette-s közvelen uta
sításai és követelményei szerint. 

Harmadszor: A közlekedési biztosítással kapcsolatos tevékenységek jelen
tős része kapcsolatban áll az MNK területén elhelyezkedö Front hadtáp (köz~ 
lekedési) biztosítási feladawkk.al, a frontparancsnok által támasztott (az MNK
val és a KPM-mel egyeztetett) igényeknek megfelelöen (hálóuti biztosítás, 
csapat- és anyagszáUítás, közúti komendáns szolgálat ellátása kérdéseiben). 

Mindezek alapján a közlekedési biztosítás vezetésének rendjét, összefüggé
seit és munkalk.apcsolatait a HDS első támadó hadműveletének időszakában 
az 1. ·sz. vázlat mutatja be. 

A Front első támadó hadművelet előkészítésének időszakában - a Front 
közelebbi feladatának teljesítéséig - a hadtáp (közlekedési) biztosítás megszer
vezése az alábbi sajátosságok mellett történik: 

- a Front hadműveleti sávh.a.tára, a Front hadtáp mélY5ége megegyezhet 
az MNK államhatáraival, az ország területével; 

- a hadművelet megszervezése időszakában valamennyi hadtáp tagozat az 
ország területén helye2kedik el, a csapatok tagozata (beleértve a HDS tago
zatát is) a hadművelet első napjaiban lép ki a honi területről, melyet folyama
tosan követ a Front (Tábori) Hadtáp tago1.at; 
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- a hadtápbiztosítás csaknem minden ágazatában szilárd vezetés és fesze; 
koordináció szükséges az elvonuló szárazföldi nemzeti és ·szövetséges csapatok, 
valamint a honi légvédelmi, hátországvédelmi és egyéb hátországi csapatok 
között, mely tevékenységek során a vasúti és közúti hálózatának igénybevétele, 
a szállítási ágazatok kapacitásának ,felhasználása, és a for,galom megosztása, 
irányítása tekintetében igen bonyolult lehet; 

- minden biztosítási tevékenységet a Front támadó hadműveleti sikere ér· 
dekében kell alárendelni, ennek alapján kell a tevékenységek fontosaági sor
rendjét figyelembe venni, a szükséges egyeztetéseket valamonnyi kiatonai és pol
gári szervvel elvégezi. 

II. 

Az MN közlekedési szolgálat biztosítási ágazatonkénti feladatai, 
az együttműködés területei 

A Magyar Néphadseregben kialakított és a rendelkezésre álló feltételek 
szerint a közlekedési biztosítás fogalma - a VSZT egyes hadseregeitöl eltérően 
- magába foglalja a szállítási biztosítás elsődleges célja mellett, valamennyi 
kapcsolatos biztosítási tevékenységet, az alábbi összefüggés szerint: 

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSíTAS 
KOMPLEX FELADATAI 

KÖZLEKEDÉSI HALóZAT 
(MŰSZAKI) BIZTOSíTASA 

(műszaki-tedmilcai-üzemeltetési 
kategória) 

1 SZALLíTASOK BIZTOSíTASA 1 

1 

(köz!l"zdasági-technológiai-forgalmi 
kategória) 

KÖZLEKEDÉSI AGAZATOK SZERINT 1 

- VASÚTI 
- KÖZÚTI 
(hálózat és annak objektumai, 
berendezései, valamint a szállítás 
eszkörei előkészítése, építése, 
mentesítése, a szakfeladatokhoz 
szükséges anyagok technikai eszközök 
biztosítása, technikai kiszolgálása) 

1 

VASÚTI 
KÖZÚTI 
VÍZI 
LÉGI 
CSŐVEZETÉKES 

(szállító eszközök felkészítése, 
után- és hártraszállítási, rakodási 
feladatok megszervezése, a forgalom 
tervezése, végrehajtásának irányítása, 
komendáns kiszolgálása, 
szállítmányok nyilvántartása). 
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Az egységes közlekedési szolgálat vezető szervet es végrehajtó szakcsa-· 
patai a közlekedési biztosítás komplex feladatainak megszervezéséve és végr<..'
hajtására képesek. 

A közlekedési biztosítás komplex feladatai alatt egyrészről: a közlekedési 
hálózat (műszaki) biztosítását (üzemeltetését) ; mésrészről: a különböző szállí
tási ágaz.atoknak a szállítá'iii feladatok végrehajtására való biztosítását (szállító 
munkáját) kell érteni, függetlenül az egyik vagy másik biztosításban részt vevő 
ágaz.atok számától. Csak ágaz.ati biztosítást (hálózati vagy szállítási biztosítást) 
és szolgálatot értünk abban az esetben, ha az adott szervnek a komplex bizto
sítás nem feladata, illetve ezekkel a feltételelclcel szerveutszerűen nem ren
delkezik. 

A különböző seregtestek alaprendeltetésüknek megfelelően más-más szer
vezettel és biztosítási feltétele.\kel rendelkeznek az alkalmazás célját, feladatait 
és a biztosítás lehetőségeit véve figyelembe. A seregtest törzsek ennek meg
felelően :különböző közlekedési (szállító) vezető szervekkel és szakasapatolokal 
kerültek szervezésre, aszerint, hogy az ezirányú igények komplex vagy csak 
ágazati biztosítást követelnek meg. 

Így az MN központ és tábori hadtáp, az MN HAVP, a hadsereg és had
test komplex; az MN KSZFI (KSZI-k). a HLHDS, CSRP, a magasabbegy
ségek és egységek csak ágazati biztosítást, alapvetően szállítást szerveznek és 
valósítanak meg. Vezető szerveink megnevezése is lényegében ezek szerint ala
kult ki. 

A közlekedési biztosítás két alapvető kategóriáját tekintve a feladatok 
részletes körét, az azokban megvalósítandó együttműködési kérdéseket az aláb
biakban lehet összefoglalni. 

a) Közlekedési hálózat ( műszaki) biztosítása 

Magába foglalja a vasutak, közutak (mint közlekedési pályák) és ezek 
mindazon létesítményei folyamatos üzemeltetésének biztosítását, amelyek a for
galom zaV!artalan menetéhez szükségesek. 

Vasúthálózati biztosítás körébe tartoznak a pálya, az üzemeltetés érde
kében létesített állomási-, távközlő-, jelző- és biZJtosító berendezésekkel, továbbá 
a hidak, alagutak, viaduktok, átereszek stb. műsz.aki létesítmények biztosítási 
feladatai. Járulékos biztosítási feladatot jelentenek még a vontatási eszközök, 
berendezések és a gördülőanyagok. A biztosításokkal összefüggő főbb felada
tokat az alábbiak képezik: 

- frontális és haránt irányú fő- és kisegítő (tartalék) vasútvonalak és köz
utak kijelölése; 

- a vasutt és közúti létesítmények várható rombolásának megítélése, azok 
megkerülésére, helyreállítására vonatkozó elgondolás kialakítása; 

- a rombolás várható objektumai helyreállításának részletes tervváltozatai 
kidolgozása, a szükséges erő-, eszköz- és anyagszámvetések elkészítése; 

- a rendelkezésre álló helyreállító erők, eszközök és anyagok alkalmazá
sának változatok szerinti elosztása, becsoportosítása; 

- a helyreállítási munkák vezetési és operatív irányítási rendszerének ki
alakítása; rendsz.abályok kidolgozása, szükségszerinti foganatosítása; 

- a tényleges rombolások helyének (kiterjedésének), objektumainak fel
mérése, az áthidalás (megkerülés) lehetőségeinek megállapítása; az utak vonal-
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vezetésének módosítása, kerülő utak aktivizálása; ideiglenes átrakó körletek 
aktivizálása, belső út-va.súthálózat.ának, objektumainak pontosítása; 

- nagyfolyami ideiglenes átkelőhelyek (uszályhíd, saalaghíd, pontonhíd, 
kompolás stb.) pontosítása, kiépítése; 

- a vasútállomási és nyíltvonali helyreállítási munkák fontossági sorrend
jének megállapítása, a munkálatok megkezdése és azok minden oldalú bizto
sítása; 

- a veszteglő forgalom szükség és lehetőség szerinti átirányítása, menet
rendek módosítása; 

- a helyreállítás, áthidalás és a forgalom irányítás össuhangolt viégre
hajtása; a felszabadult helyreállító erők, eszközök és anyagok folyamatos át
csoportosítása; a helyi erők, esziközök és anyagok lehetséges bevooása, igénybe
vétele stb. 

A biztosítási feladatok során együttműködést valósítanak meg a KPM 
Helyreállító Szolgálatával, illetve az általa vezetett vasúti és közúti út-híd és 
egyéb helyreállító ala,kulatokkal. 

A kikötők, repülőterek műszaki biztosítása nem tartozik az MN közleke
dési szolgálat feladatkörébe, az ezekhez szükséges szervezetekkel nem ren
delkezik. 

b) Szállítások biztosítása 

A szállítások biztosítása alatt, a tényleges szállító munkát, a szállítási 
ágazatok alkalmazásának, valamint a járulékos biztosítási feladatokat megvaló
sító rakodó-, valamint a közúti komendáns erők munkájának megszervezését 
kell érteni. 

A szállítások biztosítása tekintetében a feladatok differenciáltan alakulnak 
aszerint, hogy az MN közlekedési szolgálata szervezetileg csak !közúti szállító 
csapatokkal rendelkeúk. A szállítási ágaz.atok komplex felhasználását tervezi, 
míg a szállítások: ágazatonkénti végrehajtásának megszervezése, irányítása a 
vasúti szállítás esetén az MN KSZFI (1-6. KSZI és alárendelt VKP-ok) útján 
a MAV-val; a vízi szállításoknál az MN KSZFI (HKSZV és az alárendelt 
HKP-ok) útján a MAHART-tal; a légi szállításokat az MN Repülő Főni:ikség 
útján a szállító repülő (helikopter) egységekkel; a csővezetékes szállítást pedig 
az MN ÜSZF~ség útján a csővezeték építő zászlóaljakkal valósul meg. 

A sz.állítások megvalósítása érdekében történő együttműködést a felsorolt 
szervekkel, szakcsapatokkal kell végezni. 

A szállítások megszervezése és irányítása .során a közlekedési szolgálat 
vezető szerveire az alábbi feladatok hárulnak: 

- a saját és az alárendeltek tagozataiba szervezett ·közúti szállító csapatok, 
valamint az igénybe vehető vasúti, vízi, légi és csővezetékes szállítási ágazatok 
szilárd és folyékony szállítóterének, továbbá a vonatkozó közlekedési hálózat 
helyzetének és állapotának folyamatos nyilvántartása; 

- a rakodási feladatokra rendelkezésre álló (szükség szerint igénybe ve
hető) rakodó erők, es:zlközök, gépek száma, teljesítőképessége, adatainak nyil
vántartása; 

- az adott, illetve az elöljáró szállítási tagozatban naponként (időszakon
ként) végrehajtandó után- és hátraszállítási feladatok (szilárd, folyékony, ösz
szesen) igényeinek összegezése (tonna, köbméter, fő) ; 
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- a szállítási számvetés elkészítése, a szállítások végrehajtására vonatkozó, 
a szállítási ágazatok részvételi arányára, a szállító csapatok alikalmarására, a 
rakodó kapacitás felhasználására vonatkozó elgondolás (javaslat) kialakítása; 

- idősz.akos és napi részletes szállítási (táblázatos és grafikus) tervek el
készítése; 

- szállítási (rakodási) intézkedések kidolgozása, alárendeltekhez való le
juttatása; 

- a szállítások végrehajtásának irányítása. ellenőrzése, helyzetének nyil
vántartása, szállítmányok szüikség szerinti átirányítása; 

- az elrendelt okmányok vezetése, a napi szakmai helyzetjelen~ össze-
állítása és felterjesztése. ,-.,J 

A biztosítás érdekében kölcsönös együttműködést kell megvalósítani a 
hadtáptörzzsel, az anyagi szolgálatok és az egészségügyi sz.ervek vezetőivel, az 
egyes szállítási ágazatok alárendeltség szerinti katonai, illetve polgári szerveivel. 

A közúti komendáns szolgálat megszervezése és ellátása kérdéseiben: a 
közúti komendáns szolgálat egyik alapvető területét a közúti :komendáns szol
gálat megszervezését és ellátását a hadászati és hadműveleti hadtápban a szál
lítási bizt06itási kategóriába soroljuk. 

A kozúti komendáns szolgálat megszervezését a kijelölt katonai gépkocsi
utakon végbemenő hadiforgalom (a csapatok és szállítm-ányok) gyors és szer
vezett közlekedés biztosítása érdekében kell vége2ini. A megszervezéssel kap
csolatos feladatokat a hadműveleti törzsek által készített előrevonási tervek, 
illetve a pk. HTPH-e által jóváhagyott napi részletes után- és hátra.szállítási 
tervek alapozzák meg. 

A közúti komendáns szolgálat megszervezése tekintetében a közl,ekedési 
szolgálat vezető szerveire az alábbi főbb feladatok hárulnak: 

- a közúti komendáns (forgalomszabályzó) szakcsapatok helyzetének és 
állapotának, teljesítőképességének folyamatos nyilvántartása; 

- a berendezésre tervezett katonai gépkocsiutak hálózatának kijelölésére, 
a főutak továbbfejlesztésére (közúti komendáns körletek meghatározására) a 
közúti komendáns szakcsapatok alkalmazására vonatkozó elgondolás, javaslat 
kialakitása; 

- a közúti diszpéoser-, valamint ellenőrző-áteresztöpontok telepítési he
lyének, továbbá az útvonal és útszakasz (átkelőhelyek) komendánsainaik ki
jelölése; 

- a katonai közlekedés megszervezése (fő gépkocsiutaikként a csapatmoz
gások és a hadtáp jellegű mozgások egyeztetett tervezése), a szükség szerinti 
forgalmi rendszabályok kidolgozása; 

- a közúti komendáns (forgalomszabályzó) szakcsapatok alkalmazásánaik 
(erői és eszközei felhasználásának) tervezése, feladataik megszabása, tartalé
kok kijelölése, elhelyezésük, feladataik meghatározása; 

- a katonai forgalomban részt vevők részére az utak kijelölésével, igény
bevételével és a forgalmi rendszabályokkal kapcsolatos intézkedések, illetve a 
közúti komendáns szakcsapatok számára. szakmai intézkedések kidolgozása és 
lejuttatása; 

- a lközúci diszpécser tevékenység megszervezése, folyamatos ellátása, a 
közúti komendáns szakcsapatok megszakítás nélküli vezetése, irányítása; 
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- az előírt okmányok kidolgozása, a diszpécser és más nyilvántartások ve
zetése, a napi szakmai helyzet (és diszpécser) jelentések vétele, é"1:ékelése és 
továbbítás.a. 

A közúti ikomendáns szolgálat megszervezése és ellátása kérdéseiben együtt
működést kell megvalósítani az adott szintű nemzeti és szövetséges hadmű
veleti törzsekkel, a szövetséges közlekedési szervekkel, a rendészeti- helyőrség 
komendáns és a BM szerveivel. 

III. 

A közlekedési biztosítás tervezésének, megszervezésének rendje 

A front (hadsereg) első támadó hadműveletének (a honi légvédelmi, hát· 
országvédelmi és más hátországi csapatok alkalmazásának) és annak minden 
oldalú bittosításá-nak tervezése béke idején történik. A háború közvetlen ki
törése előtti időszakban általában a feladatok pontosítására, szükség s.zerinti 
kiegészítésére kerül sor. A front (hadsereg) másodLk hadművelete tervezési
szervezési feladatait, az dső támadó hadművelet során, alapv,etően az elért si
kereket és a fegyveres küzdelem továbbfolyt:atásának feltételeit, körülményeit, 
illetve a megszabott feladatokat kell alapul venni. 

A tervező-szervező munka - a parancsnoki munkasorrendnek megfelelően -
az MNHF HM h. (seregtestparancsnok hadtáphelyettes) által meghatározott 
időrend (tevókenységi jegyzék és munkagrafikon) alapján az alábbiak szerint 
történik: 

a) a FRONT (elöljáró) hadtáp direktíva (parancs) és a közlekedési biz
tosítással kapcsolatos szakmai követelmények (intézkedések) tanulmányozása; 

b) hadműveleti táj6koztatáson való részvétel, a pk. HTPH utasításának 
vétele; 

e) feladattisztázás, időszámvetés, tájékoztatás és előzetes inté2ik.edés ki
adása a törzs beosztottjai és az alárendelt szervek, szakcsapatok számára; 

d) helyzetmegítélés és értékelés, a közlekedés biztosítására vonatkozó 
számvetések, javaslatok kidolgozása, jelentése az MNHF HM h.-nek (sereg· 
test pk. HTPH--nek) ; 

e) a közlekedési (szállító) szolgálat főnökének, a hadművelet (háborús 
alkalmazás) közlekedési (egyes ágazati) biztosításra vonatkozó elhatározásának 
megfogalmazása ; 

f) a közlekedési( ágazati) biztosításra vonatkozó tervek kidolgozása, je
lentése és jóváhagyatása az elöljáróval; 

g) szakmai intézkedések kidolgozása és ·kiadása a biztosításban résztvevő 
valamennyi végriehajtó szerv, szakcsapat számára; 

h) a közlekedési szolgálat feladatai végrehajtásának, irányításának és el
lenőrzésének megszervezése; 

i) rendszabályok kidolgozása és érvényesítése a szállítmányok forgalmá
nak irányítására, az ellenség várható rombolásai felszámolására. 

A közl,ekedési szolgálat vezető szervei (törzsei) tervezö ... szervező munká
jukat, szervezetszerű vagy szükség szerint ki.alakított munkacsoportokban vég
zik, a munkagrafikonban (tevékenységi jegyzék) meghatározott időintervallu
mokban és a jegy:zékben megszabott feladatok szerint. A törzsek tevékenységé
nek sikeres végrehajtását e2lért csak a munkacsoportokban dolgozó szaktisztek 
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szakmai felkészültsége, helyzet és módszerismerete, a kidolgozó munkában való 
kellő begyakorlottsága, valamint a munkacsoportok egyszemélyi, folyamatos 
irányítása biztosíthatja. 

A közlekedési törzsek munkagrafikonjai illeszkedjenek az elöljáró törzs 
hasonló tevékenységéhez, az időbeni és tartalmi követelményekhez. 

A közlekedési (szállító) swlgálat főnökét az elöljáró (hadtáp) direktivá
jából és a hadműveleti tájékoztatóból alapvetően az alábbiak érintik: 

- a front (hadsereg) tevékenységi sávja, a hadművelet méretei (közelebbi, 
távolabbi feladat, időadatok, ütem); 

- a csapatok mélységből való elörevonásával, sz.állításával kapcsolatos 
adatok (útvonalak, átkelőhelyek, szabályozó terepszaka,zak, körletek, időada
tok, ütem); 

- az ellenséges csapások várható jellege a közlekedési hálózatra; 
- alapvető front (központi) bázisok tervezett (meglevő) helye és műkö-

désének időpontjai; 
- alapvető feladatok és határidők a szállítások valamennyi ágazatára; 
- legfontwabb helyreállítási irányok és objektumdk; 
- rendelkezésre álló és figyelembe vehető erők, esmtözök és anyagok a 

közlekedési hálózat helyreállítására; 
- alapvető vezetési pontok települése; 
- a közlekedési biztosításra vonatkozó elgondolás, javaslatok és tervek ki-

dolgozásának, jelentésének ideje. 
A közlekedési (szállító) swlgálat főnöke az elöliáró kö:dekedési szolgálat 

főnökétől megkapja: 
- a csapat- és anyagszállítási feladatokat a hadművelet előlkészítése során 

és végrehajtása folyamán a szállítá.,i ágazatonként, a be- és kirakások kör
leteivel; 

- a rakétacsapatok, lőszerek, és üzemanyagok, valamint más anyagok 
konkrét szállítási feladatait; 

- a vasúti szállítások kapacitás normáit, melyet az elvonuló, a honi- és 
hátor.szági, valamint nemzeti és szövetséges csapatok, továbbá a népgazdasági 
szállítások érdekében kell az összlehetőségek alapján biztosítani; 

- a hálózat biztosítására és a szállítások végrehajtására rendeLkez.ésre bo
csátott (megerősítő) erőket, eszközöket és anyagokat. 

A helyzetmegítéléshez és a közlekedési helyzet értékeléséhez a már ismert 
adatokat rá kell vinni a közlekedési (szállító) szolgálat főnök mun'k.atbképére 
(központ hadtápban 1 :500 OOO, Tábori Hadtáp, HDS 1 :200 OOO). 

A helyzetmegítélés és a közlekedési helyzet értékelésekor elemzésre kerül: 
- a közlekedési szervek és szakcsapatok állománya, lehetőségei, a hadmű

velet hadtápbiztooításának és a közlekedési szolgálat előtt álló feladatoknak 
megfelelő csoportosítása; 

- a közlekedési utak és műtárgyainak állapota; 

-

- a 5z.állítási feladatok és annak biztosítási lehetőségei, a fontossági sor- ~ 

rend és az ütem ; 
- a közlekedési szak.anyagokkal, eszközök1kel való ellátás célszerú rendje; 
- a közlekedési biztosítás sikeres végrehajtása érdekében foganatosítandó 

alapvető rendszabálydk; valamint az együttműködés megvalósításának fonto
sabb kérdései. 
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A közlekedési .szolgálat főnöke meghallgatja a tervezési, szervezes1 es az 
ágazati alosztályvezetői (főtisztjei) jelentéseit az ágazatra vonatkozó helyzet
ről, a feladatról, annak végrehajtásának lehetőségeiről, problémáiról, továbbá 
és összességében az ágazati biztosítás végrehajtásának elgondolásáról és javas
latairól. 

Az értékelő munka eredményeként meg kell állapítani, hogy a közlekedési 
szolgálat mivel rendelkezik a hadművelet (háborús alkalmazás) közlekedési 
biztosítására; milyen körülmények között, milyen sorrendben, a rendelkezésre 
álló szakcsapatok milyen módon történő alkalmazásával kell a feladatokat 
megoldani, végül milyen rendszabályok foganatosítása szükséges a közlekedési 
biztosítás végrehajtását, a közlekedési szakcsapatok tevékenységét gátló körül
mények és feltételek megszüntetésére. 

A közlekedési (szállító) szolgálat főnök a parancsnok badtáphelyettes ré
szére történő jelentéséhez munkatérképén végzett grafikus elgondolással, a 
munkafüzetében végzett írásos szöveggel és számvetése.kikel készül fel a had
művelet közlekedési biztosításának megszervezésére vonatkozóan. Jelentése ja
vaslatok formájában foglalja magába az alábbi kérdéseket: 

1. Utak hálózatának állapotát és azok lehetőségeit, ennek során a közle
kedési utak és műtárgyai helyzetének rövid értékelését, a fő-, kisegítő- és ha
rántutak vonalvezetését, továbbfejlesztésük irányait, kiszolgálásukra, helyreálli
tásukra kijelölt erőket és eszközöket, azok alkalmazásának rendjét a hadmű
velet folyamán, a szállítóeszközök ágazatok srerinti üzemeltetésének. biztosí
tottságát. 

2. Szállítások végrehajtásának megszervezését, ezen belül a csapat- és 
anyagszállítások végrehajtásának rendjét és módját szállítási ágazatonként és 
összesen a front (hadsereg) hadműveleti irányai, valamint a hadművelet elő
késíztése, közelebbi és távolabbi feladatának időszakában. Rövid értékelést a 
szállítási ágazatok egyenkénti felhasználásának és szállítóképességének lehető
ségeiről. 

3. Közlekedési utak előkészítésével és felhasználásával kapcsolatos rendsza
bályokat, melyeket a szállítóvonalak élerlcépességének, a folyamatos szállítások 
biztosítása érdekében, továbbá a csapat- és anyagszállítmányok, rebesült szállító 
vonatok, rakéta.szállítmányok ki- és berakó körletei üzemi és technikai elö
készítése érdekében szükséges biztosítani. 

4. A közlekedési utak és objektumai rombolásával, műszaki zárásával, 
vagy annak felszámolásával kapcsolatos rendszabályokat, melyek feladatai vég
rehajtására igénybe szükséges venni a vasúti, közúti és a műs2aki csapatokat 
(KPM erőket) az erők és eszközi\k megosztott felhasználásával; azon közle
kedési objektumok kijelölését, melyeket a hadműveleti mélységben - deszantok 
alkalmazásával - az ellenséges területen épségben kell elfoglalni. 

5. Közlekedési szakcsapatok és objektumok őrzés-védelmével, tömegpusz
tító fegyverek elleni védelmével kapcsolatos rendszabályokat, melyek az ellen~ 
séges földi és légi behatásairól az állomány, az objektumok és szállítmányok 
megóvását eredményezik; a kijelölt közlekedési csomópontok, hidak, alagutak. 
viaduktok -és más fontos műtárgyak, továbbá a közlekedési vezető szervek, 
parancsnokságok védelmére, álcázására szüksége.s igényeket. 

6. A közlekedési csapatok vezetése kérdéseit, ezen belül az egyes szervek 
és a szakcsapatok vezetésének megszervezését, irányításuk, összeköttetésük rend-

99 



jét, szükségszerint kijelölt operatív irányító csoportok célját, állományát, fel
adatát, a közlekedési szervek és szakcsapatok vezetési pontjait, áttelepítésük 
irányait. 

7. Közlekedési tartalékok és felhasználásuk rendjét, mely tartalmazza a 
kijelölt szervek, erők, eszközök, anyagok tervezett elhelyezését, alkalmazását, 
áttelepítésük rendjét a hadművelet folyamán. 

A jelentés végül tartalmazzon rövid összefoglalást a hadművelet (háborús 
alkalmazás) közlekedési bizrosítás feladatai végrehajtásának teljesíthetőségéről, 
a problémásabb kérdésekről, az elöljáró felé továbbítandó kérdésekről. 

A jelentés érdemi elfogadása, a közlekedési biztosítás elgondolásának jó
váhagyása, a közlekedési (szállító) szolgálat főnökének a közlekedési biztosí
tásra vonatkozó elhatározásának, a biztosítási tervek kidolgozásának alapját 
képezik 

A front- (hadsereg-) seregtestparancsnok hadtáp direktívájába (parancsába) 
önálló pontonként az alábbiakat kell a közlekedési szolgálatnak bedolgoznia: 

a) Közlekedési utak előkészítése 
- Vasútvonalak: a hadművelet folyamán helyreállítandó vasútvonalak irá

nya, erők és eszközök elosztás.a, áteresztőképesség és a helyreállítás üteme, a 
technikai üzemeltetés megszervezése, a vasúti hálózat technikai biztosításával 
kapcsolatos felosztása, elosztása, speciális állomások előkészítése; ideiglenes át
rakó körletek működési területének kijelölése a berendezési határidőkkel, az e 
célra kijelölt erők és eszközök, az IAK-ok átrakóképességének meghatározása. 

- Víziutak: a hadművelet folyamán helyreállítandó víziutak iránya, erők 
és eszközök kijelölése, szállítóképesség, helyreállítás üteme; be- és kirakó ki
kötők előkészítése; úszóeszközök kompolási- és hídépítési feladatra való 'kije
lölése az IAK-ok működésének érdekében. 

- Közutak: közúti komendáns csapatok működési övezeteinek, sávjainak 
kijelölése, fő-, kisegítő és harántutak vonalvezetése, továbbfejlesztésük, helyre
állításuk iránya; a vezető diszpécser pontok helyeinek kijelölése; ratkét.acsapatok 
és különleges szállítmányok részére kijelölt útszakaszok és :közúti biztosításuk
kal kapcsolatos rendszabályok; továbbá foganatosítandó rendszabályok a folyó
akadályok leküzdésére. 

- Anyagi biztosításra kijelölt repülőterek: erők és eszközök kijelölése a 
feladatok biztosítására, szállítórepülő erők kijelölése, alkalmazásuk rendje. 

b) Szállítások megszervezése 
- Vasútvonalak áteresztőképességének - csapat-, anyag-, helyreállítási 

anyag-, egésZJségügyi kiürítő, honi-, és hátországi csapatok, stratégiai rendelte
tésű rakétaosapatok, szövetséges hadser,egek, a népgazadsági és más szállítások 
érdekében és a rendelkezés:re álló vagonpark szállítóképességének elosztása. 

- Anyagi eszközők szállításának megszervezése: fontossági sorrend meg
határozása; a szállítási ágazatok ,tagozatonkénti és irányonkénti kijelölése a 
szállításokban való részvételre; kiürítési- és hátraszállítások megszervezése; 
fontos5ági sorrend és a szállítmányok irányításának meghatározása a kijelölt ka
tonai gépkoosiutakon. 

e) Helyi munkaerő és egyéb lehetőségek igénybevétele 

A front (hadsereg) seregtest tevékenységi sávjában (területén) a közleke-

100 

'· 

--

, 



. .-" 

; 

dési hálózat és objektumai helyreállításáta, építésére a helyi munkaerő (eszköz, 
anyagkészletek) bevonásának rendje és mérték,e. 

A közlekedési (szállító) swlgálat főnöke a hadművelet (háborús tevé
kenység) közlekedési biztosítási tervének kidolgozását személyesen vagy helyet
tese útján irányítja. 

A biztosítási tervet a terv-szerv alosztály (fötiszt) készíti az ágazati biz
tosítási szervező alosztályok (részlegek) bevonásával, azok kidolgozói munká
jával párhuzamosan. 

A közlekedési biztosítási terv a központ hadtápban 1 :500 OOO; a tábori és 
a hadsereg hadtáp tagozatokban 1 :200 OOO méretarányú téilképen készül grafi
kusan. A front és a központ hadtáp tagozatban e célra rendszerint két önálló 
biztosítási térképet használnak fel a jobb áttekinthetőség érdekében. A két 
alapfeladatnak megfelelően az egyiket a közlekedé.si hálózat műszaki biztosí
tására, a másikat a szállítások biztosítására készítik. 

A közlekedési biztosítási tervtérképre rá kell vi'1ni a közlekedési hálózat 
megszervezése kérdéseiben: 

- a front (HDS) hadműveleti sávhatárait, a második lépcsőben levő és 
tartalék magasabbegységek, valamint az anyagi, -egészségügyi, techniikai és rakéta
technikai bázisok :körleteit; 

- a kijelölt vasútvonalak hálózatát a folyóakadályokon létesített (kijelölt) 
dublőr hidakkal (átjárólokal), az állandó és ideiglenes átrakó körleteket, a 
front elosztó (tartalék) állomásokat (részlegeket), a ki- és berakó állomásokat, 
körleteket azok áteresztőképességének feltüntetésével; 

- a vasútvonalak helyreállításának irányait a hadművelet folyamán, a köz
lekedés megnyitásának határidőit, a helyreállításra kijelölt szakcsapatok meg
nevezését, elhelyezését; 

- a vasútvonalak üzemeltetésének technikai biztosítását a hadművelet fo
lyamán, az azokra kijelölt erőket és eszközöket; 

- rendszabályok kidolgozását a vasútvonalaik életképességének növelésére, 
a szállítások megszakítás nélküli biztosítására (a technikai biztosítás, az átjárók 
épít:ésének, hidak dublírozásának, az ideiglenes átrakó körletek megnyitá,sának 
körletei, azok áteresztőképességét biztosító erők és es~özök alkalmazásának, 
kés:z.enlétének megszervezését); 

- a fő, kisegítő és haránt gépkocsiutak, műtárgyak é.s átkelőhelyek kije
lölését, továbbfejlesztését a hadművelet folyamán, át.ereszt&képességét, a közúti 
-komondáns szakcsapatok tevékenységének körletei kijelölését, a Központ-Tábori 
(Front) és hadsereg hadtáp útjainak az erők, eszközök alkalmazásának meg
szervezését a hadművelet előkészítése és megvívása folyamán; 

- rendszabályok kidolgozását a közutak és átikelőhelyei életképességének 
növelésére, a gépkocsiutak előkészítésére, helyreállítására kijelölt erők és esz· 
közök alkalmazásának megszervezését, telepítését; 

- folyamszakaszok kijelölését a megindulási helyzetben, továbbfejlesztésé
nek lehetőségeit a hadművelet folyamán a szállítások biztosítására, a be- és 
kirakó kikötők kijelölését, azok üzemeltetésének, techni-kai kiszolgálásának meg
su:rv:ezését; 

A közlekedési biztosítá~i tervtérképen a szállítások megszervezésével kap· 
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csolatosan az alábbi adatokat kell feltüntetni grafikus, illetve táblázatos for
mában: 

- gépkocsi szállító szakcsapatok elhelyezkedését. tervezett áttelepítésének 
irányait a hadművelet folyamán; 

- anyagszállítások végrehajtására biztosított repülőterek és leszállóhelyek 
kijelölését, szállítórepülő erők elhelyezkedését a megindulási helyzetben és a 
hadművelet folyamán; 

- állandó jellegű és tábori üzemanyagcsővezetékek vonalvezetését, felhasz
nálásll'k, továbbfejlesztésük irányait a megindulási helyzetben és a. hadművelet 
folyamán, azok áteresztőképességének adatait; 

- a hadtáp ·és a közlekedési szolgálat vezető szerveinek elhelyezkedését 
( vezetési pontjait), a telepített diszpécser pontokat, az áttelepülésUk irányait a 
hadművelet folyamán; 

- az állományba tartozó ~ az alárendeltek gépkocsiszállító (ellátó) egy
ségeinek, valamint mindazon ágazatok ( vasúti, vízi, légi, csővezetékes) részletes 
szállító (ralkodó) kapacitását, melyek a hadművelet előkészítése és megvívása 
során figyelembe vehetők az adott tagozat szállításai biztosításában; 

- a nemzeti és szövetséges csapatok szállításának, anyagi eszközök után
szállításának, sebesültek kiürítésének részletes adatait a hadművelet előkészítése 
alatt, a hadművelet első két napján, melyeket a vasúti, közúti, vízi, légi és a 
csővezetékes szállítási ágazatok eszközeinek igénybevételével kell megvalósítani; 

- a szállítások végr,ehajtására hozott és jóváhagyott elhatározás szerint azo
kat a vona~kozó adatokat, melyeket a különböző szállítási ágazattal egyenként 
és együttesen kell a rendelkezésre álló kapacitással teljesíteni, a Központ Had
tápban a Front, illetve az öfn-i hadsereg érdekében. ezen belül a Központi 
(Front) bázisok és a Tábori Előretolt Bázisok, a HDS MB-ok viszonylatában, 
a HDS MB és a csapatok viszonylatában, illetve a honi légvédelmi, hátország
védelmi és egyéb hátországi csapatok közvetlen ellátására vonatkozóan. 

A közlekedési biztosítási tervnek a továbbiakban szerves részét képezik 
azok a rés2letes biztosítási tervek, melyeket az ágazati biztosítást végző alosz
tályok (főtisztek) kötelaek a közlekedési szolgálat főnöke iránymutatása és 
követelményei szerint, a megszabott formában, módon, tartalomban és időre 
elkészíteni. Az ágazati biztosítási terveket az alosz:tályvezetők (főti:sztek) írják 
a13, a közlekedési szolgálat főnöke hagyja jóvá. Ezek az alábbiak: 

- terv a csapatok és anyagok vasúti, vízi és légi szállítása megszervezé-
sére és végrehajtására; 

- terv a közúti (gépkocsi) szállítások megszervezésére és végrehajtására; 
- terv a vasúthálózat és műtárgyai helyreállítására; 
- terv a vasúthálózat technilkai biztosítására; 
- terv a vasúthálózat technikai üz.cmeltetésének biztosítására; 
- terv a víziuta:k és berendezései üzemeltetésének biztosítására, technikai 

kiszolgálására; 
- a hadművelet közúti biztosításának terve. 

Végül a közlekedési biztosítási tervnek lényeges részét képezi az együtt
működési tervtáblázat, mely az adott tagozat közlekedési hálózat műszaki
technikai biztosításával kapcsolatos együttes tevékenységet szabályozza a fegy
vernemi (műszaiki, vegyivédelmi, egészségügyi) főnökségek.kel, illetve a KPM 
helyreállitó szolgálattal. 
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Az adott tagozat közlekedési (szállító) szolgálat főnöke a biztosítással 
kapcsolatos feladatok végrehajtására az alárendelt szerveit és szakcsapatait a 
közlekedési (szállítási) biztosítási tervben foglalt adatok, módszerek szerint és 
az azok alapján naponként készített szakmai intéz.kcdCsek (szállítási tervfela
datok) kiadásával vezeti. 

A közlekedési (szállító) szolgálat főnöke sz.akmai intézkedése (szállítási 
tervleladata) általában az MNHF HM h. (parancsnok hadtáphelyettes) intéz
kedésének mellékleteként, vagy önálló okmányként kerülnek kiadásra. 

A szakmai intézkedések (szállítási tervfeladatok) készítésével, az aláren
deltekhez való lejuttatásával kapcsolatban általános követelményként lehet meg
határozni: 

- formailag és tartalmilag egységes szisztémát kövessenek, a szolgálatban 
leszabályozott terminológiai kifejezéseket használjanak; 

- a feladatokikal kapcsolatos adatok pontosak, a követelmények rövidek, 
egyértelműek, a végrehajtás megszervezéséhez, lebonyolításához elegendőek le
gyenek; 

- a kiadott intézkedések, tervfeladatok beér,keztetése az alárendeltekhez, 
biztosítson megfelelő időt (a bonyolultságot figyelembe véve általában 6-8 
órát) az azokban foglalt feladatok megszervezéséhez, a végrehajtásra való fel
készüléshez, annak minden oldalú biztosításához. 

A közlekedési szervek és szakcsapatok vezetésének fontos részét képezi 
nem utolsósorban a közlekedési biztosítási feladatok végrehajtá,sának figyelem
mel kísérése, a beavatkozást igénylő esetek idejében történő felfedése, a hiá
nyosságok, gátló tényezők megszüntetése. Mindezek érdekében a vezetést ága
zatonként, és folyamatosan, az alárendeltekkel való állandó és dublírozott 
összeköttetéssel, lehetőleg ·swmélyes kapcsolattartással kell biztosítani. 

* 
E tanulmány a szándékolt céljának megfelelően - a vezetés általános 

rendjének, kapcsolatainak feltárásával, a közlekedési szolgálat biztosítási fela
dataival kapcsolatos vezetési tevékenység egységes követelményei és móds~erei 
rögzítésével - elsősorban szolgálatunk vezető szerveiben dolgozó tisztjeink 
munkájához kívánt segítséget nyújtani. 

(Melleklet a folyóirat végét található.) 
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őss,eállította: a, MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 

TARTALOM: 

A katonai tevékenységhez kapcsolódó munk„helyi-környezeti károsító hatá
sok, egészségkárosodások veszélyei. 

Allásfoglalás a munkavédelem egyes kérdéseiröl. 
Gépek, eszközök munkavédelmi minősítésével kapcsolatos feladatok a csa

patoknál. 
Felsőoktatási intézmények VII. országos munkavédelmi ankétja, 1978. 

A katonai tevékenységhez kapcsolódó munkahelyi környezeti 
károsító hatások, egészségkárosodások veszélyei 

Az előzö Munkavédelmi Közleményekben foglalkozturrk a szolgálati-mun
kahelyi környezet megítélésével, az emberi szervezetre gyakorolt károsító hatá
saival. A zaj ismertetése után a világítás kérdéseivel foglalkozunk. 

VILAGíTAS 

A biztonságos, az emberi szervezetet és testi épséget nem károsító tevé
kenység egyik legfontosabb feltétele a megfelelő kapcsolat a környezettel. A 
legfontosabb érzékelés a látás. A rossz látási feltételek nemcsak a látószervek 
idő előtti elfáradását, vagy súlyosabb esetben káros elváltozását okozzák, ha
nem a magasabb rendű idegmüködések egész rendjét károsan befolyásolják. A 
rossz látási feltételek a szolgálat, feladat végrehajtásának biztonságát is veszé
lyeztetik. Mivel fény nélkül nincs látás, a jó világítás feltételeinek ismeretére 
szükség van. Ezért foglalkozunk a fény fogalmával, a legfontosabb fizikai ala
pokkal. 

a) Fizikai alapfogalmak 

Az energia egyik megjelenési formája a fény, az elektromágneses sugárzá
sok spektrumának az emberi szem által értékdhetö része: az ún. látható spekt-
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rum. Az elektromágneses hullámok a légüres térben a fizikából ismert 300 OOO 
km/sec sebességgel terjednek, ezt hívjuk a fény terjedési sebességének (jele: e). 
Az elektromágneses hullámok - így a fény is - jellemezhetők a frekvenciával, 
azaz a rezgésszámmal (jele: v), valamint a hullámhosszúsággal (jele: A). Az 
ismertetett jellemzők közötti összefüggés: e= v· A. A fény hullámhossza 380-
780 nanométer közé esik. 

A fény homogén optikai közegben egyenes vonalban, minden irányban, 
meghatározott sebességgel (anyagtól függően) terjed. 

Fényáram (<P) vagy fényteljesítmény a fényforrásnak az emberi szem érté
kelése alapján meghatározott sugárzási teljesítménye, az a fénymennyiség, ame
lyet a fényforrás az időegység alatt a térbe kibocsát. Mértékegysége a lumen (lm). 

A megvilágítás (E) - vagy megvilágítás erőssége - a fény által megvilá
gított egységnyi felületre (A) eső fényáram nagysága, ha a fényáram a felületre 

<P 
egyenletesen elosztva jut: E= A Mértékegysége a lux (lx). 

A megvilágítás az egyik legfontosabb mennyiség, elsősorban ez határozza 
meg a megvilágított tárgyak láthatóságát. A világítástechnika legfontosabb mé
rése a megvilágítás-mérés. 

A megvilágítás a fényforrástól távolodva a távolság négyzetével arányosan 
csökken. Ez a távolsági törvény. Igen fontos gyakorlati következtetést kell 
levonni a törvényből: minél közelebb lehet elhelyezni a fényforrást a megvilá
gítandó felülethez, annál nagyobb a megvilágítás. 

b) Élettani hatások 

-

A látás folyamata a szervezet meghatározott részeinek összműködése reven ....,,,.~ 
jön létre. A látás során a szem izmai munkát végeznek, különösen akkor, ha 
sokszor kell akkomodálódnia és adaptálódnia. Ez az izomtevékenység a szem-
izmok elfáradásához vezet. Ismert jelenség, hogy valamely szervünk elfáradása 
lassan az egész szervezetre szétterjedő fáradtságérzetet kelt. A fizikai fáradtság-
érzésen túl, mivel a látás folyamata az agyi látóközpontok révén a magasabb 
rendű idegtevékenységek egész sorával kapcsolatban van, fokozatosan kialakul 
egy idegrendszeri, sze'llemi (lelki) kifáradás is, ami a fáradtságérzésen felül 
előbb-utóbb idegességet, fejfájást, esetleg a vegetatív idegrendszer befolyásolá-
sán keresztül egyéb szervi rendellenességeket is okoz. A kialakult depressziós 
állapotban csökken a munkateljesítmény, romlik a szervezet külső hatásokkal 
szembeni reakcióképessége, tompulnak a reflexek, aminek következményeképpen 
fokozódik a baleseti veszélyeztetettség. 

Ezeket a negatív hatásokat a jó látási feltételek megteremtésével nagy
mértékben csökkenteni lehet. A feladatvégzés során kialakuló testi és lelki elfá
radás mértékének kedvező befolyásolása önmagában is munkavédelmi feladat. 

e) Világítás követelményei -v ._ 

Természetes törekvés, hogy a megvilágítást természetes módon a napfény 
által biztosítsuk. A rendelkezésre álló, a nap- és évszaktól, valamint a meteoro
lógiai tényezőktől is függő természetes fénynek a helyiségekbe juttatása azonban 
nem egyszerű feladat. Az ablakfelületek növelésének sok tényező szab határt: 
statikai szempontok, téli fűtés, nyári hűtés, tisztítás stb. lgy fordulhat elő, hogy 
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a szabadban elégséges fény van, de a helyiségben szükséges a kiegészítő mes
terséges világítás. 

Az emberi szervezet jogos igénye, hogy a világítás legyen az természetes 
vagy mesterséges, azonos látási feltételeket, azonos komfortot biztosítson. Ezért 
minden olyan esetben, amikor még használják a természetes világítást, de már 
kiegészítik mesterséges világítással, a két világítás összehangolásával törekedni 
kell arra, hogy hatásuk lehetőleg közel azonos legyen. 

A helyiségek természetes világításáról az MSZ 6270-68 szabvány rendel
kezik. A világítással szemben támasztott követelményei: kellő megvilágítás, jó 
árnyékhatás, káprázatmentesség, egyenletesség. Meghatározza a különböző helyi
ségek munkakategória szerinti besorolását, a helyiségek nappali világossági té
nyezőinek szükséges értékét. 

A helyiségek mesterséges világításának előírásait az ÉSZ 61-73 alapján a 
Katonai Altalános Baleset-elhárító és Egészségvédő Szabályzat tartalmazza. A 
követelményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

- A látási feladatnak megfelelő megvilágítás. 
A látási igénynek megfelelő megvilágítás a munka jellegétől függ, a tárgyak 

láthatóságát azonban a kiterjedésük, a fényvisszaverési tényezőjük, a környezet
hez vi,szonyított kontrasztjuk és a mozgási sebességük együttesen határozza meg. 
Ennek megfelelően táblázatos formában van meghatározva a megvilágítás erős
ségének értéke. 

- Megfelelő árnyékhatás. 
A tárgyak térszerűségének felismeréséhez árnyék szükséges, ezért a mester

séges világítást úgy kell létesíteni, hogy a térbeli látáshoz szükséges árnyékhatás 
meglegyen. 

- Káprázatmentesség. 
A kápráztatás a látótérbe eső fényforrás vagy reflektáló felület fénysürű

ségétöl, felületi fényességétől függ. 
- Térbeli és időbeli egyenletesség. 
A tárgyak jó felismerhetősége megköveteli az általános világítás alkalma

zásánál a megvilágítás térbeli eloszlásának egyenletességét. A megvilágítás idő
beli egyenlőtlenségét feszültségingadozás, fényáramváltozások okozhatják. 

- l\.1egfelelő színhatás. 
Ahol a színfelismerés vagy szinazonosítás igénye maximális, ott a nappali 

fénnyel azonos színképi elosztású fényforrás (xenon-lámpa) használata indokolt. 
- Az egészségre való ártalmatlanság. 
A fényforrás nem termelhet mérgező termékeket, nem csökkentheti a kör

nyező levegő oxigéntartalmát, nem bocsáthat ki káros (ultraibolya, infravörös) 
sugárzásokat. 

- Karbantarthatóság. 
Minimális követelmény, hogy a világítótesteket szennyeződésnek erősen ki

tett helyen legalább negyedévenként, egyéb helyeken pedig legalább félévenként 
tisztítsák. 

- Gazdaságosság, üzembiztonság, esztétikai megfelelőség-követelmények 
tartoznak a témához. 

d) Megvilágítás mérése 

Mérési feladat általában zárt terek (munkahelyek, szolgálati helyek) meg
világítási hatásfokának ellenőrzése, fényforrások színhőmérsékletének és a fel-
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adat fényigényének összehasonlítása, a feladatot végrehajtó ember látás- és 
fényigényének meghatározása. 

A mérést általában a munka slkjában (ahol a látási igény felmerül) kell 
végezni. Más esetben az elméleti munkasíkon mérünk, amely az előírásoktól 
függóen a padló síkjától számított 0,8-1 m. 

A lmcméró érzékelője egy fényelem (általában szelén), amely egyszerű fel
építése folytán nehezen hibásodik meg, és segédfeszültség nélkül működik. A 
fényelemek által szolgáltatott teljesítmény elegendő ahhoz, hogy közvetlenül 
működtesse a mérőműszert. 

A ·szelén fényelem színképi érzékenysége nagyon hasonló az emberi szem 
érzékenységéhez. Az érzékenységi maximum majdnem teljesen azonos hullám
hossznál van. Ez a magyarázata, hogy a megvilágítás-mérőkben is azonos vizuális 
megfigyelést helyettesítő mérőáramkörben a szelén-fényelemet alkalmazzák a 
legszívesebben. 

A szelén-fényelemet óvni kell az organikus oldószerek gözeitől, a 950/0 
feletti relatív nedvességtől és különösen a higanygőzöktól, 80 •e feletti hőmér
sékleten való üzemelésnél az érzékenysége csökken. 

A fényelemek fényszűrő-előtétekkel használhatók. Ilyenkor a szűrő adatától 
függően, nagyobb fénymennyiség esetén is használhatók a luxmérók. A műszer 
általában 100, 200, 500 és 1000 lx méréshatárra használható, így gyakorlatilag a 
legtöbb mérés elvégezhető. 

Hosszabb ideig tartó megvilágítás alkalmával a fényelem árama előbb na
gyobb, később kisebb mértékben csökken, amit a fényelem kifdraddsdnak nevez
nek. Ebből következik, hogy a méréseket megfelelően előkészítve csak arra a 
rövid időre szabad megvilágítani ami a leolvasáshoz szükséges. 

Mérés közben nagy gondot kell fordítani arra, hogy a fényelem ne legyen 
még részben sem árnyékolva. Ugyanígy gondot kell fordítani arra is, hogy visz
szavert fény ne okozzon megvilágítási többletet a fényelemen. Ezek a mérési 
eredmény meghamisítását jelentik. A mérést végző személy munkája közben 
lehetőleg sötét színű ruhát hordjon. 

Mérés értékelése. Nagyobb belső terek vagy külső területek megvilágításá
nak mérésekor bevált módszer, hogy a terül,et alaprajzát négyzetekre bontva, a 
jelzett pontokon, a helyszíni mért eredményeket rögzítik. Az azonos megvilágí
tási értékeket jelző pontokat összekötve, megkapható a megvilágított terület 
izolux-görbéje. Ebből a megvilágítás egyenletességére és a fényforrás fényelosz
tási görbéjére lehet következtetni. 

e) Színdinamika 

A jó megvilágítás fogalma ismert, de kevés helyen párosul színdinamikai 
alkalmazással. A világítás és -színdinamika együttes pozitív ·hatása a munkakom
fort kialakításában mindinkább ismert tényezővé kell, hogy váljon a néphad
seregben is. 

Az ember környezeté'ben levő színek egymással kölcsönhatásban, pszicholó
giai folyamatokat váltanak ki, amelyek jelentösen befolyásolják a környezetet, 
figyelemlankadást stb., ezáltal kihatnak a feladatvégrehajtás minőségére, vala
mint a baleseti helyzetek megakadályozásában is fontos szerepet játszanak. Ha a 
jó világítás és a színek megfelelő kölcsönhatására a figyelem kevésbé lankad, 
veszélyes helyz.etben a gyors reakció által a baleset elkerülhető, tehát a feladat-
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végrehajtás minőségén túl, humánus szempontok is szükségessé teszik a korszerű 
világítás 6i színdinamika alkalmazását. E komplex alkalmazás a következő elő
nyökkel jár: 

csökken a balesetveszély; 
csökkenti a betegség miatti munkaidő kiesését; 
fokozza a munkakedvet; 
tehermentesíti a központi idegrendszert; 
növeli a teljesítőképességet; 
elősegíti a jó légkör és munkakomfort kialakulását. 

Ezért kimondhatjuk: általánosságban arra kell törekedni, hogy megfelelő 
színharmónia kialakításával a káros hatások csökkenjenek és a feladatot végző 
személyek kellemes, az adott munkához legjobban megfelelő környezetet te
remtsünk. 

ALLAsFOGLALAS 
a munkavédelem egyes kérdéseiről 

A Magyar Népköztársasági Országos Szabványok (MSZ), az Országos Épí
tésügyi Szabályzat (OÉSZ) módosító rendelkezései, valamint a Szakszervezetek 
Országos Tanácsa Munkavédelmi Osztálya - az Egészségügyi Minisztérium 
Közegészségügyi és Járványügyi Főosztályának és a Belügyminisztérium Tűzren
dészeti Országos Parancsnokságának egyetértésével kiadott - állásfoglalása alap
ján az alábbi tájékoztatót adjuk ki. 

1. A KÁBESZ 41. pontjára vonatkozóan: 

Pincében levő helyiség munkahely céljára a KABESZ 40. pontjában meg
jelölt szervek előzetes hozzájárulásával, az alábbi feltételekkel létesíthető: 

- a tevékenység során egészségre ártalmas gázok, gőzök és porok nem ke
letkezhetnek; 

- a munkahely nem tartozhat „A" vagy „B" tűzveszélyességi osztályba; 
- az egy főre jutó alapterület, illetve tiszta légköbméter legalább 2oowkal 

haladja meg a KABESZ 45., illetve 47. pontjában előírt értékeket; 
- a helyiség pormentes szellőzése (szellőztetése) biztosítson a KABESZ 556. 

pontjában előírt egy főre jutó tiszta levegő mennyiségnél legalább 20°/o-kal na
gyobb volument; 

- a vonatkozó előírásoknak eltérés nélkül feleljen meg a helyiség belma
gassága, a lejárati ajtók és lépcsők méretei; 

- legyen biztosítva a munkahely nedvesség elleni szigetelése, s amennyiben 
a technológia megengedi, legyen melegpadlós; 

- biztosítani kell a helyiség megfelelő fűtését, a mesterséges világítást és az 
előírt fényerősséget; 

- amennyiben a napi anyagforgalom az 1 tonnát meghaladja, az anyag
mozgatást gépesíteni kell (felvonó, szállítószalag, csúzda stb. segítségével). 

2. A KABESZ 85. pontja szerint a tűz-, robbanás- és gázveszélyes üzemi 
helyiségekben tolóajtót, vagy billenőajtót nem lehet alkalmazni. 
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- Billenöajtó alkalmazása megengedhető rögzített ellensúlyos motorok, 
illetve hidraulikus mozgatású ajtó esetén. 

A toló- és billenő ajtók alkalmazása esetén személyi forgalom céljára meg
felelő bejáratot kell biztosítani. 

- A KABESZ 88. pontja előírása továbbra is érvényes. 

3. A magas üzemcsarnokban beépített ablakok esetén az ablakok felső 
részét szellőzés céljából nyitható - többnyire bukórendszerűre - képezzék ki. 

Ezen ablakok nyitása, zárása nincs megoldva, mivel nagy többségükben 
nincsenek távnyitóval ellátva. A toló-húzó rúddal történő kezelés nem megfe
lelő, mivel balesetet okozhat (kitöri az ablakot, sőt súlyosabb esetben be is 
szakíthatja). 

Állásfoglalás: 

A magas csarnokokba beépített bukórendszerű ablakokat csak zuhanásgátló 
szerkezet felszerelésével szabad használni. Távnyitó szerkezetként provizórikus 
eszközöket (rúd, lánc stb.) használni tilos. 

A távnyitó szerkezetek csak biztonságosan működő berendezések lehetnek. 

4. Csúszásgátló padozat: 
A csúszásgátló padlóburkolatra vonatkozóan az Egészségügyi Minisztérium 

és a SZOT együttes állásfoglalást adott ki. 

Csúszásmentes padlóburkolatok: 

tüskés keramit lap 
- kúpos burkoló lap 

kúpos burkoló lap 
- recés felületű burkoló lap 
- érdes felületű burkoló lap 

termékszám: 17-15-12, 
termékszám: 15-34-42, 
termékszám: 17-15-162, 
termékszám: 17-15-161, 
termékszám: 17-15-163/164. 

Gépek, eszközök munkavédelmi minősítésével kapcsolatos 
feladatok a csapatoknál 

A honvédelmi miniszter 4/1974. (HK 6.) számú utasításának 10. pontja 
értelmében a haditechnikai eszközöket, gépeket, berendezéseket, felszereléseket 
és az egészségre veszélyes, vagy ártalmas anyagokat munkavédelmi szempontból 
minősíteni kell. A munkavédelmi minősítés rendjét a 9/1977. (HK 10.) számú 
MN PÜSZF-MNVK HTFCSF együttes intézkedés szabályozza. 

Az intézkedés rendelkezik egyrészt a rendszerbe állítandó, másrészt a már 
rendszerben levő, valamint az importból beszerzésre kerülő eszközök munka· 
védelmi minősítésével kapcsolatos kérdésekben. 

Az intézkedés egyértelműen kimondja az alábbiakat: 
- rendszerben csak olyan eszköz lehet, amely megfelelő munkavédelmi mi

nősítéssel rendelkezik, 
- általános (polgári) rendeltetésü eszközök esetén az ágazati miniszterek 

vonatkozó előírásai a mérvadóak, 
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- haditechnikai eszközök esetén a minősíttetés az anyagnem szerint illeté
kes főnök feladata, amelyet az MN Haditechnikai Intézettel együttesen végez. 
Ez vonatkozik az üzembe helyezési és üzemeltetési (kezelési) utasítások kiadá
sára is. 

Jelenleg az anyagnem szerint illetékes főnökségek a minősíttetni kívánt esz
közeik jegyzékét átadták a HTI-nek a minősítési ütemterv kidolgozása céljából. 

Az MN PÜSZF-ség baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 1978 ok
tóber 17-18-án a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet munka
társainak bevonásával továbbképzést tartott a főnökségek megbízottjai részére. 

-~- A továbbképzés a minősítési rendszer egységes szemléletének. kialakítását 
és a megbízottak szakmai felkészítését volt hivatott szolgálni. Az elhangzottak 
jó alapot biztosítanak az elkövetkező feladatok elvégzéséhez. 

• 

Most érkezett el az idő, amikor a csapatoknak is aktívan be kel'l kapcsŰ
lódniuk a fent vázolt munkába. 

A csapatoknál dolgozó munkavédelmi megbízottak feladata, hogy az önálló 
csapatbeszerzésü gépeknél, eszközöknél maradéktalanul érvényre juttassák a 
9/1977. intézkedés előírásait. 

Az ágazati miniszteri intézkedések alapján kell megállapítaniuk, hogy a be
szerzés alatt álló eszköz munkavédelmi minősítésre 'kötelezett-e vagy sem. Ha 
igen, csak „megfelelő" munkavédelmi minősítő bizonyítvánnyal rendelkező esz
közt lehet rendszeresíteni. Amennyiben az eszköz a beszerzéskor még nem ren-
delkezik minősítő bizonyítvánnyal, a minősítést a rendszerbeállítási eljárás előtt 
el kell végeztetni. 

A minősítő eljárások megszervezését, a minősítő polgári intézet kijelölését 
a munkavédelmi megbízott az anyagnem szerint ill~ékes főnökség munkavé
delmi (minősítéssel foglalkozó) megbízottjával koordinálja. 

Katonai rendeltetésú eszköz esetében, rendszeresítés előtt a Haditechnikai 
Intézet munkavédelmi minősítéssel foglalkozó munkatársával kell konzultálni. 

Felsőoktatási intézmények 
VII. országos munkavédelmi ankétja, 1978 

Szeptember 12-13-án a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen rendezték 
meg a Felsőoktatási intézmények VII. országos munkavédelmi ankétját, melynek 
részeként került sor az ankét alkalmából meghirdetett pályázat eredményeinek 
kihirdetésére. 

A néphadsereg személyi állománya köréből részt vettek a pályázaton és 
díjat nyertek: dr. Vasvári Ferenc mk. őrnagy (II. díj és a HM különdíja), 
Mikó Lajos alezredes (III. díj és a HM különdíja), valamint Farnadi Tibor mk. 
őrnagy (III. díj és a HM különdíja) elvtársak. 

Folyóiratunk három egymást követő számában leközöljük a pályamúvek 
lényegét tartalmazó rövid ismertetőket. 
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Fa,nadi Tibor mk. őrnagy: 

TANKONYVTERVEZET A BALESET-ELHÁRÍTÁSI, MUNKAVEDELMI 
ISMERETEK NBPHADSEREG! OKTATASAHOZ 

A Felsőoktatási intézmények VII. országos munkavédelmi ankétjára készí
tett pályamű tárgya a néphadsereg személyi állománya munkavédelmi oktatásá
hoz alkalmas tankönyv-vázlat és követelményrendszer kidolgozása. A pályamű
ben felvázolt tankönyv szükségessége a jelen időszakban vetődött fel, megíra
tása az oktatás továbbfejlesztésén belül soron következő feladatunk. 

A Magyar Népköztársaság honvédelmi minisztere 1974. évben utasításban 
rendelte el a teljes személyi állományra - katonákra és polgári alkalmazottakra 
egyaránt - kiterjedő egységes baleset-elhárítási, munkavédelmi tevékenység meg
szervezését, végzését. Az utasítás nyomán létrejött és működik a baleset-elhá
rítási, munkavédelmi rendszer. Megalakult a baleset-elhárítási, munkavédelmi 
feladatok végzését irányító központi szerv, kialakultak a megelőző munka meg
indításához szükséges anyagi-technilkai, személyi feltételek. Befejeződött a tevé
kenység rendjére vonatkozó szabályozás. Külön említést érdemel, hogy szabály
zat formájában - a Katonai Altalános Baleset-dhárító és Egészségvédő Szabály
zat (KABESZ) cimen - jelent meg a katonai élettel, a szolgálattal, munkával 
összefüggő általános érvényű óvórendszabályok gyűjteménye, amelyhez a fegy
vernemi, szakági óvórendszabályok, valamint a katonai szservezetekre vonatkozó 
Parancsnoki Baleset-elhárítási, Egészségvédelmi Utasítások kapcsolódnak. 

Kialakult a balesetek, szolgálati, munkahelyi eredetű megbetegedések jelen
tésének, kivizsgálásának, a kártérítési eljárások lefolytatásának egységes rendje, 
megvalósult a baleseti adatok gépi feldolgozása. Biztatóan indult a baleset
megelőző propagandamunka. 

Rendezett az objektumok és a technikai eszközök, berendezések felügye
lete, a baleset-elhárítási, munkavédelmi ellenőrzések biztosítják a veszélyek, 
valamint a megelőző munka hibáinak feltárását. 

Szabályozott a baleset-elhárítási, munkavédelmi oktatás néphadseregi rend
je; meghatározott az oktatás, továbbképzés minden módozata, a vizsgára köte
lezett beosztások köre, valamint általánosságban a tananyag is. A tapasztafatok 
azt bizonyítják, hogy az oktatott tananyag megválasztása tekintetében sok a bi
zonytalanság; azonos rendeltetésű, tevékenységi körű alakulatok, illetve állo
mánycsoportok oktatásához központilag kiadott tananyag hiányában - az okta
tást végzők leleményességétől, felkészültségétől függően - más-más, sokszor 
alkalmatlan tananyagot használnak fel, így a kiképzés néha célját téveszti. 

A néphadsereg azonos rendeltetésű alakulatainál a közel azonos technikai 
eszközök és körülmények, a hasonló feladatok és a szükséges képzettség, a kori 
sajátosságok hozzávetőleg azonos veszélyeztetettséget teremtenek. A balesetek 
és a szolgálati, foglalkozási eredetű megbetegedések megelőzése minden területen 
hasonló ismeretek elsajátítását igényli. Ez a legcélszerűbben egy egységes tan
könyv segítségével valósítható meg, melynek használatával a néphadseregben 
egységes elvek, részletes megelőzési szabályok terjeszthetők el. Így az azonos 
állománycsoportoktól megkövetelt ismeretanyag az ismeretek mennyisége, az el
sajátítás színvonala egyértelműen meghatározható, elsajátítása könnyen ellen
őrizhető. 

A tankönyv alapvető célja, a balesetek, szolgálati eredetű megbetegedések 
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megelőzésére vonatkozó főbb technikai, egészségügyi, általános magatartási és 
egyéb szabályok ismertetése, a Magyar Népköztársaságban kialakult és annak 
adaptációja útján létrejött néphadseregi munkavédelmi rendszer bemutatása. 
Ezért szükséges, hogy az a KABESZ, az ABEÓ, a fegyvernemi szakági és 
szakmai óvórendszabályok, valamint a Parancsnoki Baleset-elhárítási, Egészség
védelmi Utasítás felhasználásával együtt legyen alkalmas a sor- és polgári a1lkal
mazott állomány baleset-elhárítási, illetve munkavédelmi oktatására, egyúttal 
legyen alkalmas az oktatást végző parancsnokok és baleset-elhárítási munkavé
delmi megbízottak felkészítésére. Teremtse meg a lehetőségét annak, hogy a 
tiszsthelyettesi iskolák és katonai főiskolák hallgatói megismerjék a néphadsereg 
munkavédelmi tevékenységét, és későbbi parancsnoki beosztásaikban is kiemelt 
jelentőséget tulajdonítsanak az ilyen feladatoknak. A hallgatók baleset-elhárítási, 
munkavédelmi képzését a tankönyv és a kapcsolódó szabályzatok, valamint -
szakmai kérdésekben - a szakirodalom (pl. szeHőzéstechnika, villamosságtan 
stb.) teszi lehetővé. 

A tankönyv elkészítésénél figyelemmel kell lenni annak differenciált hasz
nálatára, ezért abban egyértelműen különüljön el a sor- és polgári alkalmazotti 
állomány számára kötelező anyag, az ajánlott irodalom, és az oktatást végzők, 
valamint más parancsnokok által felhasználható ismeretanyag. 

A tankönyv anyagának egy része természetesen megegyezik a népgazdaság 
egyes ágazataiban oktatott általános alapokkal és szakanyagokkal. Az ott alkal
mazott tananyagok a néphadsereg személyi állománya baleset-elhárítási, munka
védelmi oktatásához mégsem használhatók közvetlenül fel. A személyi állomlin.y 
a katonai élet, a kiképzés és a gyakorlatok, valamint a néphadsereg tevékeny
ségével összefüggő munkavégzés során részben az ipari termelésben is haszná
latos, részben azonban attól eltérő, veszélyes eszközökkel, anyagokkal kerül kap
cso'latba, azokkal, vagy azok közelében végzi feladatát. A tevékenység jellege és 
körülményei is sok vonatkozásban eltérnek az üzemi munkakörülményektől. A 
gyakorlatok üteme és feladatai rendszerint a szellemi és fizikai teljesítőképesség 
felső határára tervezettek; nagy erőkifejtést, kitartást és bátorságot követelnek a 
végrehajtó állománytól. Különleges esetekben - a katonai esküben vállalt köte
lezettségnek megfe'lelően - a katonák életük kockáztatásával járó, veszélyes fel
adatokat hajtanak végre. 

A személyi állomány kori összetételére meghatározó az állomány nagy több
ségét alkotó sorállomány. Így szinte a teljes személyi állományra jellemző az a 
veszélyeztetertség, amely az iparban foglalkoztatott hasonló korú dolgozóknál a 
kori sajátosságok miatt tapasztalható. Itt főként a kevés szakmai és élettapaszta
lat, a veszélyek meggondolatlan, öncélú keresése érdemel figyelmet. 

Kiemelkedően fontos, hogy a néphadsereg felelősséggel tartozik a gondjaira 
bízott katonák egészségéért, testi épségéért teljes szolgálati idejük alatt. Ezért a 
baleset-elhárítási, munkavédelmi tevékenység kiterjed az állomány szolgálattal, 
munkával összefüggő baleseteinek, egészségkárosodásainak megelőzésén túl, a 
katonák egyéb (sportolás, szórakozás, játék, kimaradás, eltávozás ·stb. közben 
elszenvedett) baleseteinek elhárítására is. 

A tankönyv anyagának összeállításánál, az egyes témák kifejtésénél figye
lemmel kell lenni a személyi állomány említett, a népgazdasági munkafelada
toktól eltérő sajátos vonásaira is, mert az ezekből adódó tennivalók más, a 
polgári életben használatos tankönyvekben nem találhatók meg. 
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A pályamű tartalmazza a tankönyv tematikáját, amelyből közvetlenül átte
kinthető a tervezett tankönyv szerkezete. Az első rész a Magyar Népköztársa
ságban működő munkavédelmi rendszert ismerteti, a második részben a nép
hadsereg baleset-elhárítási munkavédelmi tevékenységére vonatkozó rendelke
zések, valamint a KABESZ szerkezetéhez igazodva a katonai feladatteljesítéssel 
kapcsolatos általános baleset-elhárítási, munkavédelmi szabályok kerülnek tár
gyalásra. Ehhez rendelkezés-gyűjtetnény és irodalom-jegyzék kapcsolódik. 

A pályaműben a könyvvel kapcsolatos általános követelményeken túl meg
találhatók a technika minden egyes címével kapcsolatos részletes tartalmi köve
telmények is. 
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ThUI H CHA61EHHE 
OOBmKIIXBOOPYJKEIBJX CBJI 

FOLYÓIRATSZEMLE 

A kiképzési év végén 

1. G o l u s k o ve,érez,edes, 
a S,ovjetuni6 Fegyveres Erói hadtáp törvfónöke, 

hadtápfónökének elsó helyettese 

(Megjelent a „Tii i Sznabzsenyije" e. folyóirat 1978/9. számában) 

A szovjet nép magas fokú politikai és munkalendülete napjaink jellemző 
ismertetőjele. A tizedik ötéves tervidőszak, a hatékonyság és a minőség ötéves 
terve, feladatainak határidő előtti teljesítéséért aktívan harcoló ipari és mező
gazdasági munkások állhatatosan váltják valóra a kommunizmus építésének 
terveit. 

A tömegek munka alotivitásánaik fokozására fontos es~köz a dol
gozók ·gazdasági és szocialiota fejlődését, hatalm„ mozgatóerejét, nevelésének 
iskoláját képezi! szocialista munkaverseny. 

Pártunk alapítója és v~e V. I. Lenin, aki mélységesen bízott a nép ki
meríthetetlen alkotóerejében, a szocialista munkaverseny forrásait magában a 
társadalmi tulajdonon alapuló termelés temtészetében látta. Azt tanította, hogy 
a szocializmus korlátlan lehetőségeket nyit a tömegek kezdeményező- és 
alkotó készségének kibontakoztatása előtt, ,,és nemhogy nem lankítja a mun
kavemenyt, ellenkezőleg először teremti meg annak lehetőségét, hogy azt való
ban széleskörűen, valóban tömegméretekben alkalmazzák, valójában bevonják 
a dolgozóknaik többségét olyan munkába, ahol azok bizonyíthatnak, kifejleszt
hetik képességeiket, feltárhatják tehetségeiket •.. " 

Országunkban a szocialista munkaverseny ösoznépi jelleget öltött, a hala
dás hatalmas tényezőjévé, életünk elválaszthatatlan részévé lett. 

„Mindnyájan örülünk annak - mondotta az SZKP XXV. kongresszusán 
L. I. Brezsnyev elvtárs -, hogy milyen mély gyökereket vertek a szocialista 
munkaversenynek a lenini eszmék. Büs>Jkék vagyunk arra, hogy a munkaver
seny élvonalában a kommunisták haladnak. A munkaverseny mély kihatással 
van az ország gazdasági gyakorlatára, társadalmi-politikai életére, az erkölcsi 
atmoszférára. Továbbfejleszteni sokoldalúan a szocialista munkaversenyt, a 
munkához kommunistához méltó viszonyulásaal kapcsolatos mozgalmat - ez 
a mi közös harci jelszavunk". 

115 



Annak, hogy a lenini párt mélységesen bízik a tömegek alkotói lehető
ségeiben ragyogó bizonyítéka az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió 
Minisztertanácsának, a Szakszervez.etek Központi Tanácsának és a l,enini Ko~
szomol Központi Bizottságának a Szovjetunió valamennyi párt-, tanácsi, szak
és komszomol szervezeteihez, dolgozójához írott levele az 1978. évi terv tel
jesítésért és túlteljesítéséért folyó szocialista munkaverseny kifejlesztésével, to
vábbá a termelés hatékonyságánalk és a munka minőségének növelésével kap
csolatosan. 

A népgazdaság valamennyi ágazatában a -munka hatékonyságáról és mi
nőségéről való gondoskodás által áthatott ezen felhívásra a szovjet nép a szo
cialista munkaverseny újabb fellendítésével válaszolt. 

A Fegyveres Erők harcosai, mint mindig, lépést ,tartanak az egész néppel. 
Igen nagy lendületre tett 5zert a szocialista munkaverseny a hadtápegységek
nél, intézeteknél és alegységeknél is. A parancsnokok, a politikai szervek, a tör
zsek, a pártszervezetek hozzáértően irányítják a :lmtona !kolle~tívák harcké
szültségének növeléséért, a csapatdk biztosításának minőségi javításáért harcolók 
energiáját. 

A végéhez közeledik a kiképzés időszaka. Egyre kevesebb idő marad a 
kiképzési év befejezéséig. Közeledik a „megbízhatóan őrködjünk a szocialista 
haza felett, álljunk állandó harckészültségben, állhatatosan sajátítsuk el a 
fegyvert és a technikát, korszerűsítsük harokiképzésünket" jelszó alatt folyó szo· 
cialista munkaverseny eredményei összegezésének az időszaka. 

A mun:kavers·eny hatékonyságát a parancsnokok, a politikai szervek, a tör
zsek, a pártszervezetek szervezői munkájának színvonala, a verseny lenini elvei, 
az élenjáró tapasztalatok gyakorlati életben való megvalósítá<Sának, az erkölcsi 
és az anyagi ösztönzők sokoldalú felhasználásának színvonala határozzák meg. 

A munkaverseny hatalmas erkölcsi ösztönzője eredményeinek tárgyo1agos 
értékelése. Napjainkban, amikor a párt azt köv,eteli tőlünk, hogy erőfeszí

téseinket a munka minőségének és hatékonyságának növelésére összponto
sítsuk, \különösen fontos minden katona és minden katonai kollektíva harci 
munkáj,a értékelésének pontossága és tárgyilagossága. Itt nem lehetnek végle
tek, tilos a versenyzők magas eredményeinek csőkkentése, de nem kevésbé káro 
a jelentéktelen eredmény túlérrekelése. 

A szocialista munkaverseny a harc- és politikai kiképzés folyamatának szer
ves része, szorosan összefügg a katonai szolgálat minden oldalával. Az adott 
körülmény szükségessé teszi azt, hogy annak megszervezése, menete, valamint 
eredményeinek értékelése komplex módon történjen. A verseny befejező szaka
szát Hletően ez azt jelenti, hogy a katona eredményeit a harc- és politikai ki
képzés főbb tantárgyai alapján kell értékelni egységben az abban kialakult ma
gas fokú erkölcsi- és harci tulajdonságolclcal. Ezétt nagy jelentőséggel bír a 
verseny eredmény értélkielésének módszertani oldala. 

A szocialista munkaverseny továbbfejlesztésével kapcsolatosan a Kommu
nista Párt és a szovjet kormány követelményeinek, a Szovjetunió honvédelmi 
miniszterének, a Szovjet Hadsereg éH Haditengerészeti Flotta Politikai Föcso
port:főnök•égének, valamint a Szovjet Hadsereg · hadtápfőnökének, miniszter
helyettesnek direktívái és utasításai által vezérelt Fegyveres Erők hadtáptörzse, 
a HM hadtáptörzs és csoportfőnökségek politikai osztálya, a központi csoport
főnökségek kidolgozták ·a szocialista munkaverseny összehasonlító érttékelésének 
egységes metodikáját és kritériumát. - · 
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A mutatókat a hadseregben és a flottánál folyó munkaverseny szakmú-.tcch
nikai és szociális-nevelő funkcióinak figyelembevételével készítették cl. A Fegy
veres Erők hadtápjának vonatkozásában a munkaverseny első furlkciója magába 
foglalja a had-tápegységek és -alegységek harc-, politikai- és szakmai (termel6'i) 
tevékenységével kapcsolatos kérdések komplexumát. A második funkció meg
oldja az olyan erkölcsi tulajdonságok kialakításánalk feladatát, mint a kommu
nista eszmeiség és elvhűség, a fegydmezettség, .a katonai becsület, a közös ügyün
kért érzett erkölcsi felelősség. 

Az adott metodika felhasználásának segítségével értékelni lehet az azono.;. 
hadtápegységek harcos kiképzésének és nevelésének hatékonyságát, a harcki
képz.ési tervek végrehajtásának minőségét, a harc- és politikai kiképzés alapvető 
ágazataiban elért credményciket, a fegyverzet és a hadtáptechnika elsajátításá
nak fokát. Lehetővé teszi azt i,, hogy lefordítsuk a kon:krét mutatók nyelvéte 
a csapatgazdálkodás vezetésének célszerü·ségét, a ~zemélyi állomány anyagi biz
tosítá,ának és életikörülményeinek állapotát, a laktanyák, legénységi körleteik, 
telephelyek stb. \karbantartását. 

Fontos helyet foglalnak el a metodikán belül az értékelés kritériumai, ame
lyeknek kidolgozása a hadtápegységek és ,alegységek harc-, politikai khl<épzése 
és termelő tevékenysége főbb ágazati sajátosságainak figyelembevétdével tör
tént. A s.zakharcászati kiképzés értékelése pl. az ismérvek összességének alap.
ján történik. 

Kiváló értékelést az az egység vagy intézet kaphat, amelyHcnek személyi 
állománya a gyakorlaton magas fokú tábori kiképzésről és összekovácsoltságról 
tett tanúbizonyságot, maradéktalanul teljesítette az érvényben levő normákat, si
keresen oldotta meg a megszabott feladatokat, a parancsnokai pedig helyesen 
értékelték a helyzetet, időben jutottak megalapozott elhatározásra, hozzáértés
sel adták ki a parancsokat és az intéllkedéseket, pontosan és magas fokú szín
vonalon hajtották végre szakmai kötelmei-ket. 

A szakharcás:rati kiképzés röpfeladat megoldá,ának, vagy vizsgafoglalkozás 
levezetésének módjával történő ellenőrzéseken kerül értékelésre és ezen az az 
egység vagy intézet kap „kiváló" értékelést, amelynek tisztjei többségben ilyen 
osztályzatot 1kap; ,,megfelelő" osztályzatot ·az az egység vagy intézet kap, melynek 
tisztjei legalább 10°/o-ban kiválót, a többi pedig „jó" és „megfelelő" osztályzatot 
érdemelt. 

A harc-, politikai és sz.akmai kikép?.ésért akkor adható „kiváló" értékelés, 
amikor a hadtápegység (intézet) a harcászati (szakharcá,:rati) gyakorlaton az 
alapvető ágazatokra „kiváló", a többire „jó" -nál nem rosszabb osztályzatot 
kapott. 

A körzet (hadseregcsoport), flotta és a központ alárendeltségébe tartozó 
hadtápegységek és intézetek esetében az értékelés 'kritériumai ezen kívül még 
magukban foglalják az anyagi eszközök tárotásán,ak, a gazdasági és ellen
őrző revíziós munka megszervezésének kérdéseit is. 

A gazdasági és az ellenőrző-revíziós munkára azoknak az egységeknek ad
ható „kiváló" osztályzat, amelyek -teljesen végrehajtották az éves gazdasági ter~ 
vet, a szolgálati közegek és a belső ellenőrző bizottságok állandóan ellenőrzik 
az anyagi eszközök megóvását; ha az ellenőrző-revíziós munkát a meghatáro
zott időre elvégzik é, nincsen anyagi-eszközhiány. 

A bázisok és raktárak termelői tevékenységére vonatkozó értékelési kritériu
moknak is megvannak a maga sajátosságai. lgy pl. a körzeti, központi raktár (bá-
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zis) akkor érdemel „kiváló" értékelést, amikor az anyagi es21közök tárolásánaik és 
nyilvántartásának megszervezése teljes egészében megfelel az érvényben levő sza
bályzatok és segédletek követelményeinek, a terület, a bekötő utak és mag,a a rak
tár pedig kiváló állapotban van. Az anyagi es21közők felrakásával kapcsolato&an 
érvényben levő normákat „kiváló" értékelésre kell végrehajtani. A ,.'kiváló" 
ér,tékeléshez szükség van a közegészségügyi és biztonsági rendszabályok betar· 
tására. 

A metodika tartalmazza a katonai közlekedés vonalszervei, a honvédelmi 
minisztérium különböző vállalatai, a katonai kórházak (egészségügyi zászlóal
jak), a rendelő intézetek, a katonai szanatóriumok és a kenyérgyárak tevékeny
:sége értékelésének mutatóit is. 

A részletesen kidolgozott kritériumok jó alapul szolgálnak minden harcos 
és katona, ikollektíva harc-, politikai ·és szakmai kiképzésének sokoldalú és tár
gyilagos értékeléséhez. A metodika lehetővé teszi azt, hogy az alapvető 1<lkép
zési ágazatonként kapott értékeléseket átváltoztassuk osztályzatokká. 

A győztes meghatározásakor figyelembe kell venni a kiváló alegységek, a 
harc- és politikai ,kiképzésben kiváló katonák, a kommunista munka élenjárói
nak, az osztályba sorolt szakemberek és 'Spottolók számát (százalékos arányát). 
Azonos hadtápegységek és ·alegységek közül a ven;eny győztesét az osztályzatok 
maximális végösszegének alapján kell meghatáro21ni. 

A metodika lehetőséget ad a parancsnokna:k arra, hogy a lehető legtelje
sebb méttékben számoljon a badtápegy,ég, vagy intézet állománytábla szerinti 
rendeltetésének sajátosságával. Feljogosítja arra, hogy a párt-, a komszomol- és 
a szakszervezetekkel történt egyeztetés után kiegészítő mutatókat állapítson meg 
az alárendelt alegységek és katonák számára, amelyet az értékelés ,során ugyan
úgy figyelembe lehet venni, mint a harc-, politikai és szakmai kiképzés főbb 
ágazatait. 

A tárgyalt metodikának a kidolgozása és a csapatokhoz való eljuttatás~ 
képezi a szocialist8. munkaverseny crcdmCnycit összegző korszerűsítésnek egyik 
irányát. Jó eszközt képez a parancsnokok, politikai szervek, törzsek, párt
és komszomol szervezetek számára a munkaverseny sokoldalú és tárgyilagos ér
tékeléséhez. Minden eszközhöz hasonlóan ez a módszer is csak ak1k:or tölthet 
be pozitív szerepet, ha a parancsnokok, politikai szervek és törzsek igényesek 
lesznek a szocialista munkaverseny eredményeinek értékelésekor, a kiválóak, a 
kiváló alegységek és alakulatok megállapításánál. Tehát a munkaverseny sikere 
függ a parancsnokok, politikai munkások, törzsek, párt- és komszomol szerve
zetek, a szocialist vállalások maradéktalan végrehajtásának biztosításával kap
csolatos s2iervezöi munka színvonalától. 

Az eredmények Ö8"Zegezésekor pártszerűen kell elemezni a katonák közötti 
kollektív k.aposolatok, azok viszonyulását az ügyhöz, a kommunizmus építóje 
erkölcsi kódexének általuk történő betartását. Fontos annak a megvizsgálása is, 
hogyan formálja a munkaverseny a harcosokat arra, hogy azok. teljes erejükkel 
munkálkodjanak, fokozza azOk :kezdeményezőkészségét, aktivitását a katonai 
szolgálat valamennyi szférájában. 

Az eredmények összegezését fel kell használni a szocialista vállalások nem 
teljesítése, az egyes katonák, alegységek, egységek kiképzésben való lemaradása 
okainak gondos elemzésére, a -kiképzés minőségének javításával kapcsola
tos konkrét inté21kedések kidolgozására. 
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A szocialista munkaverseny eredményeinek összegezésével kapcsolatos munka 
magas fokú szervezési és módszertani színvonala, a munkaverseny eredményei
nek tárgyilagos értékelése alapját képezi annak, hogy a hadtápegységek és in
tézetek személyi állománya még magasabb eredményeket érjenek el a kiképzés
ben, ösztönözze a harcosakat az alkotó aktivitás és kezdeményezőkészség fejlesz
tésére. 

L. 1. Brezsnyev elvtárs az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió I.egfelsőbb 
Tanácsa Elnökségének elnöke a minszki ünnepségen elhangzott felszólalásá
ban azt mondta, hogy: ,,az 1979-1980. években mindnyájunknak igen meg
feszítetten kell dolgoznunk, hogy teljesítsük ,az ötéves terv feladatait összes
ségében, a hátramaradt két év alatt jelentősen fokozzuk a termelés növelését, 
a munkatermelékenységet, megjavítsUDk sok más mutatót". Erre a felhívásra 
a szovjet emberek munkafelajánlásdkkal válaszolnak. 

A szocialista vállalások teljesítéséért és túlteljesitéséért állhatatosan har
colnak a fegyveres erők harcosai is, azok minden tudásukkal és energiájukkal 
hozzájárulnak az egységek és alegységek harckészültségének növeléséhez, a 
Haza védelmi képességének erősítéséhez. 
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MYSL WOJSKOWA 

A pénzgazdálkodás tökéletesítésének problémái 
a Lengyel Néphadseregben 

Go r s ki, M. ve~érőrnagy 

(Megjelent: a Mysl Woi<kowa lengyel folyóirat 1977. évi 2. számában) 

A katonai gazdaságtudományok művelői az utóbbi időben nemcsak a kutató
munka körének és fogalmának pontosítása kérdéseiben, de a kutatási célok meg
fogalmazása és a módszerek kialakítása tekintetében is jelentős eredményeket 
értek el. Ez részben már a katonai közgadászok képzése terén is jól kamato
zott, de számottevően járult hozzá a katonai gazdálkodás gyakorlatának eredmé
nyesebbé tételéhez is. 

Rendkívül fontos ez, mert napjainkban a gyakorlati tevékenység során 
minőségileg új rendszerrnegoldásokra térünk át, -kialakítva ezáltal a katonai 
gazdálkodás jelenlegi igényeknek megfelelő arculatát. 

A pénzügy, mint a katonai gazdasági folyamatok irányításának lényeges 
tényezője, amely alapvetően befolyásolja az anyagi eszközök és a munkaerő 
racionális felhasználását. E cikkben a pénzügynek, a pénznek, mint az anyagi 
eszközök felhaszánlását megszabó tényezőnek, mint értékmérőnek és mint a 
gazdasági tevékenységet ellenőrző eszköznek a szélesebb körű, eredményesebb 
és operatívabb felhasználásáról van ·szó. 

Az utóbbi vonatkozásban különös figyelmet érdemel a gazdaságilag ön
álló egység, intézet, amely szinten a gazdálkodás hatékonysága igen fontos, 
hiszen az üzemeltetés és a felha1sználás problémái itt közvetlenül jelentkeznek. 
A hadsereg gazdálkodás e területén a pénz ellenőrző szerepének, helyes fel
használásának komoly jelentősége van. Magasabb, de különösen központi szin
ten a pénz elosztásának van jelentősége. Az ide vonatkozó kérdéseknek, mind 
az elméletben, mind a gyakorlatban a legközelebbi években, sok figyelmet 
kell szentelni. 

Ezen a téren az alábbi alapvető problémák merülnek fel: 
- a gazdasági egység pénzgazdálkodási modelljének a kidolgozása; 
- a szükségletet és a felhasználást meghatározó költségvetési normá:k ki-

dolgozása; 
- a pénzügyi tervezés alapelveinek a tökéletesítése. 
A felsorolt problémák egymással szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban 

vannak, megoldásuk módja pedig a pénzügynek a katonai gazdálkodás egé
szére gyakorolt hatása mértékét és körét determinálja. Az ezen kérdések meg
oldására vonatkozó feladatok egy részét 1974-1976. években megoldották. 

120 



• 

• 

Kidolgozták és megfogalmazták ugyani,s a "SZervezeti-módszertani megol
dások elméleti kérdéseit. A további feladatok megoldása az 1977-80. évi 
munkatervekben szerepelnek. Most röviden nézzfrk meg a pénzügyi biztosítás 
korszerűsítésének jelenlegi helyzetét. 

A gazdasági egység pénzgazdálkodásával kapcsolatban kidolgozták az új 
szabályzat tervezetet. Ebben meghatározták az új eljárási módokat és nyilván
tartási rendet, bedolgozták az utóbbi években folyamatosan bevezetett racio
nalizálással kapcsolatos inté2Jkedések egészét. Igen fontos ebben a tervezetben 
az egységek pénzügyi ·szolgálata helyének és szerepének meghatározása a nyil
vántartásban, az információáramlásban, a gazdasági elemzésben, valamint az 
ellenőrzésben. Az egység pénzügyi ,részlegéne'k az új funkciók és feladatok 
miatt új elnevezést is adtak. Hasonló módon tervezik kidolgozni a katonai 
körzet és a magasabbegység szintű pénzügyi szervek előírá,sait is. 

A polgári alkalmazottak foglalkoztatásával kapcsolatos költségvetési nor
mák és normatívák alkalmazása területén jelentkező feladatok helyes megvaló
sítása érdekében új szervezeti és módszertani elgondolásokat adtak ki, feltér
képezték az eddig al·kalmazott költségvetési normákat, valamint kidolgozták 
a normák és normatívák kialakításának az ütemtervét. Hangsúlyozni kell, hogy 
e tekintetben a honvédelmi tárca komoly eredményeket ért el. Ez ideig ilyen 
normákat és normatívákat alkalmaznak a szolgálati utak és az i1:odai anyagok 
kiadásai területén, valamint az egészségügyi intézmények egálzségügyi nyagok
kal és a katonai egységek élelmezési-szolgálati anyagokkal való ellátása terén. 
A polgári alkalmazottaknak már mintegy 40°/o-a foglalkoztatási normatívá
ban dolgozik. 

Előrehaladott állapotban vannak azok a munikák is, amelyek elősegítik 

a normák bevezetését az egységek kommunális szükségleteit fedező kiadások, 
a kórházi ápolási költségek, a speciális berendezések és a repülőtéri felszere
lés üzemeltetési költségei területén. A :költségvetési normák kidolgozását más 
területen a különböző központi szervek szoros együttműködését, valamint az 
egyes szolgálati ágak tervezési, ellátási és elszámolási illetékességének a vi
szonylagos stabilizálódá,sát követeli meg. 

A pénzügyi ügyvitel tökéletesítése és korszerűsítése területén Í's eredmé
nyekről lehet beszélni. Ide sorolhatjuk többek között aat, hogy néhány egység
nél bevezették az automatizált nyilvántartási rendszert, álta1'ánosan bevezették 
a kettős könyvelést, amely az egységeknél mintegy 60°/o-ban gépesített, vafa
mint bevezetésre került az elszámolás számítógépes feldolgozása. 

Jelenleg azt mondhatjuk, hogy a hadseregben a korszerű pénzügyi ügy
vitel elméletileg kidolgozott. Viszont e kérdések gyakorlati oldala még töké
letesítésre szorul éspedig két szempontból is. 

Először: a számvitel automatizálási ·és gépesítési körének az erre a célra 
rendelkezésre áHó és igénybevehető technikai berendezések szabnak határt. 

Másodszor: szükség van olyan munkákra, amelyek lehetővé teszik az 
anyaggazdálkodás·sal kapcsolatos adatok automatizált könyvelésben való fel
ha'Sználását. 

1979-80 között a tervek szetint azokban a helyőrségekben vezetik be a 
pénzügyi biztosítás gépesítését, amelyek „ODRA" típusú elektronikai számí-
tógéppel rendelkeznek. A bevezetés köre attól függ, hogy az érdekelt szolgá
lati ágak milyen ütemben dolgozz.ák ki a programozáshoz szükséges adatokat. 
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E probléma megoldása nélkül az egység pénzügyi szolgálatának a teljes auto
matizálása gyaJkorlatilag lehetetlen. 

A pénzügyi tervezés tökéletesítése területén a Lengyel Néphadsereg Ve· 
zérkarával kialakult eddigi együttműködés eredményeképpen, az alábbiak 
folynak: 

- egyes fegyvertípus és harci technika költségkihatásánaik komplex megter
vezése~ kísérleti alkalmazása; 

- a ráfordítások, költségkihatások azonos típusú egységek szerinti csopor,. 
tosítáisa. 

Az ezekkel kapcsolatos műveletek, bármennyire is csa:k részlegesek, már 
most i'S gyakorlati hasznot ígérnek és a további megoldásokhoz tapasztalatokat 
adnak . 

.A pénzügyi szolgálat említett problémáival kapcsolatos munkához szük
séges, sőt olykor nélkülözhetetlen a tudományos murrkatársakkal való együtt
működés. A 'közgazdasági szakemberek részéről különösen az alábbi terüle
teken kell segítséget kapni: 

- ,a pénzgazdálkodás területére kidolgozott és bevezetett új megoldások 
tudományos igazolása, indoklása; 

- a gyakorlat emberei "Számára olyan módszer ;kidolgozása és széleti körű 

népszerű-sítése, amely lehetővé teszi a gazdasági elemzések elvégzését a pénz
ügyi biztosítás által nyújtott és nyújtandó információk alapján. 

Különösen a módszertani-oktatási anyagokra vonatkozik ez, amelyek nél
külözhetetlenek ahhoz, hogy azokban az egy>égekben, ahol az új rendszert már 
ez évben bevezetik, a feladatok megvalósuljanak. 

A gyakorlat szempontjából lényeges az is, hogy figyelembe vegyék az idő-
tényezőket. Fontos ez azért, mert telenleg az új megoldások kísérleti működ- V 
tetése, folyamatos megfigyelésének és megítélésének az idősznkában vagyunk. 
Tehát alkalom van a megfelelő helyesbítések vagy módosítások alkalmazá-
sára. A módszertani oktató anyagra azoknál az egységeknél van különösen 
szükség, ahol a racionalizálás leghasznosabb változatát választják ki. Ez az 
anyag a pénzügyi szolgálat számára azért is fontos, mivel olyan feladata is 
van, hogy az ésszerű és takarékos gazdálkodásban jelentkező eredményeket 
igazolja. Az eddigi tapasztalatok ugyanis arról tanúskodnak, hogy a ráfordí-
tások és az eredmények meghatározására vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 
kérdésekben jelentkeznek a legnagyobb nehézségek. Az ebben a vonatkozás-
ban kidolgozott és az egységekhez eljuttatott módszertani anyag lehetővé tenné 
azt, hogy valamilyen egységes eljárási elv vagy szabály fokozatosan kialakuljon. 
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A katonai szállítások automatizált irányításának 
egyes kérdései 

J u . V o r o n e o v , a technikai csapatok vezérórnagya 
és M. Jersov eiredes 

(Megjelent a „Tii i sznabzsenyije" e. folyóirat 1978/79. számában) 

Országunk szá!Utmányozási rendszere hatalmas és bonyolult népgazdasági 
komplexum, amelynek állományába több mint 138 ezer km hosszú általános 
rendeltetésű vasút, 90 ezer km hosszú vasúti bekötőút, több mint 800 eaer ·km 
hosszú légi útvonal, 146 ezer km hosszú belső víziút, több ezer állomás, több 
nagy tengeri és fol)"ll!Ili kikötő, a polgári légierő nagyszámú légi kikötője 
(repülőtere) tartoúk. 

A szállítás igen sokrétű és az különböző gördülóanyag fajtából - hajók
ból, vasúti kocsikból, mozdonyokból, repülőgépekből, javító vállalatokból stb. -
tevődik össze. Az ország összes alapvető termelési alapjainak jelentős része a 
szállításra esik. 

Hogy ennek a hatalmas futószalag lehetőségeit hatclkonyan kihasználhas
suk, teljesen és időben ,kielégíthessük a népgazdaság szállítási igényeit a kom~ 
munista párt és a szovjet kormány nagy gondot fordít annak fejlesztésére. 

Az SZKP XXV. kongresszusa határozataina:k megfelelően a tizedik ötéves 
terv időszaka alatt megvalósult a hatékony szállítási rendszer létrehozásának 
részletes terve. Különös gondot fordítanak a munkafolyamatok irányításához 
az elektronikus számító technika széles körü felhasználására, és mind a terü
leti szálítmányozási szervek, mind az egész ágazat automatizált vezetési rend
szerének korszerüsítés útján történő javítására. 

Jelenleg a vasúti, a tengeri, a folyami és a légi vonalakon működnek a 
vasúti, tengeri flotta, folyami flotta és légiflotta automatizált vezetési rend
szerei. 

Tervezik a minisztériumok nagy teljesítményű fő számítóközpontjainak 
üzembe helyezését és valamennyi territoriális szerv és termelőüzem számító
központjai építésének befejezését, valamennyi számitóközpontnak korszerűbb 
számítógépekikel való felszerelését. Megjelennek az információs bankok, közutak, 
az egyes gördülőanyag fujták (vasúti kocsik, mozdonyok, vonatok, hajók stb.) tar
tóZJkodási helyére vonatkozó adattdk dinamikus masszívumai. Az ágazati automa
tizált vezetési rendszerekben alkalmazásra kerül az információ automatizált leol
vasása a gördülőanyagról, létrehozzák a szállítási folyamat dinamikus moddljét. 
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Az automatizálási eszközök széles körű alkalmazása lehetővé teszi a szállí
tások tervezésének javítását, ·a vezető szervek szállítások állapotáról és a szállí
tótér terheléséről való tájékozottságának javítását, növeli az üzemi munka prog
nózisának minőségét, javítja az operatív irányítást. 

Az automatizált vezetési rendszer létrehozásának és korszerűsítésének aktív 
folyamata kétségkívül szükségessé ,teszi azt, hogy a katonai közlekedés sza!kem
berei jól ismerjék ezt a rendszert. 

Mivel a csapatok szállítási biztosításának minősége közvetlen összefüggésben 
van a szállítások irányításának színvonalával, ezen folyamat 'korszerűsítését olyan 
kulcsfontosságú problémának kell tekinteni, amelyik növeli annak hatékonrságát. 
Itt nagy szerepe van annak, hogy a közlekedési szervek hogyan készültek fel az 
automatizálási eszközök üzemeltetésére. 

Az automatizálási eszközök szélesebb körű alkalmazásának céljából nálunk 
szervezetszerű csoportdkat hoztak létre. Munkájukra vonatkozóan külön utasítást 
készítettek, amelyik többek között tartalmazza azok kötelmeit a szállítóeszközre 
szerelt automatizált vezetési rendszer tanúlmányozásával, a feladatok :kidolgozása 
élenjáró tapasztalatának propagálásával kapcs,olatosan. A csoportdk tevékenységét 
a közlekedési szolgálat vezetőségének állandóan ellenőrizni és korszerűsíteni kell. 

Az ilyen automatizált csoportok létrehozásával kapcsolatos tapasztalatok po
zitívak. A kollektívák ezen irányú tevékenysége szemmel láthatóan aktivizálódott. 
Megjelentek az automatii.álásnaik olyan szakemberei, mint A. Ovcsinnyikov, V. 
Kaveckij, B. Zsivics, P. Miloszerdnij, A. Nalivajko, A. Agubalov, V. Gyelenjan 
stb. tisztek. 

A munka koordniálásában fontos szerepet játszott a csoportok vezetőinek 
tudományos összevonása, valamint Ju. Kononov ezrdes irányítása alatt '(a szol
gálat vezetőinek) megtartott bemutató csoportos összevonással, amelyre az auto
matizálási csoportvezetőkön !kívül meghívták a legaktívabb és legjobban felké
szült tiszteket is. 

A foglalkozásokon feldolgozták a szállítások tervezésével kapcsolatos fela
datok: megoldásának technológiáját. Az összevonás részt vevői önállóan készítet:1-
ték el a kiindulási információt a számítóközpont részére. Mindegyik résztvevő 
részére kiosztottak feladatmegoldás programokat azzarl, hogy azokat honosítsák 
meg maguknál odahaza. 

A katonai közlekedés élenjáró intézetei jelenleg a mindennapi munka során 
és a gyakorlatokon egy sor feladatot dolgoznak fel a katonai szállítások tervezé
sével és operatív irányításával :kapcsolatosan. 

A szállítások irányítása automatizálásának egyik legaktuálisabb kérdése a 
szállítási feladatok előkészítése az ESZG-ek részére. A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy ez a folyamat több szakaszból tevődik össze. A legfontosabb közülük a szál
lítások kidolgozása és a feladatok leírása. Ezen munka megoldásába be kell vonni 
a katonai 1kö2:lekedés legképzettebb 'Szakembereit, a,kik jól ismerik az irányítás 
folyamatait és fel tudják azokat vázolni feladatdk (felada~komplexum) formájá
ban, amelyeknek megoldását a követ!kezökben le kell fordítani az ESZG nyelvére. 

Ebben az időszakban nagyon fontos meghatározni a vezetö szervek min
den követelményének megfelelő kimenő okmányok tartalmát és fonnáját és 
jóváhagyatni azo'kat az illetékes parancsnokoldkaJ, mivel a következő átdolgo
zás nagy nehézségekkel függ össze. 

Meg kell jegyezni, hogy az élenjáró kollektíváknál már sokat tettek az 
anyagi eszközök és a csapatok vasúti, tengeri, folyami és légi szállítása terve~ 
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zésével kapcsolatos feladatok kidolgozásával, a közlekedési utak és a szállító
es>Jközák állapotára vona!ikozó adatok gyűjtésével, feldolgozásával és kiadásá
val; a szállítások előrejelzésével és azok végrehajtásának menetével kapcsola
tosan. lgy pl. V. Kaveckij tiszt vezetése alatt kidolgozták az egynemű anyagi 
eszközök vasúti szállítás tervezésével kapcsolatos fdad:.1tot. 

A feladat ESZG,-en való megoldása lehetővé tette az építési, tüzelő- és 
faanyagok szállítási tervének, a szállítók és a felhasználók közötti. a közlekedési 
szolgálat sok szakemberének a felesleges, tis2tán .mechanikus munka alóli fel
szabadítását. Most elegendő összeszedni az igényléseket az ellátó szervektől, 
ellenőrizni azok tartalmát, kitölteni a megfelelő bizonylatokat. Az összes többi 
műveleteket gép végzi el. A gép optimális szállítási terveket és azok végrehaj
tására vonatkozó kivonatokat ad ki. Az adott feladatot havonta 1-2 alkalom
mal kell megoldani. A szállítási költs·égek kritériumával -kapcsolatos megta
karítás 15, a „távolság" kritériummal \kapcsolatos 30 százalékos volt. Az össz
megtakiarítás a szállítások volumenétől függően évi 80-100 ezer rubel. 

V. Belov, Ju. Kononov, F. Kar,sin tisztek irányítása mellett jelenleg fo~ 
lylk az ESZG-n megoldandó komplex feladatok kidolgozása, amelyek felöle
lik mind a szállítások tervezését, mind ,azok operatív irányítását. Ezek előké
szítésének tapasztalata azt bizonyítja, hogy legjobb eredménydket akkor lehet 
elérni, amikor a szolgálat tisztjei valamennyi tagozatban szoros kontaktusban 
dolgoznak a programozókkal. 

Napjainkban folyik az okmány formák egységesítésével, formalizálásával 
és az információ koordinálásával kapcsolatos munka. A katonai közlekedési 
szolgálat különböző vezetési tagoz.ataiban alkalmazott dkmányformák azt mu· 
tatjá:k, hogy azok száma még mindig nagy. Azok gyakran tartalmaznak feles
leges, gyakran egymást dublirozó adatokat. Mindez azt eredményezi, hogy in
dokolatlanul nagy az információáramlá. és a hírcsatornák rendkívül terhel
tek. Ezért fontos a meglevő dkmányformáJk elemzésével kapcsolatos munka 
folytatása, aook egységesítése meghatározott feladatokra vonatkozóan vala
mennyi vezetési tagozatnál. Ez lehetővé teszi az okmányforgalom szabályozá
sát és megkönnyíti az automatizálási eszközők rendszeresítését. 

A szállítással kapcsolatos információ koordinálására célszerű felhasználni 
a szállítási ágazatoknál létrehozott klasszifikátorokat. 

A vegyes, ágazati szállításokkal kapcsolatos feladatok megoldásában segí
tenek az öss~zövetségi klasszifiikátorok, mint pl. a be- és kirakó állomások, a 
szállítóeszközökön folyó munkák és szolgáltatások klasszifikátorai. 

A gyakorlati megoldást igénylő, legbonyolultabb feladat az első források
ból eredő információk összegyűjtésének az automatizálása. Ezideig a közleke
dési szolgálat tisztjei sok időt töltenek a katonai szállítások végrehajtásának 
állására vonatkozó ·adatok összegyűjtésére és továbbítására. Az alapvető esz
köz, aminek segítségével ezt a munkát végzik, egyelőre még a távbeszélő ma
rad. Az automatizálási eszközök alkalmazása .lehetővé teszi ,ezen költségek je
lentős csökkentését. 

Az előzetes számvetések azt bizonyítják, hogy a szállítások végrehajtásá
nak állására vonatkozó információk 80 százalékát be lehet -szerezni a szál
lítási clkmányok eredeti formáiról. 

Fontos feladat az alrendszet további kidolgozása, ami lehetővé teszi a 
szállítótér állapotára és a szállítások végrehajtásának állapotára vonatkozó in-
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formációk gyűjtésével, továbbításával, feldolgozásával, tárolásával, felnyitásával 
és kiadásával kapcsolatos kérdések komplex megoldását. 

Azok a technikai eszközök, amelyek egy ilyen alrendszernek az alapját 
fogják képemi, lehetővé teszik a szállítóes2lközök előkészítésével kapcsolatos 
elhatározás meghozatalához szükséges információk feldolgozásával, valamint a 
szállítások biztosításával és 87.0k operatív irányításával kapcsolatos munkafo
lyamatok automatlzálását és gépesítését. Mindez utat nyit az irányítás további 
konszerűsítésére az operativitásnak és az abkalmazott elhatározások minő
ségének növelése előtt. Alá kell 87.0nban húzni, hogy az irányítás fontos ele
mét képező elhatározás meghozatala továbbra is az ember funkciója kell hogy 
maradjon. .__ 

Az automatlzálás feltételei újabb, fokozottabb követelményeket támaszta
nak, szakemberekkel, azok szak.képzettségével, a közgazdasági és a matematikai 
feladatok megoldási módszereivel kapcsolatos ismeretek színvonalával szemben. 
A katonai szállítások irányításának automatizálásával kapcsolatos aiktuális kér
dések további kidolgozása állandóan a közlekedési szolgálat tisztjei figyelmének 
kö2Jéppontjában kell hogy maradjon. 
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• PRZEG~D ® 
KIATERMISTRZOWSKI 

A Lengyel Néphadsereg Hadtáptiszti Főiskoláján 
működő tudományos diákkörök tevékenységéről 

(Annotált fordítás a Przeglad Kwatemnistrzowski e. lengyel folyóirat 
1977. évi 4. és 5. számából) 

A Lengyel Néphadsereg Hadtáptiszt:i Főiskoláján a növendékek élénk tu
dományos tevékenységet fejtenek ki. A növendékek tudományos tevékenysége 
az iskola tudományos dió,kköreiben folyik. A diákkörök tantá<gyként szekciókra 
oszlanak. Jelenleg több mint 10 szdroió van, többek között anyagi he
lyettesi, élelmezési, ruházati, pénzügyi, nyilvántartási, elhelyezési stb. A növen
dékek rendszerint a 2. évfolyamban léphetnek be a tudományos diákkör vala
melyik szekciójába. A szekciók létszáma változó. Jelenleg például a 2. évfo
lyam pénzügyi srekciójának állománya 12 fő. 

A diákkörök tevékenysége rendkívül változatos. Módszerei a következők 
lehetneik: 

- szimpózionok tartása, amelyekre meghívják más iskolák, intézetek és 
a csapatok képviselőit; 

- vitagyülések; 
- felolvasások, előadások; 
- ismeretterjesztő filmek, kiállítások előkészítésében való részvétel; 
- az adott tanszék módszertani értekezletein való részvétel; 
- üzemek, kutatóintézetdk. látogatása; 
- pályázatok kiírásának szervezése; 
- vetélkedők szervezése, például az egyenruha viselésének ismeretéről; 

az iskola legjobb pénzügyi szakértője dm elnyeréséért stb.; 
- cikkek frása és végül a legfontosabb egyéni és közös tanulmányok ké-

szítése. Főiskolán a tasulmányok témája is változatos. Néhány cím: 
- A parancsnok anyagi helyettesének helye és szerepe a korszerű harcban; 
- A hadtápszolgálat feladatai a kors2ierű harcban; 
- Egyenruhák javításának korszerűsítése szintétikus ragasztóval; 
- Rendszeresített sátrak célszerű alkalmazása gyakorlatokon; 
- A pénzügyi biztosítás kis és nagy gépesítése; 
- A hadsereg foglalkoztatási és bérpolitikája stb. 
A témákat rendszerint a növendékek választják ki, de egy-egy fő témá

ból az iskola adhat megbízást egy résztéma kidolgozására. A tanulmányokat, 
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megfelelő színvonal esetén, diplomamunkaként is elfogadják. Erre rendszerint 
a harmadik évben kerül sor. A tanulmány folyóiratban is megjelentethető és 
elhelyezhető a főiskola könyvtárában is. 

A diákkörök jelentőségük miatt széles körű támogatást kapnak a főiskola 
parancsnoksága, tudományos tanácsa, párt- és ifjúsági szervezete részéről. Ezt 
bizonyítja a diákkörök aktív tagjainak gyakori dicsérete és jutalmazása, vala
mint a pedagógusok nagyszámú részvétele a szekciók ülésein. 

A főiskola parancsnoka a tudományos diákkörök tevékenységével kapcsa.
latban kijelentette, hogy ez.ek a tisztnevelés széles távlatait nyitják meg. A 
szaki-smereteken kívül magukban foglalj·ák számos terület ismeretanyagát is, 
kezdve a kultúrától az informatikáig. Ezek tevékenysége elősegíti azt, hogy a 
tisztek ismerete szilárd alapokon nyugszik. Hozzájárul ahhoz, hogy a növen
dékekben kifejlődjön az intellektuális rugalmasság, az új jelenségekre és tényre 
való érzékeny r·eagálá.s, az elsajátított ismeretek célszerű alkalmazása még új 
körülmények 'között is, a gondolatok logikus megfogalmazása szóban vagy írás
ban. A tudományos diák!körök munkája elősegíti azt, hogy a jövő tisztj.ei köz
gazdasági kategóriákban gondolkozzanak, öntevékenyen formálják magukat, 
hogy tudásszomj alakuljon bennük ki, hogy érvelésü:k megalapozott, gondolko
dásuk pedig elmélyült legyen. A tudományos diákkörök munkájának célj.a az 
is, hogy a tisztjelölteket bevonja az oktató-nevelő -munkába, fejlessze szervező 
készségüket, vezetői képességüket, együttműködési igényüket, hogy a gya·korlati 
és elméleti feladataikat kollek<iven oldják meg. Ennek biztosítása jelenti azt, hogy 
a tudomány a védelmiképess-ég szerves részévé válik. 

Összefoglalóan meg kell állapítani, hogy a tiszti főiskolák tudományos 
diálkköreinek tevékenysége mind a hallgatóknak, mind az iskolá:kn~k sok hasz
not hoz. A korszerű felsőfokú tanintézeteket az jellemzi, hogy falai között olyan 
tudományos diákmozgalom bontakozik ki, amely a tanítás folyamatána·k és fej
lődésének szerves részét képezi. 
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Nyugatnémet szárazföldi csapatok 
hadtáp biztosítása 

(Rövidített fordítá·s a Przeglad Kwatermistrzowski lengyel folyóirat 
1978. évi 3. számából) 

Az NSZK szárazföldi erőinek ·ellátó szervei a hadtápcsapatok állományába 
tartoznak. Felelősek a csapatoknak ~zükséges eszközök előkészítéséért, átraká
sáért és szállításáért. 1 Ezek a ·szervek a csapatokat tömegdkkekkel {lőszerrel, 
üzemanyaggal, MVG),2 egyszeri használatú anyagok!kal (pótalkatrészekkel, 
EVG) 2 és tartós használati anyagokkal (fegyverrel, felszerelé<sel NVG) 2 lát
já:k el. 

A hadtápszervek szervezeti összetételébe ellátó- és szállítóegységek és -al
egységek tartoznak. Szervezeti felépítésük - az ellátott csapatok szintjétől (had
műveleti magasabbegység, magasabbegység, egység) függően - különbözik. 

A hadtápcsapatok szervezése és rendeltetése 

l. A territoriális és a hátországvédelmi csapatoknál 

Minden territoriális parancsnokság (katonai körzet) alárendeltségébe el
látó parancsnokság is tartozik. A parancsnokság állományába ellátó- és szál
lítózászlóaljak, valamint raktárak tartoznak. A katonai körzetek parancsnok
ságai felelősek a körzeten belüli ellátás megszervezéséért. Szállítózá'SZlóaljak
kal és ,századokkal rendelkeznek. Ettől függetlenül a hátországvédelmi csapa
tok ezredei és zászlóaljai is rendelkeznek ellátó aJlegységgel. 

2. A, elvonuló csapatoknál 

Hadtest szinten ellátóparancsnokság van, amelynek alárendeltségébe: 
egy ellátó zászlóalj, 
két szállító zá:szlóalj és 
több raktár és egyéb mozgó hadtáp intézet tartozik. 

t Ezeket az általános feladatokat „anyaggazdálkodás"-nak nevezzük. 
2 MVG = Mengen-verbrauchsgüter; az EVG ... Einzelverbrauchsgüter; 

verbrauchsgilter. 
NVG=Nicht-
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Háborúban a hadtest egyes raktárait, intézeteit a hadosztálynak alárendelhe
tik, amelyekről hadosztály ellátó pont (HEP) feltöltése történik. A hadosztály 
ellátó pontot a hadosztály ellátó zászlóalja srol6álja ki. 

A hadosztály ellátó zászlóalja (D) (!. sz. vázlat) kiszolgál és berendez: 

- egy hadosztály vegyes ellátó pontot, 
- egy hadosztály technikai ellátó pontot, 
- két hadosztály tömegcikk ellátó pontot. 
Az ellátó zászlóalj saját szállítóes:zJ.közeivel vételezi az anyagokat a hadtest 

raktáraiból. Az anyagi eszközöket a hadosztály ellátó pontok megkerülésével 
közvetlenül a dandár ellátó pontra is kiszállíthatja. 

Az anyagi es2lközök kiszállítása a hadt.est ellátó parancsnokság száHítóesz
közeivel i's történhet. A hadosztálynaik az egyedi- és tömegesen fogyó anya
gokkal való ellátása az anyagelleoőrző központon (MKZ)3 (ESZG-vel ren
delkező részleg az ellátó század alárendeltségében) keresztül történik. Az 
anyagellenőrző központ hadosztályszintű nyilvántartó-diszponáló központja, és 
információkat szolgá:ltat a hadosztály hadtáp parancsnokságánrnk. 

A dandár ellátó századdal rendelkezik (2. sz. vázlat). Telepíti és beren
dezi a dandár ellátó pontokat (3. sz. vázlat). Az ellátó század az anyagi esz
közöket a hadosztály ellátó pontokról rendszerint saját szállítóeszközeivel szál
lítja el. 

Amellett ezeket az anyagi eszközöket a ho. elló. pont a dandár alegysb
geihez közvetlenül is kiszállíthatja. Kivételes esetekben a szükséges anyagi 
eszközök szállításához (az ellátó század szállítóeszközein kívül) más szállító 
eszközök is felhasználhatók, pl. a hadosztály közvetlen tüzéralegység a lőszert 
közvetlenül a HEP-től saját eszközeivel szállítja. 

A zászlóalj hadtáp rajokból (részlegekből) áll. Alárendeltségében a követ
kező rajok vannak: az anyagi eszközöket nyilvántartó; az egyszeri és a tartós 
fogyasztási cikkeket ellátó; a lőszer és üzemanyag ellátó és átvevő; az élelmi
szer előkészitő és kirakó raj. Ezek ,a törzs és ellátó század (üteg) alárendelt
ségébe tartoznak. 

A zászlóalj hadtáp tömeges, az egyszeri és a tartós fdhasználásra szolgáló 
anyagi eszközökből megfelelő készleteket tart. A századoknál az ellátást az 
ellátó és felszerelést kezelő tiszthelyettes végzi. 

A hadtápbiztosítás alapelvei 

A zászlóaljban a hadtápbiztosítást a törz.sbe beos2Jtott „S-4"4 tiszt vezeti. 
Együttműködik az elöljáró hadtáptörzzsel, a dandár „G-4" tisztjével és annak 
hadtáp alegységeivd. Az S-4 tisztnek - tevékenység közben - nincs meghatáro
zott tartózkodási helye. Az ő nevében az ellátás ügyeivel az ún. csapatellátó 
ügyek szakértője (Truppenwersorgungsbearbeiter) foglalkozik. 

A zászlóa1ljnál harc alatt a hadtáp két csoportosításban működik, az 
- előretolt hadtáp (VVD)5 és a 
- mögöttes hadtáp (RVD)6 

s MKZ = Materialkontrollzentrum (a rajzon is használt rövidítés. 
' A hadtáptörzsbe ezen felül a csapatellátás szakértője, adminisztrációs tiszt, műsza

ki tiszt és a zászlóalj orvos tartozik. 
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Az előretolt hadtápban többek között lőszerrel és üzemanyaggal rakott 
gépkocsik vannak. A hadtáp ezen csoport06ítását a szá'llítóraj parancsnoka vezeti. 

A hadtáp minden más eleme a mögöttes hadtápnál települ. A zászlóalj
hadtáp a dandár hadtápkörletben települ. 

A harcoló csapatok ellátása az előretolt és a mögöttes hadtáp, valamint 
a törzs és az ellátószázad szoros együttműködése útján realizálódik. 

Az ún. új típusú7 dandároknál, a zászlóaljhadtáp tevékenysége a törzs- és 
ellátószázad keretében, központosításra került. A központosítás célja az ellátó
részleg munkájának a jobbátétele. A központosítás során a törzs- és ellátószázad 

'-, S-4 részlegébe helyezték a zászlóalj alegységeiből az összes ellátó tiszthelyet-
~ test és vezetőjük egy ellátásban jártas ·szakértő lett. Ezzd szemben az anyag

ellátó rajba (azelőtt az egys2ieri és a tiartós használatú anyagi eszközöket ellátó
rajok) a zászlóalj alegységeiből a felszerelést kezelő tiszthelyettesek kerültek be. 

; 

y 

Az ellátással foglalkozó dolgozók munkatermelékenysége tárgyában foly
tatott vizsgálatok megállapították, hogy az új szervezeti felépítés keretében, az
anyaggazdálkodás egyszerűsített vezetési módszerei mellett, a feladatok jól el
végezhetők. 

A szárazföldi csapatok ellátási rendszere 

A szárazföldi csapatok ellátószervei háborúban ellátó pontokat szervez
nek és ezáltal a hadtápsurvek és berendezések hálózatát sűrítik. A szállító
egységek az anyagi eszközöket a csapatok különböző szintű hadtápintézetekhez 
és a felhasználókhoz szállítják. A territoriáHs parancsnokságok és a hadtest, 
valamint esetenként a hadtest között az elöljáró szállít 'ki, viszont a hadtesten 
és a hadosztályon belül rendszerint az alárendelt vételez. 

A szárazföldi csapatok ellátási rendjét a 4. sz. vázlat ábrázolja. 

A csapatok lószerrel és üzemanyaggal való ellátása 

A hadtáp parancsnokságok meghatározzák az egyes hadtápszervek lőszer
és üzemanyagkészleteinek nagyságát, valamint azt is, hogy e készleteket honnan 
kell pótolni. Az adott egység helyutétől és feladataitól függően állapítják meg 
az elsőbbségi sorrendet. A tömeges felhasználású anyagi eszközök készleteinek 
a méreteit már békében normákban állapítják meg. Ez áll: 

- csapatkészletből; 

- a hadtestkészletből és a 
- territoriális parancsnokságok ,készletéből. 

A csapat- (alap-) készlet áll: 
- a harci normából (katonáiknál vagy technikánál levőből) ; 
- a szállított készletből (a zászlóalj ellátószakasz és a dandártörzs- és 

ellátószázad szállítóeszköz.cin levő készletből). 
A hadtest készletei a hadtest egyes raktáraiban vannak tárolva. A terri

toriális parancsnokság készleteit a szárazföldi csapatok raktáraiban tárolják. 
A csapatkészlet utánpótlása általában vételezéssel, parancs nélkül, auto

matikusan történik. A tömegesen fogyó anyagok kiuttalását a hadtápalegység 
parancsnoka engedélyezi. 

1 A „80" típusú dandárról van szó. 
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Az egyszeri es a .tartós fogyasztású anyagi eszk.özők!kel való ellátás a fe

lelős szervek igénylése alapján törtéruk. A magasabbegységek, az egységek 
és az önálló alegységek az anyagi eszközöket renszerint önállóan vételezi'k 
megfelelő hadtápintézetnél. A nehéz felszerelést az elöljáró erőivel és eszkö
zeivel juttatják oda. 

Az egyszeri és tartós használatú anyagi eszközökkel való ellátás rendjét 
az 5. sz. vázlat ábrázolja. 

A hadművdeti csapatok lőszerrel való ellátásának a rendszerét a 6., míg 
a csapatok üzemanyaggal való ellátásának a rendszerét a 7. rnjz mutatja be. 

A e&apatok ellátásának a rajzokon bemutatott szabályozása a szóbanforgó 
rendszer működésének csupán egy példája. Hangsúlyozni kell, hogy a cikkben 
a csapatok elilátásának oly;an fontos elemei sem lettek figyelembe véve, 
mint a vízi szállítások, a légi szállítás, a polgári szállítóeszközök részvétele a 
csapatok ellátási rendszerében. Egyúttal az is megjegyzendő, hogy jelenleg in
tenzív (elméleti és gyakorlati) vizsgálatok folynak a szállítóeszközök és az át
rakóberendezéseik :korszerűsítése, valamint az irányító ( vezetési) módszerek és 
módozatok tökéletesítése -érdekében. A csapatellátás rendszerének az optimá
lissá tétele céljából az elektronikai számítástechnika széles körű bevezetését 
tervezik.9 

Vizsgálják a készletszint változtatásának a lehetőségeit és a különböző 
szervezeti szinteken való tárolás módját; munrkálikodna:k a nyilvántartási, vala
mint az átadó-átvevő tevékenység jobbátétele érdekében. A részben már meg
valósult új koncepció szerint a zászlóaljnál egyszeri felhasználású anyagi esz
közökből :kés2:letet nem kívánnak tartani. A hadosztály szinten központosított 
készletnyilvántartás bevezetése lehetővé teszi az ilyen irányú tevékenységnek 
a dandárnál való kiküszöbölését. (8. sz. vázlat.) 

[Az 1-8. sz. vázlatok (rajzok) a folyóirat végén találhatóaJk.] 

s Egy NCR 399 tip. számítógép az MKL csapatoknál a hadosztály ellátózászlóalj ellá
tószázadában már működik. 
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TAJ1:KOZTAT0 KOZLEME:NYEK 

TUDOMANYOS f:LET 

Az MN HTP Tudományos Tanács 
1978 decemberben plenáris ülésen 
értékelte az 1978. évi tudományos te
vékenységet. A tudományos fórum 
megállapította, hogy a megtartott tes
tületi ülések eredményesek voltak, az 
elkészített és elöterjesztett anyagok 
színvonala megfelelt az elvárásoknak, 
jól szolgálták a szolgálati feladatok 
kidolgozásának tudományos megalapo
zását. A témák jellegének megfelelő 
összetételű kibővített ülések, rendez
vények alkotó légköre, az előre mutató 
és építő bírálatok nagy segítséget nyúj
tottak a feladatok teljesebb értékű 
kimunkálásához, a vezetők döntései
nek meghozatalához. 

Az 1978. évre meghatározott ku
tatási célikitű7iések alapvetően meg
valósításra kerültek. A Tudományos 
Tanács ülésein több olyan témát tár
gyalt meg, amelyek az MN hadtáp 
különböző szintű tagozatait érintették, 
illetve azok feladatainak tudományos 
igényű végrehajtását segítetrek. 

Jelentőségüknél fogva, néhány ki
emelkedő értékű tudományos munká
ról, tevékenységről adunk tájékozta
tást. 

Széles körű tapasztalatok felhaszná
lásával, a rendelkezésre álló hazai és 
külföldi szakirodalom felhasználásá
val, valamint az MN anyagi-techni
kai biztosításában érintett HM szer-

vekkel szoros együttműködésben, a 
tudományos munka módszereinek fel
használásával készült el az elmúlt év
ben lefolytatott MN központhadtáp 
hadijáték anyaga. A gyakorlat ered
ményes végrehajtását a kidolgozók és 
végrehajtók igen jó hozzállása és a 
segítőkész együttműködés hatékonysá
ga eredményezte. A kijelölt HM szer
vek és seregtest hadtáp- fegyverzeti 
és páncélos-gépjármű technikai törzsek 
operatív csoportjainak kimagasló tevé
kenysége adta a gyakorlat igazi érté
két, melyet az MNVKF elvtárs éttéke
lésében is kifejezésre juttatott. A hadi
játék sok hasznos tapasztalatot hozott, 
felfedte azokat a területeket, amelye
ket tovább kell művelni és ahol előbb
re kell lépni, elsősorban a háborús 
vezetési rendszer módszereinek és erre 
való felkészítés feladatainak kimunká
lásában. 

Kísérletek folytak - elsősorban gya
korlati jellegű témákban - tudomá
nyos testületi ülések, csapatoknál, in
tézményeiknél, a csapattisztekkel kibő
vített plénumon történő lefolytatására. 
Ezt a módszert elsősorban a rendez
vényeket megelőző főpróbákon alkal
mazták, az ott elhangzott észrevételek· 
kel, kritikai megjegyzésekkel nagy se
gítséget nyújtottak a bemutatók ered
ményes végrehajtásában. 

Ilyenek vdltak többek között a kü
lönböző szintű, rendeltetésű hadtáp
alegységek módszertani rendszergya
korlatai, a központhadtáp „M" mód
szertani bemutató gyakorlat, az ellátó-
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zászlóalj módszertani bemutató gya
korlat, vagy ilyennek. minősíthető a 
laktanyahadtáp módszertani bemutató, 
illetve az MN 1. sz. Üzcmanyagrak
tárban lefolytatott munka- és üzem
szervezési konferencia is. 

A tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a helyszínen lefolytatott tudomá
nyos jellegű tanácskozások gyakorlati
asságuk mellett igen hatékonyak, a 
részt vevők érdeklődését kiváltják és 
a hasznosítható tapasztalatok azonnal 
a'ktivizálhatók. 

A tudományos ·kutatómunka ered
ményeként kialakult a hadtápszolgálat 
PC-4000-es kisszámítógépre szerve
zett szakirodalmi információs rendsze
re. A lefolytatott számítógépes kísér
letek kedvező tapasztalatokat hoztak 
és várható, hogy a jövőben folyama
tosan kibővülhet a szakmai jellegű 
irodalmi információk biztosításának 
lehetősége. 

A követelményeknek megfelel a 
hadtápszolgálat felső vezetés-ének kap
csolatai a különböző katonai és pol
gári tudományos kutató szervekkel. Jó 
az együttműködés az MN HTP Tudo
mányos Tanács és az MN Orvostudo
mányi Tanács között. Kölcsönös az 
együttműködés az MNHF-ség és az 
Anyagmozgatási és Csomagolási Inté
zet között. 

Egyes polgári kutató intézetekkel 
közösen kimagasló értékű kutatásokat 
végeznek és eredményeket produkál
nak az MN hadtápszolgálat fönöksé
.gek. Eten együttműködések e,redmé
nyeként jelentős sikerek születtek az 
MN részére nagy jelentőségű, dc a 
polgári életben is közkedvelt különféle 
konzervek kialakításában, a korrózió
védelemmel kapcsolatos védőanyagok 
kimunkálásában, az egységes motor
olaj kidolgozásában, az állami díjjal 
kitüntetett kollektíva által létrehozott 
több rendeltetésű folyami uszályhíd 
megalkotásában, továbbá a tartósított 
,,konzerv" és „fóliás" tartósított ke-
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nyér gyá!ltástechnológíájának kidolgozá_ 
sában és nem utolsó sorban a nagy 
stratégiai és t11karékossági jelentőség

gel bíró „védett üzemanyag-tárolók" 
kialakítására vonatkozó koncepciók ki
alakításában. 

A tudományos káderképzés kereté
ben Dr. Horváth István orvos alezre
des elvtárs megvédte kandidátusi disz
szertációját, többen vizsgakötelezettsé
güknek eleget tettek, néhányan elju
tottak értekezésük kidolgozásának 
végső szakaszába. 

1968. évben tovább emelkedett a 
tanintézeteknél, egyes seregtest had
táptörzseknél és a csapatoknál folyó 
tudományos tevékenység intenzitasa, 
így eredményessége is. Jelentős szám
ban készültek tanuJmányok, különböző 
segédletek, módszertani útmutaltók és 
egész sor jól megalapozott tapasztala
tokat feldolgozó cikkeket is produ
káltak. 

A csapathadtáp törzsek, -egységek, 
-alegységek jelentős szerepet vállalnak 
a központi tudományos igényű köve
telmények, elgondolások, előterjeszté

sek végleges megvalósítását, kiadását 
megelőző tapasztalatok felmérésé
ben (kilkísérletezésében), közreadásá
ban. Eredményes segítséget nyújtottak 
például az Egységes Számviteli Rész
legek, a rakodás-gépesítési és raktá
rozási kísérletek megvalósításában, il
letve egyes módszertani bcm utató é!\ 
rendszergyakorlatok lefolytatásában, a 
tapasztalatok hasznosításában. 

Az évzáró tudományos testületi ülés 
feltárta a kutató munka fogyatékos
ságait és meghatározta a további fel
adatokat. Például jobban fel kell hasz
nálni a rendelkezésre álló szakirodal
mi információkat, hatékonyabbá kell 
tenni a fiatal hadtáptisztek tudomá
nyos munkába való bekapcsolását, na
pirendre kell tűzni a hadtáp szaktech
nikai eszközök fokozott hatékonysá
got nyújtó üzemeltetéséhez, üzemké
pességük fenntartásához szükséges szer-
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vezeti, és tárgyi feltételek fejlesztésé
nek feladatait. Feltárni az új fegyver
rendszerekből adódó hadtápbiztosítási 
sajátosságokat. Vizsgálni a hadtápbiz
tosítási rendszer élet- és teljesítőké
pessége növelésének irányait, a hadtáp 
és szaktechnikai tartalékképzés elvét, 
a szakanyagok kezelésének, karbantar
tásának és felújításának célszerű, gaz
daságos változatait stb. 

A tudományos tanácsülésen Dr. La
pos Mihály ezredes elvtárs, MN HTP 
TÖF, MNHF h., az MN HTP Tudo
mányos Tanács elnöke zárszavában 
kérte a tanács tagjait, hogy tolmácsol
ják köszönetét mindazon hadtáptisz
teknek, tiszthelyetteseknek és polgári 
dolgozóknak, akik tevékenységükkel, 
szorgalmas munkájukkal részesei vol
tak a hadtápszolgálat különböző terü
letein folyó tudományos munkának, 
illetve hatélkonyan hozzájárultak an
nak eredményes végrehajtásához. 

FOLY0IRATOKB0L 

I. ALTALANOS DOKTRINALIS 
KÉRDÉSEK 

fegyveres erők közvetlen építése, ka
tonai erején áll. 

Voennaja Miszl, 1978. 2. szám 3-
18. oldal. 

2. Hadigazdaságtanról, a háborúra 
és a hadseregre ·vonatkozó ismeretek 
rendszerében elfoglalt helyéről. 

A cikk a marxista-leninist.a hadi
gazdaságtan elméleti kérdéseit tárgyal
ja az alábbi felbontásban: hadigazda
ságtan megszületésének körülményei, 
hadigazdaságtan fogalma, tárgya, fő 
feladatai, funkciója, tartalma és ·struk
túrája 

Militarwesen, 1978. 5. szám 39-46. 
oldal. 

II. VE.ZETÉS ÉS GÉPES!TÉS 

1. Korszerű vezetési módszerekbe::. 
kors::.eríí információs biztosítás. 

A korszerű vezetés információs biz
tosításának egyik feltétele az okmá
nyok egységesítése. A cikk ismerteti 
az okmányokkal -szemben támasztott 
követelményeket és javaslatot tesz a 
határidők módosítására. 

Tii i Sznabzsenyije, 1918. 10. sz. 
26., 30. oldal. 

1. SZKP katonapolitikájának /é- 2. Egység, intézet barckiképzési 
nyege, funkciói és főbb irányai terve. 

Az SZKP katonapolitikája fejlődé
sének rövid történeti átte-kintése után 
a szerző ismerteti a katonapolitika 
funkcióit és főbb irányait. Két funk
ciót különböZJtet meg: tudományos
-prognosZ!tikai és szervezési-gyakorlati 
funkciót. Megvalósításának főbb irá
nyai: az ország hadigazdasági poten
ciáljának emelése a Szovjet Fegyveres 
Erők anyagi-technikai bázisának erősí
tése; az ország tudományos potenciál
jának fejlesztése; az ország erkölcsi
-politikai potenciáljának erősítése; a 

Az NDK-ban ideiglenesen állomá
sozó szovjet hadseregcsoport hadtáp 
törzsfőnöke tapasztalatai alapján is
merteti a kiképzési terv célszerű elké
szítésének rendjét. 

Tii i Sznabzsenyije, 1978. 11. sz. 
20-22. oldal. 

3. Egészségügyi szolgálat informá
ciós bi-ztosítása korszerűsítésének útjai. 

A cikk ismerteti az információ vé
telének, gyűjtésének és továbbításá
nak rendjét és az okmányokkal szem-
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ben támasztott követelményeket. A 
cikk a hadtáp más szolgálatá<a is 
adaptálható. 

VMZS, 1978. 10. szám 20-24. ol
dal. 

4. Az. amerikai hadseregfejlesztés 
megtervezésének rendje. 

A fejlesztés hadászati tervek és öt
éves programok alapján történik. A 
hadászati tervekhez a felderítő érté
kelés, a hosszútávú hadászati elemzés, 
a hadászati feladatok terve és a hadá
szati lehetőségeik terve című okmá
nyok tartoznak. Ezen okmányok alap
ján készítik el az ötéves programokat. 
Minden haderönemre és fö feladatra 
külön programot (összesen 10-et) ké
szítenek. A cikk ismerteti a tervezés 
időrendjét is. 

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyi
je, 1978. 12. ,zám 13-20 oldal. 

5. Tervez.és és programoz.ás rendje 
a francia haderőben. 

A szerző ismerteti a francia hadi
·gazdasági potenciál, valamint a hosz
szú-, közép- és ·rövidtávú tervezés lé
nyegét és módszereit. Bemutatja az 
1961-1975. közötti tervidőszakok há
rom katonai ötéves tervét és végül in
dokolja, hogy miért kellett azokat 
évente helyesbíteni. 

Defense Nationale, 1978. 5. szám 
68. oldal. 

6. Kartogramm az elektronikus adat
feldolgozás információ-grafikai ábrá
zolásának új formája. 

A kartogramm segítségével az eddi
ginél nagyobb lehetőség van arra, 
hogy a vezetésben növeljék a taktikai 
információs feldolgozás arányát és eü
zel jobban kihasználják az elektroni
kus adatfeldolgozást. 

Militiirwesen, 1973. 3. szám 46-50. 
oldal. 
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III. PART-POLITIKAI -MUNKA, 
NEVELES 

1. NDK NNHDS katonái erkölcsi· 
-politikai és pszichológiai kiképzésé
nek tapasztalatai. 

Az NDK honvédelmi miniszterének 
helyettese, V erner tengernagy ismer
teti a katonák nevelésével szemben 
támasztott követelményeket, a politi
kai kiképzés hatékonysága emelésének 
módjait. 

Voennaja Miszl, 1978. 9. szám 54-
60. oldal. 

2. A hadsereg erkölcsi-politikai ál
lapota, mint katonai erejének eleme. 

Az ország védelmi :képességének 
tényezői koncentráltan fegyveres erők 

harci erejében jelentkeznek, amelyben 
két elemcsoportot különböztetünk meg, 
anyagit és szellemit. Az utóbbihoz 
tartozik a katonák öntudatának és 
meggyőződésének színvonala, erkölcsi
politikai és pszichológiai állapota, 
harci tapa'sztalata, kiképzetts-égének 
szintje és a hadtudomány fejlettségé
nek színvonala. A cikk a csapatok 
erkölcsi-politikai állapotával foglalko
zik részletesen. 

Voennaja Miszl, 1978. 9. szám 17-
27. oldal. 

IV. GAZDALKODAS, SZALU
TAS, EGESZSEGÜGYI ES PENZ
ÜGYI ELLATAS 

1. Az anyagi eszközök központi 
szállítása. 

A központi szállítás megtervezésére 
és irányítására a helyőrségben egy kü
lön csoportot hoztak létre. Éves és 
havi terveket l<észítenek. Az egységek
től a gépkocsikat grafikon szerint ren
delik ki. Az egység kiszállítás előtt 
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30 nappal, illetve 7 nappal kapja meg 
a tervkivonatot. 

Tii i Sznabzsenyije, 1978. 12. sz. 
74-77. oldal. 

2. Átadás-átvétel rendje fiatal had
táp szakembereknél. 

A szerző ismerteti az átadás-átvé
tel főbb szempontjait a főszakácsok

nál, raktárvezetőknél és a szolgálatiág
-főnököknél. 

Ty! a Zasobovani, 1977. 10. sz. 19-
21. oldal. 

3. Új élelmezési rend. 

1978 január l-én lépett érvénybe 
az NDK honvédelmi minis'.?:terének 
rendelete a csapatok élelmezésével 
kapcsolatban. A cikk ismerteti és 
méltatja a rendeletet. 

Mi!itarwesen, 1978. 5. szám 37-38. 
oldal. 

V. A HARC, HADMŰVELET 
HADTAPBIZTOSlTASA, KIKÉP-
ZÉS, OKTATAS 

1. A harc- és politikai kiképzés 
újabb sikereiért. 

A Tii i Sznabzsenyije folyóirat 
szerkesztősége interújt kért Kurkotkin 
hadseregtábornoktól. Kuokotkin elv
társ a szerkesztőség következő kérdé
seire adott választ: Milyenek voltak 
a hadtáp személyi állomány harci, 
politikai és szakmai kiképzésének 
eredményei az elmúlt évben? A szo
cialista munkaverseny milyen szerepet 
játszott a hadtáp szakemberek kikép
zése hatékonyságának emelésében és 
a csapatok hadtápbiztosítá:sa minősé
gének javításában? A hadtáp katonák 
kiképzésének milyen sajátosságai van
nak az új kiképzési évben? A kikép
zési progmmok teljesítésekor mire 'kell 
a fő figyelmet fordítani? 

TH i Sznabz.senyije, 1978. 11. sz. 
3-9. oldal. 

2. Nyugatnémet hadosztály hadtáp
biztosítása. 

A 'Szerző ismerteti a hadosztály 
hadtáp szervezését, lehetőségét és te
lepítésének rendjét támadásban és vé
delemben. 

Zarubezsnoje Vojebboje Obozrényi
je, 1978. 10. szám, 29-36. oldal. 

3. A zászlóali hadtápvezetése harc
ban. 

A szerző ismerteti a zászlóalj had
táp feladatait a zászlóaljparancsnok 
vezetési módszereit és a napi összefog
laló jelentés tartalmát. 

Ty! a Zasobovani, 1977. 10. sz. 16-
19. oldal. 

4. A tiszti k.ar felkészítése az 1990-
es évekre. 

A szerző azokat a körülményeket 
próbálja vizsgálni, amelyek között a 
jövő tisztjének ténykednie kell és en
nek tükrében elemzi azokat a követe
ményeket, amelyeket a jövő tisztjei 
kiképzésének · megtervezésekor figye
lembe kell venni. 

MHitary Review, 197 5. 5. szám 10-
23. oldal. 

VI. KATONAI RENDSZER 
(SZERVEZÉS, MOZGOS1TAS, KI
EGÉSZlTES) 

1. Amerikai szárazföldi csapatok anya
gi-technikai parancsnoksága. 

A parancsnokság alárendeltségében 
17 csoportfőnökség és számos raktár, 
műhely, valamint kutató telep ta-rto
zik. A cikk ismerteti ezen szervek fel
ackltait. 

Zarubezsnoje Vojennoje Obozrenyi
je, 1978. 11. szám 32-37. oldal. 
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2. Mozgó szükségkórházak 

A mozgó szükség/kórházakat hirtelen 
bekövetkező nagy balesetekre, kataszt
rófákra tervezték meg. 

A cikk több típusról részletes tech
nikai leírást ad és ismerteti az orvosi 
ellátás lehetőségeit e kórházakban. 

Zivilverteidiung, 1978. 2. szám 47-
53. oldal. 

VII. TECHNIKA 

1. Vegytisztítás, festés. 

A cikk ismerteti az egyenruhák tisz
tításához, festéséhez használt vegyi 
anyagokat. 

Ti i Sznabzsenyije, 1978. 11. sz. 
57-60. oldal. 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJ KÖNYVEK 

Hetés Tibor: Stromfeld Aurél 

A kitűnő hadtörténész legújabb 
munkáját Stromfeld születésének szá
zadik évfordulójára jelenteti meg a 
kiadó. 

Ez az életrajzi feldolgozás a Ta
nácsköztársaság Vörös Hadseregének 
vezérkari főnökét történeLmi nagyjaink
nak kijáró tisztelettel, de a marxista 
hadtörténetíró objektivitásával állítja 
az olvasó elé. 

Stromfeld élete valóságos példája 
annak, hogyan jutott el egy hazáját 
szerető ember a kommunista ideoló
giáig. 

Az első világháború három frontjá
nak tapaszta'lt 'katonája vállalja a Ta
nácsköztársaság hadseregének újjászer
vezését. Kidogozza a felvidéki had
járat sikerét biztosító haditerveket és 
szinte a mai modern hadművészeti el
veknek megfelelően vezeti a harcot. 
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Több ország katonai iskoláján tanít
ják a tavaszi hadjáratot, mint katonai 
szempontból 'követendő példát. Horthy 
katonai bírósága előtt is megállta a 
helyét. A terror dühöngése és konszo
lidálódása idején már látta, hogy a 
szociáldemokraták által követett út a 
biztos pusztulásba vezet. A kommu
nisták oldalára állt. Megkezdte az 
.,R" -gárda szervezését. 

Ezt a szép kiállítású, kitűnő stílusú, 
sok korabeli fényképet, dokumentumot 
tartalmazó, marxista szellemben meg
írt monográfiát a legszélesebb olvasó
közönség figyelmébe ajánljuk. 

Kovács József - Deres László : 
Kék nyilak a bék.e ellen 

A szerzőpáros művével izgalmas te
rületre kalauzolja az olvasót. Azt kí
vánja bemutatni, hogy a NATO, a 
nyugati világ legerősebb katonai pak
tuma hogyan szervezi gyakorlatait, 
milyen feltételezett ellenséggel számol, 
milyen erőket kíván alkalmazni az ál
taluk választott irányban. 

A könyv ismerteti a NATO lénye
gét és rendeltetését, szerepét a fegy
verkezési hajszában, közli, hogy az 
adott országok mennyit fordítanak 
fegyverkezésre, a haderő fejlesztésére. 
A NATO magát védelmi szervezet
nek nevezi, tervei viszont ennek ellen
kezőjére utalnak. A NATO-csapatok 
végrehajtott gyakorlatai, azok feltéte
lezései egyértelműen a szocialista or
szágok ellen irányulnak, időnként ha
talmas méreteket öltve, több tízezer 
katona és nagy mennyiségű haditech · 
nikai eszköz mozgósításával. Ez pedig 
minden békedemagógia ellenére mér
gezi a nemzetközi légkört, gátolja a 
bizalom erősödését, a politikai, kato
nai enyhülést. 

A nem szakemberek számára is ért
hető leírások, elemzések, képek és tér
képek segítségével minden fiatal és 
idősebb érdeklődő olvasó tájékoztatást 

-

..... ' 



• 

......... 
' . 

• 

kaphat a nemzetközi események szó
ban forgó katonapolitikai hátteréről. 

Menetszázad: Antológia 

Ez a könyv már a nyolc.adik a haza
fias azmék jegyében fogant, a ma
gyar katonaéletet ábrázoló gyűjtemé

nyes kötetek sorában. Több mint egy 
évtizede indult el a páratlan kezde
ményezés - a Honvédelmi Miniszté
rium és a Magyar lrószövetség pályá
zati felhívá'Sa - s azóta évről évre 
újabb, sikeres antológiák születnek. 

E lírai-szépprózai antológia, amelyet 
Menetszázad címen bocsátották az ol
vasók elé, már egy beérett, sikeres 
alkotó folyamat eredménye és mind 
tartalmi gazdaságát, mind művészi ér
tékét tekintve az eddigieknél is na
gyobb figyelmet érdemel. Az első 
olyan összeállítás, amely teljes egé
szében a mai magyar katonaéletről 
szól. Katonai szolgálat és magánélet, 
a beilleszkedés problémái, a civil élet
ből hozott sérelmek utóhatásai, szökési 
kísérletek okai és következményei, a 
közösség jellemformáló ereje, s még 
számos érdekes, izgalmas, helyenként 
mulatságos szituáció tárul elénk, ki
tűnő karakterek so'kaságán keresztül. 

Ez a könyv a legigényesebb olva
sók számára is maradandó élményt 
nyújt. 

t.VFORDULÚ 

Kuba fegyveres erőinek napja 

1956 december 2-án fiatalok ma
roknyi csoportja szállt partra Kubá
ban, hogy megkezdje hazája felszaba
dítását Batista tábornok katonai dik
tatúrájának uralma alól. Fidel Castro 
és 82 társa egy 40 OOO fős, jól fel
fegyverzett és kiképzett zsoldos had
sereg eHen vállalta a harcot, bízva a 

kubai nép segítségében, legendás haza
és szabadságszeretetében. Azóta- ez a 
felszabadító harc kezdetét jelölő de
cemberi nap, a kubai fegyveres erők 
születésnapjának ünnepévé vált. 

A hadsereg és az 1961-ben, főleg 
belső karhatalmi feladatok megoldá
sára létrehozott népi milicia a szoro
san vett katonai feladatok mellett sa
játos szerepet töltött be a társadalom 
életében. Ismert, hogy a harc kezdetén 
nem létezett forradalmi párt, az él
csapat szerepét a hadseregnek kellett 
betöltenie. Ezzel lényegében az egész 
nép egységének, összetartozásának 
megtestesítőjévé vált a fegyveres erő. 
Tetteikből, önként vállalt, nehéz hiva
tásukból fakad az a nagy tisztelet és 
szeretet, amellyel a kubai nép ma is 
körülveszi katonáit. 

1963, az általános hadkötelerettség 
bevezetésével, a Forradalmi Fegyve
res Erők szervezetének megalakításá
val új szakasz kezdődött -a hadsereg 
életében. Céltudatossá vált a hadsereg 
és a milicia felkészítése várható fel
adataik megoldására. 1970-ig az ismert 
kényszerítő okoik hatására az ország 
mintegy 300 OOO fős hadsereget volt 
kénytelen fegyverben tartani. Semmi 
sem igazolhatja jobban ennek a szük
ségességét, mint az a tény, hogy a 
hatvanas évek közepéig mintegy 5000 
fegyveres akciót szerveztek és hajtot
ta:k végre Kuba ellen. 

Természetes, hogy ez a nagy lét
számú hadsereg rendkívüli módon 
igénybe vette az ország teherbíróké
pességét. Nem könnyített a gondokon 
az az intézkedés sem, hogy a katoná
kat bevonták a termelő munkába. A 
népgazdaság ugyan eredményesen tel
jesítette feladatait, de a kiképzés hiá
nyokat szenvedett. Csak a gazdasági 
alap megerősödése a szocialista orszá
gok sokoldalú segítése jelentett meg
oldást. Erek eredményeként sikerült 
a fegyverzet korszerfrsítését, és ezzel 
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párhuzamosan 150 OOO fő leszerelését 
végrehajtani. 

A szervezeti változás-Ok utolsó sza
kaszában, 1976 novemberében módo
sították a katonai rendfokozatokat is. 
Megszűnt, a még a Felkelő Hadsereg
tál örökölt rangsorolás. Míg koráb
ban az őrnagy volt a legmagasabb 
rendfokozat, most olyan tábornoki és 
más rendfdkozatok kerültek bevezetés-
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re, amelyeket más szocialista országok 
hadseregeiben is használnak. 

F egyverbarát, szocialista hadsereg 
jött lét-re, amely ma 'katonáinak, tiszt
jeinek, tábornokainak politikai szilárd
ságával, felkészültségével, korszerű 
fegyverzetével biztosítéka a kubai nép 
békés építő munkájának. 

(MHSZ Élet 1978. december.) -
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A „HADTAPBIZTOSITAS" 1978. ÉVBEN MEGJELENT 
SZAMAINAK ÖSSZESITETT 

TARTALOMJEGYZÉKE 

A hadtápbiztosítás elmélete 

Dr. Lapos Mihály ezredes 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
Szabó Arpád alezredes 

Dr. Deák Péter alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Elekes János ezredes 

Dr. Lapos Mihály ezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 

Az anyagi eszközök utánszállításának megszer
vezéséről. 
1978. 1. sz. oldal. 
Adalékok a koalíciós hadsereg támadó hadmú
velete előkészítésének és megvívásának sajátos
ságaihoz. 
1978. 1. sz. 20. oldal. 
A Magyar Néphadsereg hadtápja fejlesztését be
folyásoló hatástényezők. 
1978. 2. sz. 30. oldal. 

Néhány logikai probléma a hadtápbiztosítás el
méletének fejlődésében. 
1978. 2. sz. 1--8. oldal. 

A hadtápelmélet helye a tudományok ismereti 
rendszerében. 
1978. 3. sz. 3. oldal. 
Az NHH idején Front PK HTPH-i beosztás 
ban dolgozó tábornok visszaemlékezéseinek olva
sása kapcsán. 
1978. 4. sz. 3. oldal. 

Politikai munka a hadtápszolgálatban 

Sándor György ezredes 

Forgács András ezredes 

Sándor György ezredes 

Köszöntjük fegyverbarátainkat, a megalakulásá
nak 60. évfordulóját ünneplő Szovjet Fegyveres 
Erőket. 
1978. L sz. 7. oldal. 
Hatvan éves a magyar kommunisták pártja. 
1978. 4. sz. 9. oldal. 
Lehetőségeink és tennivalóink a szocialista ver
senymozgalom továbbfejlesztése útján. 
1978. 4. sz. 13. oldal. 

Harckészültség és hadtápkiképzés 

Fekete György alezredes és 
Borbély Ferenc alezredes 

Acs Gábor őrnagy 

Az „ERŰD-77" parancsnoki és törzsvezetési gya
korlat hadtáp tapasztalatai. 
1978. 1. sz. 3L oldal. 
A „TRANZIT-78" gyakorlat fegyverzeti tapaszta
latai. 
1978. 1. sz. 36. oldal. 
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MN 5232 és az MNHF-ség 
törzs összeállításában 

Gombás Kálmán ezredes 

Galambos János alezredes 

Tóth László alezredes 

MNHF-ség szerzői 
kollektívája 

Sárközi István ezredes és 
Dobó Ferenc alezredes 
MN hadtáptörzs 

Dr. Generál Tibor alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Kapus Gyula ezredes 

Molnár András százados 

Hadosztály hadtápbiztosítási bemutató módszer
tani rendszergyakorlat. 
1978. 1. sz. 49. oldal. 
A hadtápegységek mozgósításának vezetése. 
1978. 1. sz. 77. oldal. 
Az MN Központ és Tábori Hadtáp tagozatok pa
rancsnoki állománya felkészítésének tapasztalatai, 
a korszerűsítés lehetőségei. 
1978. 1. sz. 94. oldal. 
A hadtápcsapatok és csapathadtáp alegységek új 
összkövetelményi programjának lényegi változása 
a korábbi programmal szemben. 
1978. 1. sz. 105. oldal. 
Mozgósítási és alkalmazási módszertani gyakor-
1:it. 
1978. 2. sz. 21. oldal. 
A közlekedési rendszergyakorlat tapasztalatai. 
1978. 2. sz. 87. oldal. 
Tanintézetek hadtáp oktatóinak és a hadtápszol
gálat vezetőinek közös konferenciája. 
1978. 2. sz. 99. oldal. 
Ellátószázad alkalmazása az ezred harctevékeny
ségében. 
1978. 3. sz. 17. oldal. 
A takarékossági célkitűzések teljesítéséért. 
1978. 4. sz. 23. oldal. 
A gépesített lövészezred támadó harcának fegy
verzeti biztosítása, mentből végrehajtott erősza
kos folyóátkelés esetén. 
1978. 4. sz. 29. oldal. 

Csapatga:r_dálkodás elmélete, ellátás, ga:r_dálkodás, 
katonai közlekedés 

Balogh Gyula mk. őrnagy 

Török Zoltán alezredes 

Dr. Kazinczi István alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Erdélyi György mk. alezredes 

Dr. K. Tóth Lajos alezredes, 
a hadtudományok 
kandidátusa 
Dr. Kajdi József alezredes 

Gépjármú-javítóanyag elosztás tervezése. 
1978. 1. sz. Hl. oldal. 
Közúti komendáns szolgálat megszervezése, ellá
tása a harctevékenységekben és a hadműveletek-
ben. 
1978. 1. sz. H8. oldal. 
Kiképzési lőszerek szabályos kezelése, felhaszná
lása és elszámolása. 
1978. 2. sz. 145. oldal. 
Duálkártyák alkalmazása a páncélos és gépjármú 
javítóanyagok igénylésénél. 
1978. 2. sz. !59. oldal. 
A csapathadtáp tevékenységének átfogó szabá
lyozásáról. 
1978. 3. sz. 36. oldal. 

A személyi állomány élet-, munka- és szolgálati 
körülményeinek helyzete, a hadtápellátás és szol-
gáltatás fejlesztésnek feladatai. 
1978. 3. sz. 45. oldal. 

Dr. Nagy Dénes gy, alezredes Normák, normatívák kialakításának elvei, terve
zési eljárásai az egészségügyi szolgálatban. 
1978. 3. sz. 57. oldal. 
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Bogyai István alezredes 

Ettig Antal ezredes 

Pály István ezredes, 
Balaskó Lajos mk. alezredes 

Keszthelyi László alezredes, 
György Károly mk. őrnagy 

Újvári Mihály százados 

Bodnár László alezredes 

Soós László alezredes 

Kárpáti János hadnagy 

Balogh Lajos alezredes 

Dr. Makra Ernó mk. alez. 
Gaál Zoltán mk. hadnagy 

Zámbó B. Endre mk. alez. 

Danics Ferenc százados 

Az üzemanyag- és üzemanyag technikai eszköz
normák, normatívák kialakításának. elvei, terve
zési eljárásai. 
19W. 3. sz. 61. oldal. 
A Magyar Néphadsereg szállítási rendszerének 
korszerűsítése. 
1978. 3. sz. 65. oldal. 

A baráti hadseregek közös törekvései az élelme
zési szolgálat fejlesztésének néhány fóbb kérdé
sében. 
1978. 3. sz. 71. oldal. 
A ruházati ipar szerepe a fegyveres erők ellá
tásában. 
1978. 3. sz. 86. oldal. 
A ruházati gazdálkodás tervezésének és végre
hajtásának. elvi kérdései. 
1978. 3. sz. 89. oldal. 

Gazdasági mutatók a csapatszintű hadtápgazdál
kodás elemzésének, ellenőrzésének szolgálatában. 
1978. 3. sz. 97. oldal. 
A fegyverzeti biztosítás feladatainak tervezése, 
vezetése és végrehajtása az ezred támadó harcá
ban. 
1978. 3. sz. U4. oldal. 
A gazdálkodás elemzésének, a hatékonyság mé
résének elvi kérdései, gyakorlati módszerei. 
1978. 4. sz. 39. oldal. 

Az üzemanyag-ellátás és -gazdálkodás helyzete 
a szolgálat csapatszintű tevékenységének tükré
ben. 
1978. 4. sz. 48. oldal. 
A hordozott üzemanyagok minőségmegóvásáért. 
1978. 4. sz. 54. oldal. 

Elgondolás a vegyivédelmi anyagi-technikai biz
tosítási terv tartalmi felépítésére és a tervezés 
komplexszé tételére. 
1978. 4. sz. 57. oldal. 
Az MN Textiltisztító és Javítóüzem tevékenysé
gének tapasztalatai és a szolgáltatás fejlesztésé
nek irányai. 
1978. 4. sz. 65. oldal. 

Dr. Csordás Lajos alezredes A csapatbeszerzések komplex megszervezése és 
végrehajtása. 

Palkó Antal mk. százados 

1978. 4. sz. 70. oldal. 

Technikai eszközök az MN hadtápszolgálatban. 
1978. 4. sz. 76. oldal. 

Littomericzky János mk. szds. Gondolatok az anyagmozgatási tevékenység el
méleti és szervezeti kérdéseiról az MN Tábori 
Had tápjában. 

MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökség 

1978. 4. sz. 81. oldal. 

MunkavédelmP közlemények 

Előszó a munkavédelmi közleményekhez. 
1978. 1. sz. 131. oldal. 
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MN Alt. g]. és HK Kik. Csf.-ség, Plakátpályázat 
MN PŰSZF-ség Felhívás „Fogjunk össze az udvarias közlekedés 

megteremtéséért." 

MN PÜSZF-ség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

MN Pénzügyi 
Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

Pénzügyi Szolgálat Főnökség 
baleset-elhárítási 
és munkavédelmi osztálya 

1978. l. sz. 135. oldal. 
1. Baleset-elhárítási és munkavédelmi megbízot

tak továbbképzése. 
2. Munkavédelmi szemlék. 
3. Katonai tevékenységhez kapcsolódó munka

helyi-környezeti károsító hatások, egészségká
rosodások veszélyei. 

4. Munkavédelmi filmek kölcsönzéséról. 
5. !gy történt ... 
1978. 2. sz. l63-181. oldal. 
750 kilowattos távvezeték épül hazánkban. 

Tájékoztató a kárügyek rendezéséről. 

Tájékoztató a szolgálati betegségek jelentéséről. 
1978. 3. sz. 125-137. oldal. 
1. A katonai tevékenységhez kapcsolódó munka

helyi-környezeti károsító hatások, egészség
károsodások veszélyei. 

2. A baleset-elhárítási és munkavédelmi ellen
őrzések tartalmi követelményei. 

1978. 4. sz. 87-94. oldal. 

Ki;Lföldi folyóirat szemle 

D. F. Usztyinov 
a Szovjetunió marsallja 
Sz. K. Kurkotnin 
hadseregtábornok 

A. A. Jepisev 
hadseregtábornok 
Paruzel Jan ezredes 

A. Kornyev vezérőrnagy 

A harckészültség fokozásának érdekében. 
1978. 1. sz. 139. oldal. 
Mindennap gondoskodjunk a harcosok életkörül
ményeiről. 
1978. 1. sz. 146. oldal. 
Fontos pártfeladat. 
1978. 1. sz. 152. oldal. 
tsszerű gazdálkodás a hadtáp lehetőségeivel. 
1978. 1. sz. 158. oldal. 
A csapathadtáp mozgékonyságáról. 
1978. 2. sz. 185. oldal. 

A. Plehov 1. osztályú kapitány A gazdálkodási potenciál és az ország katonai 
ereje. 

Antoni Kowalski ezredes 

Witold Zaslawsk.i ezredes 

L. Szorocsenko altábornagy 

A. Kazarin hbs. ezredes 

V. Petruhin ezredes 

Sz. Szulackov altábornagy 
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1978. 2. sz. 190. oldal. 
Az alegységparancsnokok gazdasági képzése a 
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Srapnell tipns1'i. tUzérsé1;i li5vedé!I'.:. :\ ;sz.ei: "- !"Lenr;eres 

test /2/1 nz id6zitó r~r,í,~b~ /'1./ és A. 1,ecsn,.rr'.r:'nt,~ fe-

nék /9/. ,\ testbe v"ln s::erl'!lve n, kilöbh(51 tet /J/ 
füstös léiporb 'l, n.lntt!', "· kör:"le.kil dirti'rr-,:r:m éri ,.._ :.e~

ser /1/, ,u;nel:rbe szerelve ,•nn "· kö'.7.ponti. csn" /7/ ,, 

ld"por töltettel /6/ ,18 B. kÁolel+,et,l•rel /5/ . .\ cs'í körtil 

wmn"k betöltve""· tit'1nb,~1 kés::ftll: Mol~·'k /P/, r:iel~•ek 

rÍtmr>ríi 4-7,3 mm, BÚ.lyuk O,J-1, 7 r;. Arlott: pont1;"'n r.z irl,5-

;,:H., ';:ní.,4t: mUködik és be,-yuH,)n fi. kilök-~H5lr.e~.P.t. ;,, ki

lök~+iHtet é;;ésekor keletkez6 r:nzok mecr:~"J)t.i,'1.k f'. 1:éslP.1-

+et ':t, f'.nely ridott id0pontbrn ld.löki r:. lövcd4ktes t:b61 r, 

C,e,wArt, P. fenékrBeszel e/:Y1itt. .:\ hen.c,;er kirep:n6se nt/in 

'.:e--•r:cllA.il. .ci. 1:•:por töltet, s::étrobbFe1t,~ri. A. 1~ö:cpo·1t.i Cflli1eet 

PS ,. ':o'l ·er', rminek b"i·.,etb:::+,01:e:1 o „ol:r '1: ':n-?no r.J/n 
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). ez. ábra 

2 

J 

5 
4 

• 

Kúp alakú toldRttnl ellátott kumulfltiv tölcsér. A 
11:Svedék úgy van szerkesztve, hogy a forgásából 
származó negativ tulnjdonsá:.:; n kumulativ hatásra 
a legkisebb legyen. A toldat /1/ n lövedékteethez 
vsn er6ei tve áa n kwnul"'.tiv tölcsér /J/ pontosan 

egybe esik vele. A toldnt belső felUletén aokazögU 
bevágás /2/ van kéazitve, runely biztositja a csúcs 
végében lévő fúvókR /6/ leghatneoeebb mUködéeét. 
Ez olyan forma, amely° a ttll tet / 4/ robbanásakor n 

legmagasabb hatásfokot biztositja a kumule.tiv su
gárnak éo ezáltal A legjobb páncélátütó képeeeéget 
adja. A ballisztikai eUveg /7/ a toldathoz van 
erósitve. 
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4.ez.ábra 

4 

Uj tipusú pánc61 töró-~n:í.jt6 USvedék 

Páncéltöró-gyújtó lövedék wolfram-karbid maggal. 
A páncél átUtéee után a kezelótérben a gyújt6 
hatást a mag /2/ burkolatába töltött anyag /4/ 
biztoaitja. A burkot er;y Rlaceonyabb gyÚjt6képee
ségU anyag /J/ veszi kör!!l. A fejrészben a mag 
védelmére egy fémb51 készUlt sUveg /6/ van elhe
lyezve, melyet a mag kUleó réez4n lév6 balliszti
kai sUveg /5/ egyeoiti a lövedék testtel /1/. 
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A SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK EGYSZERI HASZNÁJ,ATU 
ESZKÖZÖKKEL /PÓTAJ,,KATRÉSSZEL/ VALÓ ELLATÁSA 

VALET MODSZERREL. 

Egyszeri haezhálatu eezkö~ 
zak /EVG/ tárolása 

Az e,,.ezeri haaználatu eszközök 
/EVG tárolásáról való lemondás 

hagyományos módszer VALET rendszer m6dszere 
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a sz ... ,.sei:;.1.el. ,c1e ..... -
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