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A HADTAPBIZTOSITAS ELMf:LETE 

A hadtápvezetés néhány aktuális kérdése 

Dr. Lapos Mihály vezérőrnagy, 
a hadtudományok kandidátusa 

Napjainkban egyik „legdivatosabb" napirenden levő kérdés a vezetés kor
szerűsítése, javítása. Ez azonban csak „divatosnak" tűnik. Nem divatról, hanem 
konkrét igényről van szó, reális szükséglet általában a vezetés, a mi vonatkozá
sunkban pedig a hadtápvezetés korszerűsítése és javítása. 

Milyen tényezők igénylik ezt? 
Nagyon sok tényezőt fel lehetne sorolni ennek igazolására, azonban úgy gon

dolom, elég és meggyőző, hogy ha csupán a legfontosabbakra utalok. 

Melyek ezek? 
Mindenekelőtt az, hogy a hadsereg szakadatlan fejlődés, változás állapotá

ban van. Az alaprendeltetés teljesítésének feltételei korszerúsödnek. A valószínü 
ellenség arculata, felkészítése ugyancsak fejlődik, változik. Ezek összhatásaként a 
hadsereg alaprendeltetéséből fakadó feladatok megoldási módjai is megváltoznak. 
Új eszközök, új módszereket követelnek. 

Az új módszerek kimunkálása és alkalmazási feltételeinek megteremtése pe
dig a vezetés feladata. A vezetés milyensége meghatározó a tekintetben, hogy a 
megváltozott feltételek aktivizálásának hatályossága hogyan alakul. Lényegében 
ez az indok a „gazdálkodás„ gondjait tartalmazza. Tehát a vezetés korszerűsíté
sének, javításának ügye e tekintetben abból fakad, hogy javulnak feltételeink, 
melyek csak akkor hatnak és akkor szolgálják jól céljaink elérését, ha azok akti
vizálásáról a vezetés gondoskodik. 

A második ilyen tényező abból fakad, hogy az életünk egyre bonyolultabb 
céljai teljesítéséhez a feltételek nem állnak korlátlanul a rendelkezésünkre. Ez 
pedig olyan meghatározó és döntő tényező, amit ha figyelmen kívül hagyunk 
hamar megbosszulja magát. Ebből a körülményből fakad tehát az az igény, 
hogy biztosítsuk a rendelkezésünkre álló szellemi, fizikai energia, az anyagi, 
technikai lehetőségek racionális, hatékony és takarékos igénybevételét, felhasz
nálását. 

Gondolom, hogy e két tényező kézzelfoghatóan igazolja, hogy a vezetés 
megjavítása nem „divatos,., hanem folyamatos és szüntelen feladata valamennyi 
vezetőnek, vezető testületnek. 

A vezetés korszerűsítése tehát konkrét igény. Azonban az is konkrét igény, 
hogy feltárjuk mit is jelent a vezetés megjavítása? 
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Ha erre választ akarunk adni, akkor abból kell kiindulni, hogy tulajdon
képpen mi is a hadtápvezetés fogalma és tartalma. 

A hadtápvezetés alapját a parancsnok elhatározása, a parancsnok és szakmai 
elöljáró utasítása képezik. Lényegét a vezető szervek azon tevékenysége adja, 
amelynek célja az, hogy biztosítsa a rendelkezésre álló erők és eszközök helyes 
alkalmazását, felhasználását a csapatok megbízható hadtápbiztosítása érdekében 
mind béke, mind háború esetén. A hadtápvezetés megszervezésénél is teljes mér
tékben mutatkoznak azok az elvek és követelmények, amelyek a csapatok vezeté
sével kapcsolatosak. Ilyenek: a személyi felelősség a döntések meghozatalánál; a 
centralizált vezetés megvalósítása az alárendeltek kezdeményezőkészségének ki
bontakoztatásával megbízhatóság; operativitás és rugalmasság; folyamatosság stb. 

A hadtápvezetés, mint közismert, a csapatok vezetésének szerves része. 
A vezetés a mindennapi gyakorlatban - folyamatosan és egymásba kapcsoló

dóan - meghatározott elemekből áll, funkciókat teljesít. 

Melyek ezek az elemek, funkciók? 
- információ gyűjtése és elemzése, 

döntés előkészítése, 
- döntés, 
- feladatok meghatározása, végrehajtásuk megtervezése, megszervezése, 
- feladatok lejuttatása a végrebajtókhoz; 

feladatok teljesítésének ellenőrzése, minősítése, újabb célok kitűzése. 

Mint ahogy utaltam rá, a vezetés ezen elemei, funkciói folyamatot képeznek., 
ismétlődnek és egymásba kapcsolódnak. 

Ez a folyamat zajlik le akkor is, ha az egy meghatározott feladatra vonat
kozik, pl. ezred gyakorlat végrehajtására. Természetesen más-más tartalommal 
és konkrétsággal. 

A vezetés elemei, funkciói adottak, mikor arról beszélünk, hogy a vezetést 
meg kell javítani, lényegében a vezetés ezen elemeit kell vizsgálat tárgyává tenni 
és megállapítani konktétan, hogy tulajdonképpen mit is kell javítani. 

Néhány gondolat ezekről: 
- Az információ gyűjtéséről és elemzéséről 
A jól szervezett és időbeni információ alapját képezi az eredményes tevé

kenységnek. Ezért minden hadtáptörzs olyan információrendszert köteles kialakí
tani, amely biztosítja általában is, de a fontosabb egyedi feladatok vonatkozásá
ban is a szükséges adatok időbeni bekérését. Olyan adatokról van szó, amelyek 
egyrészt a döntések előkészítését segítik, másrészt a végrehajtás kontrollját ké
pezik. Egyes területek vonatkozásában az adatok elemzése lehetőséget adnak 
arra, hogy egy meghatározott folyamatban - pl. a gazdálkodásban - idő

ben feltárjuk mind a kedvező, mind a kedvezőtlen tendenciákat és ezek erösíté
sére vagy megszüntetésére intézkedni tudjunk. 

Az információrendszer vizsgálata során szükségesnek tartom felhívni a fi. 
gyelmet egy veszélyes jelenségre: az információigény mérhetetlen megnövekedé
sére. Az a vezetöi tevékenység, amely megengedi az adatok felesleges gyűjtését 
azzal az indokkal, hogy „hdtha" rákérdez az elöljáró, semmiképpen sem minősít
hető jónak. Az információrendszerek (hogy az milyen, az maga is egy döntés) 
reális szükségletet kell kielégíteni, szelektívnek és olyannak kell lennie, hogy az 
biztosítsa az információáramlás növelését is, és csökkenését is. Az információ• 
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rendszernek komplexnek kell lenni. A komplexség alatt azt értjük, hogy biztosítani 
kell az információáramlást az alárendeltektől, az együttműködő partnerektől, 
(alakulaton belül és kívül) és az elöljáró szervektől. 

Az információrendszernek sokoldalúnak és megbízhatónak kell lenni. E te
kintetben rendkívül fontosnak tekintjük az adatok áramlásán túl a személyes, a 
a valóság konkrét érzékelésén nyugvó információ szerzését. Ennek a vezetési 
szintektől függetlenül fontos szerepe van. Az alsóbb - elsősorban egység - vezetési 
szinteken szinte egyeduralakodó jelentőséggel bír például egy e. PK HTPH vezeté
si tevékenységében elsődleges és meghatározó szerepe a személyes és konkrét 
valóságérzékelésre támaszkodó információ rendszerének van. 

A különböző vezetési szervek információ igényének kielégítése szempont
jából döntő változások szemtanúi és résztvevői vagyunk. Napjainkban az infor
máció tároló, feldolgozó és továbbító korszerű eszközök egyre jobban tért hódí
tanak, közel áll az idő, amikor rendszert alkotunk. Ez új helyzetet, új igényt 
és lehetőséget teremt; a vezetői gyakorlatban történő felhasználása, a módszerek 
és munkastílus kialakítása jelen időszak feladatait képezik. 

- Döntés elókészitése és a döntés 
Mint igény a vezetés valamennyi eleme fontos és a vezetés folyamatában 

meghatározott szerepet tölt be. Nem járunk azonban messze az igazságtól, ha 
azt mondjuk, hogy a döntés előkészítése és a döntés a vezetési folyamat legkriti
kusabb pontja, momentuma. A döntések alapján jön működésbe a végrehajtói 
,,gépezet", a döntések megvalósításával teljesülnek céljaink. 

A jó döntés, a döntés előkészítése milyenségének egyenes függvénye. A dön
téselőkészítés legfontosabb tartalma a rendelkezésre álló adatok, a helyzet reális, 
sokoldalú számbavétele és tudományos elemzése, az elérendő cél a ráfordítás 
és a megoldás útjainak összevetése, az optimális a legkisebb ráfordítás és legna
gyobb eredmény elérése. A döntés előkészítése során ugyancsak fontos a döntés 
politikai, katonai, gazdasági, esetenként társadalmi kihatásainak vizsgálata. Ha 
döntök, mit érek el és mit váltok ki. A döntés előkészítésében nélkülözhetetlen a 
matematikai módszerek alkalmazása. A feladatok meghatározása és a döntések 
meghozatala során ma már mindenképpen el kell vetni azt a koribbi gyakorlatot, 
amelynek lényege abban jut kifejezésre, hogy egy feladatot meg kellett oldani, 
akkor csak az volt az érdekes, hogy mit kell csinálni és mikorra. Úgy kell ezt mó
dosítani, hogy mit kell csinálni, miért, milyen feltétlen szükséges élőerő és anyagi 
eszköz ráfordítással, mikorra. A döntések előkészítése során elő kell tehát venni 
a ceruzát, számítógépet, elektronikus számítógépet és a vezetés szintjétől függetle
nül el kell végezni azt a számvetést vagy variációkat, amely lehetővé teszi a dön
tések objektivitásának erősítését. A döntéselőkészítés és a döntés tekintetében 
fontos annak kihangsúlyozása, hogy ezek az elvek vonatkoznak mind az egyes 
időszakokra, mind az egyes feladatokra vonatkozó döntések előkészítésére és 
meghozatalukra. 

- A feladatok végrehajtásának megtervezése és megszervezése 
A döntés - vonatkozzon ez időszakra vagy egyedi feladatra - megvalósítása 

szempontjából nélkülözhetetlen a feladatok végrehajtásának megtervezése és meg
szervezése. Ez nem más, mint annak a meghatározása, hogy a hozott döntés meg
valósítása érdekében 1. milyen feladatokat kell megoldani, 2. a feladatok végre
hajtása érdekében kinek, mit kell tenni. Szabad legyen erre egy példát hozni. Az 
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egység vezetése a PK HTPH javaslatára elhatározta, döntött, hogy bevezeti a 
büférendszerű vacsoráztatást. E döntés alapján a PK HTPH meghatározza azo
kat a feladatokat, amelyek a döntés végrehajtását biztosítják. Például hűtőpult 
beszerzése, választék kialakítása, személyi állomány téjékoztatása stb. és meg
szervezi ezen feladatok végrehajtását, mely nem más, mint annak meghatározása, 
hogy ki, mikor, milyen sorrendben, mit köteles tenni és a szükséges anyagi, pénz
ügyi fedezet milyen forrásokból biztosítható. 

A döntés végrehajtásának megtervezése és megszervezése során - mint ahogy 
erre utaltam - azt is meg kell határozni, hogy ki, vagy kik lesznek a végrehajtók. 
Miután ez megtörtént, a vezetési ciklus következő fontos eleme a feladatok le
juttatása a végrehajtókhoz. Ez különböző módon és formában történhet. Mindenek
előtt fontosnak tartom kihangsúlyozni azt, hogy a feladat-lejuttatás magában fog
lal ja a célkitűzések meghatározását és megértetését is. Ez nem valami formális sza
bálya, hanem lényege a vezetésnek. Ha a végrehajtó(k) ismeri(k) a célkitűzéseket, 
azt megértve, azzal azonosul(nak) a vezető semmivel sem pótolható erőhöz jut és 
a siker alapvetően biztosított. 

A feladat céljától, jellegétől, a megoldás időtartamától függően lejuttatható 
írásban, szóban, személyesen vagy híradóeszközökön. A lejuttatás módjától füg
getlenül fontos követelmény a rövidség, egyértelműség és közérthetőség. A végre
hajtás egyik alapfeltételét képezi a feladat megértése, illetve annak ellenőrzése. 
Nagyobb lélegzetű feladatok esetében célszerű azt külön feldolgozni, egyedi kisebb 
jelentőségű feladatoknál elegendő a nagyon egyszerű, de nagyon hasznos módszer, 
a visszakérdezés módszerének az alkalmazása. 

A feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében a megszervezés során fon
tos a munkarendből olyan elemek, ,,kényszerpályák" beikatatása, amelyek a vég
rehajtást eleve garantálják. Milyen elemekre gondolok: egyik ilyen, hogy ha a 
feladat végrehajtása szempontjából fontos, kritikus csomóponthoz érkezik, az alá
rendelt ezt köteles jelenteni; a másik pedig az, hogy a közbeeső elöljárók részére 
a feladat lejuttatásával egy időben meghatározzuk a kötelező, végrehajtandó rend
szabályokat és ellenőrzéseket. 

Miután a feladatot lejuttattuk, megkezdődik a végrehajtás. Ezután előtérbe 
kerül a vezetés következő ciklusa, eleme az ellenőrzés. 

Hallatlan és felmérhetetlen jelentősége van mind a feladatok biztosítása, 
mind a következő célok, feladatok kitűzése szempontjából. 

Az ellenőrzés a feladatok végrehajtásának mozgatója. A vezető, vagy vezető 
szervek kezében olyan eszköz, amelynek meg kell teremteni a rangját, tekintélyét, 
függetlenül attól, hogy belső vagy külső ellenőrzésről van szó. 

Az ellenőrzések egyben a minősítés eszközei is. A vezető, vagy vezető szerv 
az ellenőrző munka során köteles a feladat végrehajtásának minősítését is elvé
gezni. E tekintetben egy kérdést tartok fontosnak kihangsúlyozni, a minősítés 
személyhez kötését. A feladatokat emberek, embercsoportok hajtják végre. Ezért 
mind a kedvező, mind a kedvezőtlen minősítést személyhez kell kötni, vagyis a 
végrehajtó nevével kell fémjelezni, mind a jó, mind a nem kielégítő munkát. 

Az. ellenőrzés módszeréről, formájáról, tartalmáról nagyon sokoldalúan kel
lene szólni, a cikk korlátozott lehetősége miatt csupán egy kérdésre hívom fel a 
figyelmet: a konkrét valóság ellenőrzésének szükségességére. Nem a bürokráciát, 
hanem a megvalósulást kell vizsgálni. Ezért nagyon helyes módszernek tartom 
azt, ha egy egység hadtáp ellenőrzése azzal kezdődik, hogy az ellenőrök a had-
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táp munka megvalósulásának színterét vizsgálják: a konyhát, a raktárakat, a 
hálókörleteket, a telephelyeket stb. 

Lényegében, ha nem is teljes mértékben, de áttekintettük a vezetési ciklust, 
a vezetés elemeit. Fontos annak kihangsúlyozása azonban, hogy a mindennapi 
gyakorlatban az élet sokrétűsége következtében egy-egy ilyen folyamat nem je
lentkezik önállóan „tiszta" formában. Ezek a folyamatok egymásba kapcsolódnak, 
egymást figyelembe kell hogy vegyék. Ezen túlmenően még azt is számításba kell 
venni, hogy a hadtápvezetés a katonai vezetés alrendszerét képezi, ahhoz is kap
csolódik. 

Az elmondottak összefoglalásaként még egyszer kihangsúlyozom, hogy ha 
a vezetési tevékenység megjavításáról beszélünk, elsősorban ezeket kell elemez
ni és végrehajtani, annak érdekében, hogy összhatásként az egyes vezetők, veze
tő szervek vezetőtevékenysége megfeleljen napjaink követelményeinek. 

A vezetési funkció érvényesítése fontos mutatója a vezetés milyenségének. 
Létezik e mellett azonban számtalan nem kevésbé fontos minőségi jegy, amely 
a vezetés megítélésénél meghatározó jelleggel bír. Lássunk ezek kö<,ül néhá
nyat: 

- a politikai elkötelezettség érvényesülése a vezetésben; 
az előrelátás; 
a tudományos megalapozottság; 

- a feladatok végrehajtásában közreműködők alkotó aktív közreműködé-
sének, kezdeményezőkészségének kibontakoztatása; 

- a vezetés demokratizmusa stb . 

Néhány szó ezekről 
A politikai elkötelezettség érvényesülése alapvetően meghatározója, mmo

ségi jegye a vezetésnek. Minden tevékenységünket át kell hogy hassa a dolgozó 
nép, pártunk - mint a társadalmunk vezető ereje - érdekeinek képviselete. Le
het, hogy van, aki azt mondja, hogy ez a mi viszonyainkban formális. Úgy 
gondolom ezt az álláspontot elfogadni nem lehet. A vezetés politikai elkötele
zettségét nap mint nap érvényesíteni szükséges, melynek alapvetően abban kell 
kifejezésre jutni, hogy a vezetés minden döntése, stílusa és módszere minden 
vonatkozásban segíti pártunk politikáját, előzetesen figyelembe veszi a döntések 
politikai, katonai, társadalmi kihatásait. 

Az előrelátás, távlatokban történő gondolkodás a vezetés minden szintjén, 
mind a döntések meghozatala, mind az operatív ügyek intézése során fontos 
szerepet tölt be. Az előrelátásnak, távlatokban történő gondolkodásnak a lé
nyegét az adja, hogy az adott vezető, vagy vezető szerv alapvetően tudományos 
elemzésekre, következtetések.re támaszkodva előre látja az események alakulá
sát, a döntések. hatását stb. S ennek alapján „maximálisan" kiszűri azoknak a 
kedvezőtlen tényezőknek a hatását, amelyek ilyen vagy olyan formában gátol
ják az eredeti célkitűzések megvalósítását. Az elórelátásban a helyzet alakulása 
minden oldalú tudományos elemzésen túlmenően jelentős a vezetők olyan tulaj
donsága, mint a képzelőerő, a fantázia, az intuitivitás. E minőségi jegyek mind 
békében, mind háborúban jól és hasznosan -kiegészítik a tudományos elemzés 
alapján levont következtetéseket, sőt esetenként megoldhatatlannak hitt helyze
tekben is segíthetnek a tevékenység célszerű rendjének. meghatározásához. 

A:z. előrelátás, távlatokban történő gondolkodás minden vezetési szinten -kell 
hogy érvényesüljön, azonban a távlatokat illetően differenciáltan. Pl. a felső 
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vezetés szintjén a fejlesztés legfontosabb céljait, tendenciáit legalább tíz évre 
e]őre, a konkrét követelményeket pedig 5 évre előre tisztázni, pontosítani kell. 
A seregtesttörzsekben ugyanezt öt, illetve kettő évre vonatkozóan célszerű ér
telmezni. A magasabbegység törzsek vonatkozásában e tekintetben kettő és egy 
év a meghatározó, feltételezve a magasabb szervekkel szembeni alapvető köve
telmények 5 évre vonatkozó ismeretét. 

Mivel a hadseereg a társadalom része, ezért az előrelátás nemcsak a had
sereg keretein belül kell, hogy az eseményeket előre lássa, hanem olyan tulaj
donságokkal is szükséges, hogy rendelkezzen, melynek alapján képes arra, hogy 
a társadalmi, politikai, gazdasági döntések hadseregre vonatkozó kihatásait idő
ben meg tudja ítélni, anélkül, hogy etre valakitől utasítást kapna. 

E helyzetmegítélő-képességre támaszkodva lehet intézkedni a kedvező ten
denciák erősítésére, illetve a kedvezőtlen tendenciák hatásainak csökkentésére. 

Napjainkban, amikor az életünk egyre bonyolultabbá válik, mind a társa
dalom, mind a hadsereg egyre hatalmasabb erőforrásokkal rendelkezik, csak 
ésszerű és racionális igénybevétele, felhasználása szempontjából a vezetés min
dennapi gyakorlatában nélkülözhetetlen a tudományos megalapozottság. E te
kintetben számos példát lehetne felsorolni. Most itt csupán egy példával akar
juk érzékeltetni a tudományos megalapozottság hatását. Gondoljunk csak arra, 
hogy megjelentek a gépesített lövész egységek kötelékében a tüzérütegek. Lehet 
e,eket úgy ke.elni, hogy megjelentek és kész? Nyilván, hogy nem. Tudományos 
elemzés alá kell venni ezek megjelenésének, alkalmazásának minden oldalú ha
tását, alkalmazásuk rendjét, kihatását az egység harctevékenységének megvívá
sára, a vezetésre, a hadtápbiztosítás rendjére. Ezen elemzésre támaszkodva kell 
levonni a következtetéseket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ezen eszközök 
ne új teherként jelentkezzenek és biztosítani tudjuk ezen eszközök hatásté
nyezőinek maximális kihasználását. 

A vezetés tulajdonképpen és elsősorban emberi tevékenység irányítására 
koncentrálódik. A kitűzött célok, a döntések emberek, csoportok tevékenységén 
keresztül valósulnak meg. Ha ez igaz, akkor levonhatjuk azt a következtetést, 
hogy a vezetés egyik igen fontos, ha nem legfontosabb minőségi jegye az, hogy 
mennyiben tudja az embereket, embercsoportokat a célok megvalósítására moz
gósítani, azok alkotó aktív tevékenységét kibontakoztatni. Ennek sok összetevője 
van. Egyik legfontosabb a jó munkahelyi légkör kialakítása. Olyan légkör ki
alakítása, amelyben az emberek fontosnak érzik magukat, tudják, hogy tevé
kenységükre számítanak, igénylik kezdeményező javaslataikat, elismerik ered
ményeiket, de mindenkivel szemben egyértelmű és határozott fellépést tanúsí
tunk a valóban elkövetett hibáik jellegének és mértékének megfelelően. 

Az alkotó. aktív kezdeményező munka kibontakoztatását már a döntések 
előkészítése során biztosítani kell elsősorban azzal, hogy az előkészítés idősza
kában kikérjük munkatársaink véleményét. Olyan jó helyzetet tudunk ezáltal 
kialakítani, hogy a meghozott döntést a munkatársak magukénak érzik, akkor 
kedvező helyzetet hozunk létre a végrehajtás vonatkozásában. Ez esetben a dOn~ 
téssel azonosulnak és fél energiával elérhető a végrehajtásban való aktív köz
reműködés. 

Természetesen ez nem jelenti, nem jelentheti a személyi felelősség elmosó~ 
dását. A vezetés demokratizmusának címén nem alakulhat ki olyan helyzet, 
hogy a személyi felelősség elmosódik és hibás döntések esetén a vezető kollek-
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tívák, testületek mögé bújva kijelenti, hogy tulajdonképpen a döntés kollektív 
volt, ezért az elszámolásnak is kollektívnek kell lennie. 

A bevezetöben már utaltam rá, de úgy gondolom, hogy befejezésként még 
egyszer rá kell mutatni arra, hogy a vezetés fontos feladata az anyagi, szellemi 
fa emberi energia hatékony igénybevételének, felhasználásának a biztosítása. A 
takarékosság és hatékonyság a vezetés tartós és állandó elemének kell lenni. 
A javak nem állnak korlátlanul rendelkezésünkre, ezért a célok kitűzése során 
döntőnek 'kell tekinteni a ráfordítandó energia meghatározását, mégpedig an
nak az elvnek kell meghonosodni, hogy a cél és a ráfordítandó energia közelítse 
meg az optimális arányokat. 

Amikor a vezetés korszerűsítéséről, javításának módjairól beszélünk feltét
len utalni kell arra is, hogy a vezetés automatizálását szolgáló eszközök egyre 
jobban elterjednek és mindennapi valósággá válnak. A mi vonatkozásunkban 
jól érzékeltetik ezt az egység számviteli részlegek, a magasabbegység adatfel
dolgozó pontok rendszerbe léptetése, munkájuk. 

A vezetés automatizálását szolgáló eszközök elterjedésével együtt kell ki
alakítani egy új, korszerü munkastílust is, melynek lényegét a mai élet tapasz
talatai alapján abban fogalmazhatjuk meg, hogy felszabadulnak a vezetók, ve
zető szervek a manuális munka végzésétől, ezáltal újabb lehetőség nyílik a mun
ka érdemi részére, a döntések tudományos megalapozására és előkészítésére, a 
végrehajtás segítésére és ellenőrzésére, az előforduló kedvezőtlen tendenciák fel
fedezésére és felszámolására. Megközelítőleg sem érzékeljük még a vezetés auto
matizálásának hatását, ezért mindennapi feladatnak kell tekinteni a munkastílus 
megjavítását, korszerűsítését és a racionális vezetési módszerek kialakítását. 

A teljesség igénye nélkül ezekkel a gondolatokkal kívántam foglalkozni 
azzal a céllal, hogy ráirányítsam a figyelmet a vezetés azon elemeire és jellem
zőire, amelyek ismertetése és bemutatása jelentősen hozzájárulhat a vezetés ja
vításával kapcsolatos tervek, célkitűzések határozottabb megvalósításában . 
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Más nemzetiségű csapatok ellátásba vétele, 
illetve hadtáp szempontból való átvétele 

Dr. Generál Tibor alezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

Ismeretes, hogy az utóbbi időkben a Magyar Néphadsereg különböző ku
tató bázisain - főleg az Egyesített Fegyveres Erők összehangolt programja sze
rint - előtérbe kerültek a koalíciós összetételű szervezeti és alkalmazási (veze
tési) kérdései. E kutatásokba - a dolog természeténél fogva - a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia is bekapcsolódik. Az olyan átfogó témák, mint pl. a koalíciós 
összetételű összfegyvernemi hadsereg hadműveleteinek jellemző vonásai az al
kalmazott fegyverfajták, a terep, az időjárás és más tényezők különböző körül
ményei között, alapvetően kirnunkáltnak tekinthetők (természetesen a hadügy 
viharos gyorsaságú fejlődése állandóan viszonylagossá teszi a kutatási eredmé
nyeket). 

A koalíciós összetételű csapatok alkalmazásának és mindenoldalú biztosí
tásának több publikáció látott napvilágot a hadtápbiztosítás sajátosságaival kap
csolatban. Ezek között azonban még nem fordítottunk kellő figyelmet olyan -
a hadtápbiztosítás szempontjából egyáltalán nem jelentéktelen - probléma elem
zésére, mint a más nemzetiségű csapatok, szervek ellátásba vétele, átadása, át
vétele. Akadémiánkon a más nemzetiségű csapatok átalárendelésének összfegy
vernemi szabályait, elveit vizsgálva, néhány vonatkozásban kutattuk az előzőek
ben leírt témát is. E kutatás eredményét - illetve annak rövid változatát - a 
következőkben közreadjuk. 

* 

Tudjuk, hogy a 01/1974. számú HM parancs a más nemzetiségű csapatok 
biztosításának háromféle változatát különbözteti meg. 

Alapvető változat, amikor „a nemzeti csapatcsoportosítások hadtápbiztosí
tását saját erőkkel és eszközökkel végzik a nemzeti erőforrások terhére." 

Ha a határozványt a Magyar Néphadsereg viszonyaira értelmezzük, akkor 
ez azt jelenti, hogy a magyar összfegyvernemi hadsereg állományába ideiglene
sen tartozó szövetséges csapatok mindennemű anyagellátása közvetlenül a front 
előretolt bázisra (ellátó dandárra), annak részlegére és a hadsereghez kikülöní
tett mozgóbázis (ellátó dandár) részlegre alapozva, külön rendszerben történik. 
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Ezt a változatot akkor tartják célszerűnek alkalmazni, amikor jelentős szövet
séges erők tartoznak ideiglenesen a magyar összfegyvernemi hadsereg (hadtest) 
állományába.1 

Második változat az, amikor ,, ... a szövetséges seregtestek vagy magasabb
egységek ( egységek) . . . hadtápbi,:.tosítását a,:.on front ( hadsereg .. . ) hadtáp ja 
látja el, amelynek állományába ideiglenesen tartoznak. Ilyen esetben - a szövet
séges csapatok mellett - a front (hadsereg . . . ) hadtáp állományába nemzeti had
tápszervezeteket, továbbá a szükséges anyagi és szállítóeszközöket kell kijelölni."2 

Esetünkben ez azt jelenti, hogy szövetséges ellátó-szállító részleg települ
het a hadsereg mozgóbázisnál (ellátó dandárnál) esetleg önálló parancsnokság
gal és saját vagy a neki megfelelő nemzeti csapatoktól bevont szállítóeszközök
kel oldja meg az alárendelt (ellátási hatáskörébe tartozó) nemzeti csapatokhoz 
történő szállításokat. Ezt a változatot akkor célszerű alkalmazni, amikor a had
sereg önálló irányban tevékenykedik. Az önálló ellátás kiterjedhet valamennyi 
szükséges anyagfajtára, de előnyös lehet az a megoldás is, amikor élelmet és 
üzemanyagot (esetleg más ellátmányi anyagokat is) a hadsereg valamennyi (sa
ját és más nemzetiségű) csapata részére a mozgóbázis (hadsereg ellátó dandár) 
biztosít. 

A második viltozat esetében eleve (front, hadszíntér vagy főparancsnoksági 
direktívában, intézkedésben) szabályozásra kerül, hogy a szövetséges, más nem
zetiségű ellátó, szállító részleg a hadsereg mozgóbázison (ellátó dandáron) belül 
hogyan tevékenykedik: önállóan települve vagy a hadsereg tábori raktáraiba, 
szállító csapataiba beépülve stb. A mozgó bázis (ellátó dandár) főnökség fele
lőssége és jogállása mindkét esetben kiegészítő szabályozásra kerül. Ha a szö
vetséges ellátó-szállító részleg (önálló nemzeti parancsnokság vezetésével) a had
sereg mozgóbázis (ellátó dandár) mellett vagy azon belül önállóan települ, ak
kor e részleg parancsnokának szolgálati elöljárója a hadseregparancsnok hadtáp
helyettese, szakmailag pedig a front előretolt ellátó kötelékének funkcióját be
töltő hadtápszervezet (front típusú ellátó dandár) parancsnoka fogja irányítani 
őket. Természetesen a település, áttelepülés, megóvás (tömegpusztító- és gyújtó
fegyverek elleni védelem), őrzés, védelem és más - az életképességet biztosító -
rendszabályok terén köteles együttműködni annak a hadseregnek az ellátó köte• 
lékével (annak parancsnokságával), amelynek körletében tevékenykedik. 

Ha a szövetséges ellátó-szállító részleg beolvad a koalíciós összetételű had
sereg tábori raktárainak, szállító csapatainak állományába, akkor tevékenységü
ket közvetlenül annak a hadseregnek a mozgó bázis (ellátó dandár) parancsnok
sága fogja tervezni-szervezni, amelynek állományába az általuk kiszolgált saját 
nemzetiségű csapatok ideiglenesen tartoznak. 

A harmadik változat szerint „a nemzeti magasabbegységeket (egységeket) 
teljes egészében azon front (hadsereg . . .) hadtáp ja biztosítja, amelynek állomá
nyába ideiglenesen tartoznak, kivéve a ruházati és az egyes sajátos ellátási esz~ 
közöket . .. "3 „A sajátos anyagi eszközkészletek biztosítását a nemzeti parancs
nokság végzi azoknak a front ( hadsereg) bázisokra vagy közvetlenül a csapatok~ 
hoz való kiszállítása útján. "4 

1 01/74. HM parancs 4. a) pont. 8. old. 
2 Uo. 4. b) pont. 
3 01/74. HM parancs 4. c) pont. 
'Ua. 18. pont; 14. oldal. 
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Esetünkben ez azt jelenti, hogy a szövetséges erők ellátása - az eltérő lö
szerfajták és alkatrészek, továbbá a felsőruházat kivételével - a hadsereg moz
góbázisról (ellátó dandártól), vagy a központhadtáp előretolt lépcsőjének va
lamelyik (kijelölt) ellátó magasabbegységétől történik, ahová (vagy közvetle
nül az ellátásba vett szövetséges erőkhöz) esetenként a front ellátó kötelékeitől 
kiszállítják a sajátos ellátmányt. Ezt a változatot kisebb szövetséges állomány 
esetében (fegyvernemi- és szakalegységek, egy gépesített lövész vagy harckocsi 
hadosztály stb.) célszerű alkalmazni. 

A más nemzetiségű csapatok ellátásba vétele módjának meghatározásánál 
célszerű figyelembe venni, hogy a második. és harmadik változat esetében, külö
nösen akkor, ha az összfegyvernemi hadsereg koalíciós összetételére mindjárt a 
háború kezdetén sor kerül, bonyolult helyzet alakulhat ki. Az állandó harcké
szültség, illetve a magasabb harckészültségi fokozatok - és az ezek vonzataként 
kibontakozó mozgósítási változatok - végrehajtása után a hadsereg mozgóbázi
sán (ellátó dandáránál) és a Magyar Néphadsereg Tábori Hadtáp Központ Had
táp Előretolt Lépcsője:) ellátó kötelékeinél csak az elvonuló magyar csapatok 
állományára létrehozott mozgó (hadműveleti) anyagi eszközkészletek állnak ren
delkezésre. Emiatt, amikor a vezetőszervek elhatározásaként megszületik a dön
tés a hadsereg (hadtest, hadosztály) koalíciós összetételére (megerősítésére, tá
mogatására), az adott csapat várható összetételének (állományának) megfele
lően haladéktalanul meg kell kezdeni az anyagi eszközkészletek méreteinek dif
ferenciálását az új állomány erőivel és eszközeivel összhangban. 

A 01/1974. számú HM parancsban rögzített alapelvekből következik, hogy 
a készletképzésre, a fogyasztási normákra (a csapatok szükségleteire) és a szál
lítások rendjére vonatkozó adatokat az összfegyvernemi hadsereg teljes állomá
nyára (tehát a más nemzetiségű csapatokéra is!) a koalíciós összetételű hadse
reg hadtáp törzse számveti (tervezi) és ennek a hadseregnek a parancsnoka ha
tározza meg. 

Természetesen abból a célból, hogy ezek alapján a szövetséges csapatok had
tápbiztosítása az elöljáró seregtest hadtápja részéről zökkenőmentes legyen, a más 
nemzetiségű csapatok anyagi eszközszükséglcteiről szóló adatokat a lehető leg
korábban fel kell terjeszteni az elöljáró (befogadó) hadtáptörzs részére. 

A felterjesztett adatok alapján az elöljáró hadtáptörzsnek módja lesz ar
ra, hogy konkrétan határozza meg az alárendelt csapatok állományába kerülő, 
más nemzetiségű katonai erőket és eszközöket.5 

A más nemzetiségű csapatok hadtáp szempontból való átvételének metodi
káját, az egészségügyi szolgálat terén, szintén a 01/74. HM parancs szellemében 
kell meghatározni. Eszerint a szövetséges csapatok „egészségügyi szolgálatainak 
munkáját .•. egységes elvek, valamint egységes egészségügyi dokumentáció alap
ján kell végrehajtani", Továbbá ..... a nemzeti seregtesteket (magasabbegysé
geket) megerősíthetik a front (hadsereg ... ) egészségügyi egységeivel és intéze
teivel."6 

Miután a koalíciós összetételű csapatok sávjában is érvényesül az az elv, 
hogy a sérültek összegyűjtése, hátraszállítása és ellátása nemzeti, illetve fegy-

5 Vö. Honvédelem. 1979. 1. számú különkiadás. 87. oldal. 
6 A 2. számú lábjegyzetben idézett parancs 50., 51. pontok. 
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vernemi hovatartozás figyelembevétele nélkül az első lépcsőben tevékenykedő 
összfegyvernemi csapatok (megerősített) egészségügyi szolgálatának a feladata, az 
átadás-átvétel rendjét ez az elv feltétlenül befolyásolja. 

* 
A küszöbön álló harc, hadművelet során a csapatok hadtápbiztosításának 

bármely változata kerül alkalmazásra, a más nemzetiségű csapatokat - csakúgy, 
mint a saját, átalárendelt csapatokat is - hadtáp szempontból át kell venni, il· 
letve ellátásba kell venni. Az alárendelt vagy átalárendelt más nemzetiségű ka
tonai szervezetek hadtáp szempontból való átvétele nemcsak az őket biztosító, 
saját állományukba tartozó és megerősítő nemzeti hadtáp erőkre és eszközökre 
terjed ki, hanem a harcoló és biztosító kötelékek hadtáphelyzetének rögzítésére 
is, mivel ez a mutató az adott, átvételre kerülő csapat harckészültségének, illet· 
ve harckészségének fontos összetevőjét képezi. 

A már többször is hivatkozott 01/74. HM parancs a más nemzetiségű csa· 
patok ellátásba vételéről a következőképpen rendelkezik: A más nemzetiségű 
,,magasabbegységek . .. , egységek ellátásba vétele ... a front (hadsereg ... ) pa
rancsnok parancsa alapján történik"1• A továbbiakban a parancsban foglalt 
irányelveket „annak sorai közt olvasva" nem szószerint, hanem „szeli.eme sze· 
rint" elemezve vfasgáljuk. Eszerint az ellátásba vett csapatok az ellátást végző 
tagozat hadtáp törzséhez (vezetőszerveihez) ellátottságot igazoló jegyzőkönyvet 
és megfelelő kimutatásokat terjesztenek fel az anyagi eszközök ellátási-számve
tési egységeinek hagyományos mértékegységekben (súly, térfogat, darab stb.) ki
fejezett terjedelméről (lőszer-, üzemanyag-, élelem-javadalmazás stb.), a no
menklatúrában szereplő minden egyes anyagi eszközfajtáról. A más nemzetiségű 
csapatok ellátását az ő saját nemzeti (hadi) normáik alapján kell megvalósítani. 
Szükség esetén - elsősorban élelmezési és egészségügyi-anyagi vonatkozásban -
a más nemzetiségű csapatok a befogadó katonai szervezet nemzeti normái alap
ján is elláthatók. 

A csapatok átadása feltöltött mozgókészletek.kel, illetve az előírt készle· 
tekkel történik úgy, hogy a csapatok a várakozási, az összpontosítási vagy a meg
indulási körletek elfoglalásakor rendelkezzenek ezekkel a készletekkel. Ha a 
hadművelet során egy adott összfegyvernemi vagy fegyvernemi csapatot a szom
szédos, más nemzetiségű seregtestnek meghatározott időre vagy -feladatra ren
delnek alá, akkor az előzőekben ismertetett változatokon kívül lehet olyan meg
oldás is, hogy az átadást a tevékenység teljes időtartamára elegendő anyagi és 
szállítóeszközökkel, illetve kiszolgáló erőkkel együtt hajtjuk végre. Az anyagi 
eszközszükléglet kiszámítása céljából az átadást elrendelő parancsnok meghatá
rozza: 

- a várható anyagfelhasználást a tevékenység teljes időszakára vagy napi 
átlagban; 

- a fenntartandó (nem csökenthető) anyagi eszközkészleteket a feladat tel
jesítése után. 

Ha a napi átlagfogyasztás mértéke kerül meghatározásra, akkor azt a befo· 
gadó kötelékben való alkalmazás napjainak számával meg kell szorozni. Különös 

7 A 2. számú lábjegyzetben idézett parancs, 14. oldal. 
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gonddal kell intézkedni az átadásra kerülő csapathoz a kiegészítő anyagi eszköz
készletek besorolásához (lépcsőzéséhez) szükséges szállítóeszközök biztosításának 
módjára. 

A más nemzetiségű csapatok hadtáp szempontból való átadás-átvételének 
módja (formája), mélysége és részletessége a következó körülményektól függ: 

- a hadművelet mely időszakában kerül sor az átvételre (a hadművelet 
előkészítő időszakában - esetleg a már békében kidolgozott és jóváhagyott, pon
tosított tervek alapján -, vagy a hadművelet során); 

- előreláthatólag mennyi időre kerül alárendelésre az illető más nemzetisé
gű csapat (az egész hadműveletre vagy csupán néhány napra); 

- az elöljáró átadó, átvevő parancsnokságok milyen átadás-átvételi eljá
rásban állapodtak meg és erre hogyan intézkedtek. 

Az előzőekben felsorolt - és egyéb - körülményektől fügően az átvétel alap
vetően háromféle módon történhet meg: 

Az első mód olyan körülmények között alakulhat ki, amikor a szövetséges, 
más nemzetiségű csapat a háború kezdetén, az első szárazföldi hadművelet elő
készítő időszakában, kedvező feltételek között kerül kölcsönösen átadás-átvétel
re, mivel a hadműveletet, illetve az azt megvívó seregtest összetételét már bé
kében megtervezték, a háborús veszélyeztetettség időszakában pontosították és 
azt az Egyesített Fegyveres Erők illetékes vezető szerve (előzetesen) jóváhagyta. 
Ennél a módnál viszonylag több idő jut az átvételre, mivel a törzsek feltehetően 
csupán a ·helyzetnyilvántartással és a tervek pontosításával lesznek elfoglalva. 

A második mód olyan körülmények között alakulhat ki, amikor a háború 
folyamán egy egész (hadsereg, front) hadműveletre vagy legalábbis annak egy 
viszonylag huzamosabb időszakára kerülnek más nemzetiségű csapatok kölcsö
nösen átadás-átvételre. 

A harmadik mód olyan körülmények között lehetséges, amikor a száraz
földi seregtesthez a hadművelet megvívása során, viszonylag rövid időre - 1-2 
napra -, ideiglenes jelleggel kerülnek átalárendelésre a más nemzetiségű össz
fegyvernemi, fegyvernemi- vagy szakcsapatok. 

A következőkben vizsgáljuk meg az egyes módok végrehajtásának célszerű 
rendszabályait. A vizsgálathoz alapvető kindulási pontként a Magyar Népköz
társaság Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabályzatát kell szemügyre venni és az 
abban - e tárgyban - foglalt határozványokat alkalmazni háborús körülmények
re.s Ugyanebben a tárgyban némi további eligazodást nyerhetünk egyfelől az 
utóbbi évek koalíciós jellegű továbbképzési foglalkozásainak, gyakorlatainak 
anyagaiból; másfelől pedig azoknak a csapatátvételi tevékenységeknek a tapaszw 
talataiból, amelyeket a Magyar Néphadsereg egyes seregtestjeinek megalakulása 
idején az illető seregtesttörzsek állományából kijelölt átvevő bizottságok szerez
tek. 

Ha a Szolgálati Szabályzat által alapvetően békeviszonyokra előírt hatá
rozványokat vesszük - háborús körülmények közötti felhasználás céljából -
szemügyre, akkor az átadás-átvétellel kapcsolatban a következő ( általánosnak 
tekinthető) követelményeket találjuk: 

8 Alt./20. A Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati Szabály
zata. HM 1974. 6. számú melléklet (371. oldaltól). 
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1. A:, átadást-átvételt úgy kell lefolytatni, hogy az átvételre kerülő katonai 
szervezet tevékenységében ne legyen fennakadás (ez a követelmény háborúra és 
békére egyaránt érvényes „egyetemes" elvként fogható fel - megjegyzés a szer
zőtől); 

2. Rögzíteni szükséges a meglévő állapotot, a folyamatban levő tevékeny
ségeket, megoldandó feladatokat (ez is „egyetemes" elv, csupán a rögzítés rész
letessége és mélysége kerül külön szabályozásra - megjegyzés a szerzőtől). 

3. Az elöljáró parancsnok intézkedjen a szintre és határidőre, jelöljön ki 
bizottságot (a második elvnek a kétséges volta ennek az elvnek az alkalmazá
sával tehető konkréttá - megjegyzés a szerzőtől). 

4. A bizottság keretén belül albizottságok is működjenek (ilyen lehet pl. a 
hadtáp albizottság - megjegyzés a szerzőtől). 

5. A:, eredményt jegyzőkönyvbe kell foglalni. Ei tartalmaiia: 
az átadás-átvétel tárgyát, parancs számát, az átadó-átvevő főbb adatait; 

- a magasabb harckészültségbe helyezéssel kapcsolatos ügyek állapotát; 
- az anyagi, technikai helyzetet; 
- .a harcértéket, a személyi és technikai fel töltöttséget; 
- a személyi állomány erkölcsi, politikai állapotát, fegyelmi helyzetét, szol-

gálati- és életkörülményeit, egészségügyi helyzetét; 
- .a harci- és politikai kiképzés helyzetét; 
- a kitűzött feladatok végrehajtásának menetét; 
- egyéb (fontosnak ítélt) kérdéseket; 
- a talált állapot rövid értékelését, következtetéseket; 

6. A jegyzőkönyv három példányban készül (egy példány az átvevőé, egy 
az átadóé, egy pedig az elöljáróé) ; 

7. A befejezést jelenteni kell az elrendelő parancsnok részére és mind az 
átadó, mind az átvevő parancsnokságoknál parancsba kell tenni. 

A szolgálati szabályzatnak az előzőekben rögzített előírásai olyan minimum
nak tekinthetők, amelyeket elvileg minden átvételi módnál be kell tartani. A 
mélység és a részletesség tekintetében azonban - mint fentebb már utaltunk rá -
lényeges eltérések mutatkozhatnak az átadás-átvétel módjai között. Abból a cél
ból, hogy a második és harmadik átvételi módok lefolyását és tartalmát egy 
átfogónak t·ekinthető modellhez tudjuk viszonyítani, az első módot, annak rela
tíve teljes vertikumában vizsgáljuk. 

A Szolgálati szabályzat előírásai és a békében lefolytatott átvételek gya· 
korlati tapasztalatai alapján az átadást-átvételt végző bizottságok és albizottsá
gok háromféleképpen szervezhetők meg: 

a) összfegyvernemi bizottság, melynek keretén belül fegyvernemi és szak
albizottságok tevékenykednek. Ebben az esetben - tekintettel a Szolgálati sza
bályzat azon előírására, miszerint az átvétel a tevékenységben ne okozzon fenn
akadást - az albizottságok tevékenységére forgószínpad-szerű terv készül. E 
módszer másik előnye, hogy az albizottságok nem zavarják egymás munkáját 
(nem keresztezik egymást). Az átvételi eredmény jegyzőkönyvben való rögzíté
séhez az albizottságok bevonulnak a bizottságba és „Feljegyzés" -eik alapján dol
goznak be a jegyzőkönyvbe. Ennek a szervezési változatnak előnye, hogy ke
vesebb szem6lyt igényel, de hátránya viszont az, hogy hosszabb idő szükséges 
az átvételhez. 
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b) átvételre kerülő magasabbegység esetében egységenkénti albizottságok, 
amelyek egyidejűleg működnek és amelyekben minden fegyvernem és szolgálati
ág képviselve van (természetesen a kissebb közvetlen szak.csapatoknál csakis a 
saját szolgálatiág tevékenykedhet). Ennek a szervezési változatnak előnye, hogy 
az átadás-átvétel rövid idő alatt megoldható, de hátránya, hogy egyszerre sok 
személyt vesz igénybe az átvevő parancsnokság részéről. 

c) kombinált módszer, amelynek számos változata lehetséges. 

Az első átvételi mód esetében a helyzetfeltárás alapvető módszere és moz
zanatai a következők lehetnek (feltéve, hogy az átadás-átvételre kerülő csapat 
felkészült az új elöljáró fogadására): 

1. AJ.aki szemle, amely - ha mód nyílik rá - természetesen egységenként ke
rül végrehajtásra; 

2. Parancsnoki beszámoltatások, amelyek a magasabbegység törzsénél - az 
egységparancsnokok jelenlétében és azok kiegészítő jelentéseit is magában fog
lalva - ; vagy egységenként külön-külön végrehajtásra, a bizottságok összetételé
től függően ; 

3. Szak beszámoltatások, amelyek a parancsnoki beszámoló részeként vagy 
szúrópróbaszerű ellenőrzése, amely tulajdonképpen már az alaki szemlénél (ha 
lehetőség van ilyen megtartására) kezdetét veszi. 

5. A helyzet jegyzőkönyvben való rögzítése, jelentés megfogalmazása. 

Az első átvételi mód által feltételezett ideális helyzetben a hadtáp albizott
ságok által készített „Emlékeztető feljegyzés" -ben célszerű a következő - ter
mészetesen vitára szoruló - tényezőket rögzíteni: 

- ellátásra, kiszolgálásra váró személyi és technikai állomány, a speciális 
technikai eszközök milyen ellátási, feltöltési, kiszolgálási külön rendszert igé
nyelnek, ezt ki biztosítja; 

- a hadtápvezetés szempontjából átvételre kerülő szakvezető szervek és 
hadtápszervezetek feltöltöttsége, teljesítóképessége és csoportosítása; 

- az anyagi, egészségügyi biztosítás alkalmazásra kerülő változatai, a biz
tosítás módjai, kijelölt erői és eszközei a hadművelet különböző időszakaiban, 
mozzanataiban az adott nemzeti elöljáró hadtáp részéről; 

- az ellátás, kiszolgálás alapját képező normák: azokból az anyagokból é,;; 
szolgáltatásokból, amelyeket a befogadó; és azokból, amelyeket az elöljáró nem
zeti hadtáp biztosít; speciális anyagi eszközök; 

- anyagi ellátottság, mozgó anyagi eszközkészletek lépcsözése, kiegészítő 
készletek méretei, azok elhelyezése; 

- egészségügyi helyzet, ezen belül a leadásra váró sérültek és betegek lét
száma, a közegészség- és járványügyi helyzet, továbbá az egészségügyi anyagi 
ellátottság; 

- a hadtáp felkészítésének helyzete - ezen belül a tartalékos állomány és 
a nem szabványos technika 0/o-os aránya, a kiképzettség és összekovácsoltság 
mértéke, a hadtáp vezetöállománynak a parancsnoki- és törzsmunkában való jár
tassága; 

- erkölcsi-politikai állapot, párt- és ifjúsági-szervezeti tagok aránya, fe
gyelmi helyzet; 

- a hadtápvezetés módja, alkalmazott és alkalmazható rendszere abból a 
követelményből kiindulva, hogy legyen a lehető leghatékonyabb; másfelől pe-
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dig teremtse meg a fennakadásmentes hadtápbiztosltás feltételeit a nemzeti elöl
járó hadtáp (illetve erőforrás) részéről; operatív csoportok, összekötők kölcsö
nös vezénylése, ezek feladatait. 

Természetesen az átvételi jegyzőkönyvbe ezekből az adatokból csak egy 
tömör összegezés és megfelelő következtetés kerül bedolgozásra, ezen belül azon
ban feltétlenül rögzíteni szükséges az anyagi, egészségügyi biztosítás módját, erő
it és eszközeit a befogadó, illetve az átvett csapat saját nemzeti elöljáró had
tápja (erőforrása) részéről; továbbá a hadtápvezetés hatásköreit. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy új alárendeltek átvételekor - legyenek 
azok saját vagy más nemzetiségű erők - egyik legfontosabb szempont a szak
mai partnerek személyes megismerkedése egymással. Ennek az ismerkedésnek 
a során élőszóval, elvtársi beszélgetéssel, közvetlenül lehet rögzíteni a teendő
ket normális és rendkívüli helyzetekben, a tájékoztatás rendjét, a hadtápbizto
sítás sajátosságait (ellátmányi normák, anyagnomenklaturák eltérése stb.) és tisz
tázni lehet a meg nem értett kérdéseket. A helyszíni, személyes érintkezést sem
milyen okmány nem képes pótolni! 

A második átvételi módnak az a sajatossága, hogy viszonylag huzamosabb 
időtartamra rövid idő alatt kell az átadás-átvételt megejteni. Ennél a módnál 
tehát rendszerint egyidejűleg és összevontan történik meg a parancsnokok be
számoltatása, amely magában foglalja a szakbeszámolókat is. A beszámoló lé
nyegét írásban is kérni kell. A parancsnoki beszámoltatások idején megtörténik 
az alárendeltek röp-albizottságokkal való, szúrópróbaszerű ellenőrzése. Az „Em
lékeztető feljegyzés"-ben és a jegyzőkönyvben ennél a módnál is ugyanazokat az 
adatokat szükséges rögzíteni, mint az előzőekben tárgyalt első módnál, azonban 
az adatok hitelességét főleg a beszámolókra lehet csak alapozni. A partnerek 
közvetlen, személyes megismerkedése ennél a módnál is megkülönböztetett je
lentősséggel bír. 

A harmadik átvételi mód rendkívül operatív jellegű, mivel az átvevő se
regtest törzse a hadművelet vezetésével, illetve a soronkövetkező hadműveleti 
nap tervezésével van elfoglalva. A korszerű harc, hadművelet élesen változó vi
szonyai között feltehetőleg ez a mód kerül leggyakrabban alkalmazásra. Ilyen 
körülmények között maga az átvétel alighanem csupán a 01/74. HM parancs
ban előírt és az előzőekben hivatkozott (jelzett) okmányok (anyagi ellátottság, 
javadalmazások összetétele, terjedelme, ellátmányi normák, segélyhelyek termelt
sége stb.) felterjesztése révén fog megtörténni. Előfordulhat, hogy az átvevő se
regtest törzstől - a parancsnok általános helyettesének, a törzsfőnöknek vagy a 
hadműveleti osztályvezetőnek a vezetésével - operatív röpbizottság száll ki az 
átalárendelt más nemzetiségű, szövetséges csapat várakozási (nyugvási) körleté
be. Ebbe az operatív bizottságba hadtáp hadműveleti tiszt is beosztásra kerül 
(lehetőleg az oda rendelt összekötő tiszt). Ennél a változatnál a kirendelt had
táp vezető személy (hatáskörrel felruházott hadműveleti tiszt) személyesen hoz
za el az előírt okmányokat, rendezi a hadtápbiztosítás módját és feljegyzi a meg
oldásra váró problémákat (ha összekötőként ottmarad, akkor ezeket technikai 
híradó eszközökön jelenti, majd írásban is felterjeszti). 

Ebben az esetben csak egészen rövid, közös jegyzőkönyv elkészítésére ke
rülhet sor, amelyben a hadtáp részéről az ellátandó állományt, a biztosítási nor
mákat, a hadtápbiztosítás módját, az anyagi ellátottságot, a szállítókapacitást és 
az egészségügyi helyzetet célszerű röviden rögzíteni. 
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Következtetések: 
1. A más nemzetiségű, szövetséges csapatok hadtáp szempontból való át

adásának-átvételének módját és mélységét az átvétel összfegyvernemi módja ha
tározza meg, amely elsősorban a rendelkezésre álló időtől függ. 

2. A hadműveletek kezdetén átvételre kerülő csapatok alapvető mutatói bé
kében rögzíthetők, az átvétel konkrét idején lehetséges, hogy csupán a változá
sok kerülnek átvezetésre. 

3. Rövidített átvételi eljárás esetéhen az átvétel lényege, hogy tájékozód
junk az anyagi, egészségügyi helyzetről, eligazodjunk azokban a kérdésekben, 
amelyek a saját csapataink hadtápbiztosítási rendszerétől eltérnek. 

4. Az átvételi eljárás minimumát a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erői
nek Szolgálati szabályzata (6. számú melléklete) rögzíti. 

5. A személyes érintkezés révén szerzett tapasztalatoknak, ismeretségnek 
különös jelentősége van. 

* 

Természetesen a témát nem a kimerítés, hanem csupán a jelzések és a gon
dolatébresztés igényével adjuk kö:r_re. Ha ez utóbbi az illetékesek körében sike
rült, akkor a tanulmány a célját elérte. 

Felhasznált források: 
1. A MNK Honvédelmi Miniszterének 01. számú parancsa. Budapest, 1974. 

február 13. 
2, Alt/20. A Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Szolgálati szabály

zata. HM 1974. 6. számú melléklet. 
3. A szárazföldi csapatok hadtápbiztositásának alapjai. ZMKA tankönyv. 

1978. Kit.: 36/086/Ea. 
4. Hadtápbiztosítás a koalíciós összetételű összfegyvernemi hadsereg első 

támadó hadműveletében, erdős-hegyes terepen. ZMKA tanulmány. 1980, Nyt. 
s,,: 36/00362/Ea. 
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POLITIKAI MUNKA A HADTAPSZOLGALATBAN 

A szakmai munka segítésének feladatai és módszerei 
vezető szervekben működő pártalapszervezetekben 

Elekes János ezredes 

Ai: MSZMP MNHF-i VB néhány hónappal ezelőtt áttekintette a szakmai 
tevékenység segítésére irányuló pártpolitikai munka tapasztalatait és további fel
adatait. Allásfoglalásában megállapította, hogy „A szervezeteinkben végzett 
pártpolitikai munka jól segíti az alaprendeltetésből adódó szakmai feladatok 
eredményes ellátását. Pártszervezeteink következetes munkája nyomán vala
mennyi területen kibontakozott és egyre gazdagabbá válik a közvetett és közvet
len munkaformák alkalmazása", továbbá, hogy az elmúlt évek eredményei és 
tapasztalatai kedvező alapokat jelentenek munkánk folytatásához, még eredmé
nyesebb végzéséhez. A kedvező tendenciák erősítésével, gyengeségeink felszá
molásával arra kell törekednünk, hogy az emberi tényezőkben rejlő tartaléka-
111kat fokozottabban állitsuk az MN fejlesztésének szolgálatába." 

Az MNHF-ségi vezető törzsek pártvezetösége is áttekintette a működési 
területéhez tartozó alapszervezetek ilyen irányú munkáját és azt az általános 
tapasztalatot szűrte le, hogy az alapszervezeti vezetőségek munkaterveiben szin
te tételesen tükrözödik a szervezet minden jelentős feladata. Ezek tervezésére, 
lelkiismeretes végrehajtására igényt tart a vezető. Alapvetően kialakultak a 
módszerek, eredményességük mé[lhető. A munkát kísérő jelenségeket a vezetö
ség és a párttagság kritikusan, önkritikusan elemzi, a szükséges következtetése
ket levonja, munkájában hasznosítja. A tervekben azonban ritkán találhatók a 
vezetőségek által kezdeményezett, különösen a szakmai segítésre irányuló prog
ramok. 

A fenti megállapítások is azt mutatják, hogy jelentőségének megfelelően 
foglalkozunk a szakmai tevékenység pártpolitikai munka eszközeivel történő se
gítésének kérdéseivel. Ennek során kísérletet tettünk arra, hogy rendszerezzük 
ezt az igen sokrétű és fontos munkaterületet. 

Azokat a kérdéseket elemeztük, amelyek a vezető törzsekben működő alap
szervezetek ilyen irányú munkáját érintik, abból kiindulva, hogy meghatározó
nak tartjuk egyrészt, hogy az ilyen irányú munkának differenciáltnak kell lennie 
attól függően, hogy a párt milyen szintű szervezetéről van szó, vagy hogy az 
adott pártszervezet milyen ágazatban működik, másrészt az a meggyöződésünk, 
hogy a megújuló erőfeszítések, amelyeket a párt politikájának helyi megvalósí
tásáért kifejtünk, működési területünk egészen további tartalékok feltárásához 
vezetnek. 
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E rövid összegzésünk közzétételével azt szeretnénk elérni, hogy beindul
hasson egy vita a téma felett, az olvasók, katonaírók e területen is gazdag ta· 
pasztalataina:k megismerése útján tovább gazdagodjunk az alkalmazható mód
szerek, eljárások tekintetében, a szakmai tevékenység pártpolitikai segítése te
rén. 

I. 

Elsőként a szakmai munka segítésének néhány alapvető kérdését tekintsük 
át. 

Úgy tekintjük, hogy bármilyen irányú tevékenységünknek van néhány meg
határozó tényezője, amely megfelelő alapokat biztosít a munka sikeres végzé
séhez, így a témában forgó tevékenységhez. 

Szeretnénk elöljáróban hangsúlyozni, hogy a következőkben felsorolandó 
tényezőket nincs szándékunkban csupán e tevékenység alapjául kisajátítani, vi
szont úgy tekintjük, hogy az ilyen irányú munkánknak is alapvető kérdései. 
E:,.eket a követke:,.ókben látjuk: 

- a pártpropagandában, a tömegpolitikai munkában megvalósuló eszmei
politikai nevelés biztosítja azt a kedvező alapot, amely elengedhetetlen a szak
mai feladatok elkötelezett, tudatos végrehajtásában. A marxizmus-leninizmus 
elméletének, a párt politikájának, honvédelmi politikájának egyre gyarapodó 
ismerete elengedhetetlen törzsekben és a személyi állomány szemléletének fej
lődésében. Ez egyik alapvető feltétele a szakmai munka egyre magasabb szín
vonalú végrehajtásának. Úgy véljük, nem kell külön aláhúzni pártszervezeteink 
felelősségét e téren. 

A fentiek mellett az is fontos feladatunk, hogy a szervezetekben dolgozó 
idősebb elvtársak az odakerülő fiatal elvtársaknak átadják a politikai, mozgal
mi tapasztalataikat, ezáltal is erősítendő az állomány politikai szilárdsága, jár
tassága. Idősebb elvtársaink, akik hosszú munkásmozgalmi múlttal rendelkez
nek ma már történelemnek mondható eseményeket éltek át - II. világháború, 
a szocializmus építésének kezdeti szakasza, ellenforradalom stb. - olyan gazdag 
tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek átadása rendkívül hasznos az újabb 
generációk számára. Ezt mindenképpen elő kell segíteniük az eszmei-politikai 
felkészültség, az ügy iránti elkötelezettség mélyítése érdekében. 

- a másik tényező a személyi állomány általános és szakmai műveltségé
nek a szintje. Altalában ez a szint eltérő a vezető törzsek állományánál is. A 
színvonal emelése szempontjából azért nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk a 
személyi állomány ilyen irányú műveltsége színvonalának növelésére, a diffe
renciáltság csökkentésére irányuló meggyőző és mozgósító munkára. V ezetö 
törzsekről lévén szó, így nyilvánvaló, hogy az állomány általános és szakmai 
műveltségének színvonala meghatározó a szakterület jelene és jövőbeni fejlesz
tés helyes irányainak, arányainak ,alakításában, az adott szervezet háborús fel
készültségének színvonalában, az irányított munkaterület helyes irányú tevé
kenysége vitelében. Ebben is nagy felelősségét látjuk az adott területen működő 
pártszervezetnek. 

- a szakmai munka 
hogy milyen a viszony a 
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lősség a néphadsereg harci és ütőképessége növelése iránt, a törekvő szándék 
a saját munkaterületen az ehhez való hozzájárulásban. Nyilvánvaló, hogy az 
elkötelezettség sem önmagától alakul ki sok személyi, közösségi tényező is ala
kítja, erősíti, vagy éppen gyengíti. Nem mindegy tehát mit teszünk ennek erő
sítése érdekében. 

- ugyancsak alapvető területnek kell tekintenünk ebből a szempontból is 
a kádermunkát. Nem mindegy milyen összetételű a vezető törzsek állománya, 
illetve annak tervszerű fejlesztése. Az alapszervezetek vezetőségének erre a te
rületre is kiemelt figyelmet kell tehát fordítania, megfelelően érvényesítve a 
hatásköri feladatokat, felelősséget. 

- kiemelt jelentőségű a jó munkahelyi közérzet, az erős közösségi szellem. 
Ahol ezek biztosítottak lényegesen magasabb a szakmai munka hatásfoka is. 
A pártszervezeteknek meghatározó szerepük és politikai felelősségük van a he
lyes szemlélet, magatartás, munkahelyi közérzet biztosításáért, a közösségi szel
lem erősítéséért. Azt is látjuk. hogy a vezetés demokratizmusa a vezetők és be
osztottak több éves együttélése, az általában tartalmas emberi kapcsolatok, 
amelyek sok esetben baráti vonásokat is hordoznak, összességében jó közösségi, 
munkahelyi közérzet kialakulásához vezetnek. A hagyományosan kellemes 
együttélés, a jó munkahelyi légkör természetesen nem gátolhatja a vitákban az 
ellentétes nézetek szembesítését, a munkatársak bátor gondolatkifejtését. Arra 
kell törekedni, hogy a viták eredményeként létrejött szakmai megoldások az 
egész állomány sajátjának érezze, s az új törekvéseket - jól értve azok szüksé
gességét - magáénak is vallva, harcoljon megvalósításukért . 

- fontos kérdésnek tartjuk, hogy a szakmai tevékenységet segítő pártpoli
tikai munkát ne csak a végrehajtás segítésére korlátozzuk. Akkor éri el a mun
kánk a kellő hatásfokot, ha az alapszervezet, a vezetőség a szakterület célkitű
zéseinek kialakításában, a feladatok meghatározásában is aktívan részt vesz, 
megvizsgálja a körülményeket, azokat a feltételeket, amelyek közepette kell 
ezeket teljesíteni, végrehajtani. Ezáltal megteremthető a megfelelő összhang a 
feladatok, célkitűzések és a végrehajtás feltételei között. Ez elérhető lesz, ha 
a vezetők igénylik a véleményeket, a pártvezetőségek, az alapszervezet tagjai 
feszélyezettség nélkül meg is fogalmazzák azokat. Azt is látjuk, hogy a munka 
ilyen követelmények szerinti tervezésének, szervezésének eddig elért színvonala 
még sok tartalékot hord magában. Jobb szervezéssel, tervezéssel, hatékonyabb 
együttműködéssel növelni lehet az ilyen irányú pártpolitikai munka hatásfokát. 

Ha a pártvezetőség, a párttagság megfelelő mértékben részese a célkitűzé-
4iek megfogalmazásának, a munka tervezésének, akkor képes időben tervezni 
az erre irányuló pártpolitikai munkát is és nem marad le a szakmai munka 
tervezésétől. Ehhez természetesen a pártvezetőség és a szervezet vezetőinek szo
ros együttműködésére van szükség. Az eredményes együttműködés alapja a köl
csönös bizalom. Ez azt feltételezi, hogy a kellő felelősséggel, egyeztetve kiala
kított munka folyamatában egyetértenek. Ahol ez valamiben is hiányzik, meg 
kell teremteni, mert ha ez nincs meg, akkor kételyek keletkezhetnek a tevékeny
ség helyességében. Ez pedig lehetetlenné teszi az állomány egységes felsorakoz
tatását a teljesítés érdekében. 
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II. 

A továbbiakban a vezető törzsekben alkalmazható módszereket tekintjük 
át. Ezeknek a skálája széles, minden bizonnyal szélesebb, mint amit összefog
lalunk. Most elsősorban azokat ismertetjük, amelyekről úgy véljük, hogy minden 
vezető törzs ilyen irányú munkájában alkalmazható. Ezeket a ráhatás szempont
jából két csoportra osztottuk: a közvetlen és közvetett módszerek csoportjára. 

Közvetlen módszerek: 

l. Az állomány mozgósítása adott feladatok s::)nvonalas teljesítésére 

E tevékenységnek mindenkor át kell fognia az állomány egészét, vagy leg- · ... ~ 
alábbis többségét érintően. Munkánk elsőrendű és rendkívül fontos célja, hogy 
mindenekelőtt a párttagság értse és érezze a feladat jelentőségét, a felelősségef 
annak sikeres teljesítéséért és ennek alapján részt vegyen a teljes állomány moz
gósításában. Nagy jelentőségű, hogy az aktivitást a feladat teljesítésének egész 
időszakában fenntartsuk és a teljesítést illetően megtörténjen a visszacsatolás is. 

Ehhez természetesen az is szükséges, hogy az alapszervezet vezetősége, tag
sága mindenkor mérlegelje a döntések politikai kihatásait, vesse össze az alter
natív lehetőségeket, majd a döntések után biztosítsa a végrehajtásban az egy
séges szemléletet és összhangot. 

2. Kollektív munkák esetén annak kezdeményezése, hogy a szerv vezetője, 
vagy a témában leginkább jártas elvtárs vezetésével közösen értelmezzék a fel
adatot, az összefüggéseket, a körülményeket, az elvárható eredményeket, az 
egyes elvtársak konkrét teendőit ebben. Ezáltal elérhető, hogy mindenki egy
formán értse a célt és saját teendőit annak elérésében. 

3. A feladat végrehajtásában részt vevő, vagy együttműködő szervezetek
ben működő alapszervezeti vezetőségek kapcsolatának megteremtése, fenntartá
sa és erősítése, segítségnyújtás az együttműködés fogyatékosságaina:k felszámo
lásában, illetve a kellő összhang megteremtése a közös feladatok elősegítése 
érdekében. 

4. A feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérése, menetközbeni segít
ségnyújtás, a teljesítésért való tevékenység, aktivitás folyamatos fenntartása. 

5. Az állomány munkakörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén 
javításának kezdeményezése, esetenként az adott feladat által megkövetelt mun
kakörülmények kialakításának kezdeményezése, támogatása. (Gyakran adódik 
olyan feladat, ami a szervezetszerű összetételekben, elhelyezésben nehezen old
ható meg.) 

6. A munka folyamatába épített agitáció, meggyőző munka. Ezt a mód
szert alapvetően a párttagságon keresztül a kisebb szervezeti egységekben, illet
ve kollektív munkák esetében alkalmazhatjuk eredményesen. 

7. A még kevésbé tapasztalt elvtársak patronálása, segítése nagy tapaszt.a.
lattal rendelkező elvtársak által. 

Köivetett módszerek: 
8. A közvetett módszerek között feltétlen ki kell emelnünk ilyen szintű 

törzsek esetében a személyi állomány folyamatos általános katonapolitikai tájé
koztatását, a szakmapolitikai ismeretek lejuttatását a tagsághoz, az országos, 
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nemzetközi távlati tervek, elgondolások feldolgozását. Ilyenekre gondolunk, 
mint pl. közlekedési koncepció, egészségpolitikai irányelvek, vagy könnyúipar 
rekonstrukciója, vagy a KGST távlati tervek, programok. Meggyőződésünk, hogy 
ezek folyamatos figyelemmel kísérése elősegíti a helyes irányú szakmai munkát, 
az összefüggések tisztább megértését. 

9. Keveset beszélünk a szakmai munka segítése szempontjából az állomány 
aktív bevonásáról a mozgalmi munkába, közéleti tevékenységbe. Pedig vélemé
nyünk szerint mindez az eszmei telítettség irányába hat, ez pedig közvetve ha
tással van a szakmai munka minőségi színvonalára. A közéleti munka ebben 
szélesebb körü tájékozottságot is eredményez, amely mindenképpen a jobb szak
mai munka irányába fejti ki hatását. 

10. A kiemelkedő eredmények elismerésének kezdeményezése, az eredmé
nyek propagálása, a kiemelkedő munkát végzettek népszerűsítése. 

A szakmai feladatok magasabb színvonalon történő végzésének egyik ösz
tönzője a végzett munka elismerése, a dicséretek, jutalmak, előresorolások, elő

léptetések stb. A vezetőségek akkor járnak el helyesen, ha hatáskörükbe tartozó 
véleményezés során minél inkább figyelembe veszik a végzett munka mennyisé
gi, minőségi tényezőit, ezáltal ténylegesen elősegítik az ösztönző hatás erősítését. 

11. .A:z. állomány általános katonai, szakmai munkakörével összefüggő kép
zésének, továbbképzésének kezdeményezése, támogatása, segítése . .A:z. önképzések 
tervszerűségének elősegítése. Mindezek által a munkavégzés ilyen irányú felté
telei nagyban javíthatók. 

E tevéknység során helyt szükséges adni az MN-hez kapcsolódó, a nem
zetközi tudományos irodalmak feldolgozásának, az ellenséges tanok és az azo
kat hírdető személyiségek megismerése kezdeményezéseinek. (A jeles hadvezé
rek sohasem mulasztották el az ellenfél vezető személyiségei valamennyi alap
vető szempontból történő tanulmányozását. Ez hozzásegítette őket ahhoz, hogy 
,,azok fejével is gondolkozni tudjanak".) 

12. A különböző szintű hatáskörbe tartozó vezetők beszámoltatása a szak
mai munka menetéről. Ez alkalmat ad a szakmai munka menetének, a nehéz
ségeknek, problémáknak jobb megismerésére, másrészt javaslatokkal, tanácsok
kal segíti az adott vezetőt a vezetőség, de esetenként el is járhat a felmerülő 
problémák megszüntetése érdekében. 

Ill. 

Az előbbiekben megfogalmazottakat figyelembe véve úgy látjuk, hogy né
hány kérdésben szükséges munkánk erősítése, fejlődésünk, előrelépésünk gyor
sítása. 

Még nagyobb figyelmet kell fordítanunk az állomány politikai elkötelezett
ségének, hivatástudatának és a hadsereghez kötődésének erősítésére, a szakmai 
önbecsülés fejlesztésére. Valamennyi ideológiai munkaformában jobban kell ér
vényesíteni a szakmai irányultságot . .A:z. általános ideológiai és politikai felada
tokban még pontosabban „testre szabottabban" kell feltárni a szakágnak és ál
lománykategóriának megfelelő sajátosságokat. 
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Fokoznunk kell az általános és szakmai műveltség emelésére irányuló meg
győző, mozgósító tevékenységet, az önképzési igény fejlesztését. 

A fejlődő emberi készségek és képességek realizálásában továbbra is nagy 
gondot kell fordítani a jó munkahelyi közérzet biztosítására, a közéleti, közös
ségi magatartás fejlesztésére. Erősíteni kell az emberi 'kapcsolatok szocialista 
tartalmát. 

Kulc•kérdésként kell kezelni a párt-, állami és mozgalmi szervek közötti 
munkamegosztás és együttműködés továbbfejlesztését. A pártpolitikai munkát 
jobban kell igazítani a szakmai követelményekhez és munkarendhez. Már a ter
vezés során biztosítani kell a katonai, szakmai feladatokkal való összehango
lását. A jövőben is figyelmet kell fordítani a pártmunka módszereinek és for
máinak fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos határozatok, jó tapasztalatok népsze
rűsítésére. 

Úgy véljük, hogy a szakmai tevékenység pártpolitikai segítésében meglevő 
gondjaink egy része azonos más vezetó törzsek ilyen jellegű gondjaival. Eppen 
ezért várnánk a tisztelt elvtársak észrevételeit ezen összegzésünkkel kapcsolat
ban. 

~ öss,eállításbo, felha.s,nált anyagok: 
1. Az MSZMP MNHF-i VB állásfoglalása a .zakmai tevékenység segíté

sére irányuló pártpolitikai munka tapasztalatairól, további feladatairól. 
2. Az alaprendeltetésű feladatok teljesítését elősegítő pártpolitikai munká

ról. Dr. Sándor György ezds. Honvédségi Szemle 1979/9. szám. 
3. A pártmunka feladatai a gazdaságban. Dr. Látos István, Pártélet 1980/ 

9. szám. 
4. Előadás az MNHF-ség vezető szervek párt-alapszervezeti titkárok to

vábbképző tanfolyamán. 1981. 10. 14-én. Elekes János ezds. 
~- Tanulmány a szakmai tevékenység pártpolitikai feladatairól. Dr. Balázs 

György nyá. ezds. 
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HARCKÉSZÜLTSÉG, KIKÉPZÉS 
HADTURTÉNELEM 

Az MN Üzemanyag Szolgálat Főnökség 
törzsgyakorlásának tapasztalatai 

Ettig Antal e~redes 

A HM és az MNHF-ség éves munkatervének megfelelően 1981. marcius 
24-27-ig az MNHF 1. h. mb. MNHF irányításával törzsgyakorlás került leve
zetésre az MN ÜSZF-ség, az MN ÜEK és a szolgálat alárendeltjeitől kijelölt 
intézetek részére . 

A törzsgyakorlást, az 1979-ben lefolytatott hadijátékon végzett funkcionális 
tevékenység értékelését követően, a vezetési és fejlesztési kérdések ismételt ta
nulmányozása és elemzése alapján, a szolgálat egészének korszerűsítésével, az 
új szervezési és működési rendjével :kapcsolatos munkálatok felmérése tette ak
tuálissá és szükségszerűvé . 

Az elöljáró által meghatározott követelményeknek megfelelően lehetőség 
nyílt annak kontrolljára, hogy az MN ÜSZF-ség és alárendeltjei milyen szinten 
és formában képesek realizálni feladataik és működésük rendjét, az MN hadi
állapotra történő áttérésének időszakában. Továbbá, hogy funkcionális f~lada
taik végzését hogyan képesek megszervezni és zökkenőmentesen biztosítani a 
magasabb harckészültségi fokozatok rendszabályainak végrehajtása, az MN al
kalmazásának megtervezése és a háborús tevékenység egyidejű végzése során. 

L 

A kÖZponthadtáp részére meghatározott célkitűzésekkel összhangban a törzr
gyakorlás célja a következő főbb szak.vonatkozású kérdések vizsgálatát tartal
mazta: 

a) Felmérni az üzemanyag-szolgálat felkészültségét a háborús helyzetre va
ló átállásra és háborús tevékenységre. 

b) Attekinteni az MN üSZF-ség és alárendeltjei népgazdasági és egyéb kap-
" · csolataiban az előző központhadtáp hadijátékot követően kialakult fejlődést. 
"\:... Elősegíteni a kapcsolatok további tökéletesedését. 

e) Az üzemanyag-szolgálat munkájának sokoldalú elemzését végrehajtani 
a háborús helyzetre való áttérés és a háborús tevékenység során. 

d) Tapasztalatokat gyűjteni az 1982. évi központhadtáp hadijáték leveze
tésének elősegítése érdekében. 
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A törzsgyakorlásra vonatkozó intézkedés kiadását követóen a szakszolgálat 
annak figyelembevételével kezdte meg felkészülését, hogy a részére „gyakorlás 
címén meghatározott feladatoknak" teljes egészében, az előzőekben említett 
eredményességgel maradéktalanul képes legyen eleget tenni. Ennek érdekében 
a kijelölt gyakorló állomány: 

- állománygyűlésen tisztázza egyes személyek helyét és szerepét, valamint 
konkrét feladatait annak érdekében, hogy a törzsgyakorlásba bevontak eredeti 
tevékenységi körének teljesítése zavartalan legyen; 

- a háborús feladatokhoz szükséges és tartozó témák ismételt áttekintésé
vel, az adattárak pontosításával kezdte meg felkészülését a szükséges informá
ciók gyors beszerzésére és alkalmazására; 

- a korábban lefolytatott központhadtáp hadijátékokon szerzett tapaszta
latokat felelevenítve, az azokon észlelt és jelzett problémákat megvizsgálva ke
reste és konkretizálta a megoldások lehetőségeit, a továbbfejlesztés irányait; 

- a pártalapszervezetek segítségének igénybevételével, a párttagok aktivi
zálásával törekedett a tudati és hangulati tényezők kedvező alakítására, a ter
vező, szervező és irányító tevékenység elvárt szinten történő kialakítására, vég
rehajtására. 

A felkészítés érdekében kifejtett össztevékenység eredményességét bizonyít
ják a következők: 

- az MN üzemanyag-szolgálata az AHKSZ időszakában felkészült a meg
többszöröződő háborús feladatainak ellátására, a tábori szervezetek előírt idő
beni felállítására és a meginduláshoz szükséges anyagi eszkö~készletek saját, il
letve népgazdasági bázisokról történő biztosítására; 

- az FHKSZ időszakában megalakította és saját bázisról kitelepítette a 
hadműveleti-harcászati rakéta- és rakéta-technikai csapatok rakéta-hajtóanyag 
utánszállítását biztosító alegységet; 

- a HVHKSZ időszakában a csapattagozat kiegészítése mellett az előírt 
időben felállította a hds. hadtáp tagozatába tartozó TÜZAR egy részét és egy 
üza. száll. zászlóalját, valamint a központhadtáp előretolt lépcsőjét képező egy 
TÜZAR-t, két üza. száll. zászlóaljat és üza. töltő századát. A szolgálatfőnökség 
és alárendeltjei ezen tevékenység végzésével párhuzamosan megkezdte a harcá
szati készletek széttelepítésének irányítását, illetve végrehajtás megszervezését. 

A szolgálat egésze - minden tagozatban - a teljes „M" készenlétet, a 
THKSZ időszakában érte el, amelynek első napján bemozgósításra került a tá
bori csővezeték építő zászlóalj és „M" útján egészült ki az MN ÜEK. A szol
gálat ezt követően az így kiegészült teljes állománnyal már képes volt két egy
mást követő hadsereg hadművelet üzemanyag-szükségletét készletezni és a fel
használás ütemének megfelelően a szakanyagokat - az MN KSZF-séggel együtt
működésben - utánszállítani. Ezzel egyidöben a központhadtáp tagozat is }el
készült és részt vett helyszínről - saját raktárból - és kikülönített részlegekkel 
a népgazdasági bázisokról történő vételezések.re, valamint az átvonuló koalíciós 
csapatok hajtóanyag-szükségleteinek kielégítésére. 

A törzsgyakorlásra való alapos felkészítés jól szolgálta a konkrét helyzet 
konkrét elemzésére való készségünk elmélyítését. A törzsek összátlományának 
tevékenységét a legjobb megoldások határidőn belüli teljesítésére való törekvés, 
a sokoldalú együttműködés, a megbízható és pontos adatszolgáltatás jellemezte. 
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A gyakorlás lefolytatásának időszakában a szakkérdésekkel kapcsolatos főbb ta
pasztalatokat néhány területre konkretizálva összegezhetjük, úgymint: 

1. A törzsgyakorlás eredményesen hozzájárult egész állományunk háborús 
feladatainak tisztázásához, a ténylegesen végzendő tevékenységükre való felké
szültségük helyzetének felméréséhez, a munkavégzési készség továbbfejlesztésé
hez. 

2. Az új szervezetek létrehozása alapvetően helyesnek bizonyult, azonban 
funkcionálásuk néhány szakmai vonatkozású és technikai szervezeti problémát 
hoztak felszínre, amelyek vizsgálata az elkövetkező időszak kiemelt feladatát 
képezheti. 

3. A gyakorlás kapcsán nem lehetett kellően érzékelni a polgári szervekkel 
való szoros kapcsolatot, az elvárt összhangot. A feladat, illetve terveink szerint 
ugyan rendelkezésre álltak a szükséges anyagok, de a valóságban ez sokkal na
gyobb problémát jelenthetne. Ez elsősorban az utánszállítások végrehajtására 
vonatkozik. A kirakó állomásokat adott esetben nem valószínű, hogy üzemel
tetni tudnánk, mert a vasút helyreállítási üteme sokkal lassúbb, mint ahogy az 
előrevonás megkövetelné. Nem megoldott a kieső üza. szállító es~özök pót
lása sem. 

4. Több esetben felmerült már az, s jelen gyakorlás során bizonyítást is 
nyert, hogy a népgazdaságban üzemelő, nagy (18-22 tonnás) üza. szállító jár
műveket a központhadtáp üza. szállító zászlóaljakhoz kell csoportosítani. Ezzel 
ugyanis lényegesen növelhető lenne a szállítótér. 

5. Célszerűnek tartanánk annak meghatározását, hogy az EHVP honnan 
kerül létrehozásra. Továbbá szakszolgálatunk vonatkozásában konkretizálni azt, 
hogy kit? honnan kell átadni, illetve mikor veszi át az alárendelt szakcsapatok 
vezetését. 

6. A tábori csővezetékes zászlóalj „IAK" érdekében való működtetése fel
színre hozta az IAK szaktechnikájának. felülvizsgálatát, a lefejtés és feltöltés 
folyamatossá tételének biztosítása érdekében. 

7. A népgazdaságban tárolt készletek azonnali átvétele, felülvizsgálás tár
gyává teszi az MN ÜEK mozgósításának előrehozását THKSZ-ről FHKSZ-re 
annak figyelembevételével, mivel a KHEL ÜZAR anyagát a HVHKSZ idősza
kában át kell venni és málházni, s a széttelepítendő hadászati készleteket a ve
szélyeztetett ipari objektumokból ki kell vonni. 

8. A szakági népgazdasági szervekkel szorosabb együttműködésben a továb
biakban is vizsgálni kell az iparmozgósítás, az importált szakanyagok ideális 
tartalékolási, behozatalok átfutási idejének változatait. 

9. A gyakorlati ellátás végzése során szakszolgálatunk részére feszültséget 
okozott az, hogy a népgazdaságban az MN részére zárolt hajtóanyag-féleségek 
után költségvetésileg nincs biztosítva 0/o-os kenőanyag. Ez adott esetben prob
lémát okozhat a gépkocsi, harckocsi és repülő-motorolajok ellátási szükségletei
nek kielégítésében. A SZÉ aktivizálásánál költségvetésileg szükségesnek mutat
kozik ennek mielőbbi realizálása . 

10. Tisztázandó kérdés továbbá a KHEL és az ellátó dd. szakszolgálatá
nak létrehozása, jogköre, tevékenysége a szakalegységek és szervezetek vezeté
sében, irányításában . 
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11. Az üza. szállítások végrehajtásának könnyítése érdekében a központ
hadtáp üza. szállító z.-ak 1-2 századát célszerű nagy teljesítményű szállító jár
művekkel felszerelni, a 3. szd.-ot meghagyva platós (szilárd) szállítótérrel, a 
kenőanyagok sz.illítására. Továbbá a szervezetet úgy kialakítani és technikai 
eszközökkel ellátni, hogy belépő folyékony rakéta-hajtóanyagokkal üzemelő 
komplexumok utánszállítási szükségleteit is képes legyen adott esetben irányok
ban kielégíteni. 

12. Szükséges annak behatóbb vizsgálata is, hogy a központhadtáp és a 
repülő szervezetek későbbiekben további 1-1 üzemanyag-szállító zászlóaljjal ren
delkezzenek. 

Az előzőekben felsorolt gyakorlati tapasztalatok természetszerűen csak a 
lényegesebbnek ítélt szakmai vonatkozású kérdéseket foglalja magába. Azokat, 
amelyeket a végzett tevékenységünket közvetlenül, vagy közvetve érintik. Úgy 
véljük, hogy ezek mielőbbi megoldását, illetve feldolgozását egyrészt központi 
- elöljárói - segítséggel, másrészt, hatáskörben képesek leszünk végrehajtani. 

Őssiegezue: 
A törzsgyakorlás összességében jól szolgálta a szakállomány háborús fel

készítését, a nem kellően tisztázott területek felmérését, a fejlesztés irányainak 
pontosabb behatárolását, konkrét feladataink további kíalakítását. A gyakorlás 
eredményessége abban is megmutatkozott, hogy feladatlcidolgozás és -végzés 
közben ráirányította a figyelmet a szakszolgálat területén észlelhető ún. szúk 
keresztmetszetet jelentő problémák rendezésének szükségességére, a kiképzési és 
helyi gyakorlási feladatok irányára, az igényességre. Az állomány össztevékeny
ségéből egyben lemérhető volt az a színvonalas tenniakarás és kezdeményező
készség, amely az új - jelenleg még a tervezés stádiumában levő - szervezetek 
alkalmazhatóságának felmérésével összefüggő munkákra irányult. 

A gyakorlás arról is tanúbizonyságot tett, hogy szolgálatunk felkészült és 
kész, az egyre fokozódó követelményeknek megfelelően, a néphadsereg üzem
anyag-biztosításának színvonalas végrehajtására. 
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Az MN RSZF által levezetett törzsgyakorlás 
tapasztalatainak összegezése 

Nátrán György ezredes 

A Honvédelmi Minisztérium és az MN Hadtápfőnökség éves munkatervé
nek megfelelően 1981. március 24-27. között az MN RSZF vezetésével az MN 
Ruházati Szolgálat Főnökség és alárendelt intézetei vezető állományának rész
vételével - az MN TJÜ kivételével - törzsgyakorlás került végrehajtásra. A 
törzsgyakorlás a központhadtáp hadijátékra való felkészülés részét képezte. 

A törzsgyakorlás az MN Hadtápfőnökség Törzse által kiadott „Elgondo
lás", ,,Szervezési intézkedés" és „Alapfeladat" alapján került a főnökség által 
megtervezésre, megszervezésre és levezetésre. Az MNHF-ség törzse által meg
határozottak szerint került kidolgozásra az általános politikai, katonai és had
táphelyzet. Ezeknek megfelelően alakítottuk ki a szakmai helyzetet, mely sze
rint a szakági biztosítás végrehajtásához kezdetben ideális feltételek álltak ren
delkezésre, majd a hadműveletek folyamán szerteágazó és volumenében is je
lentős anyagbiztosítási, ellátási feladatokat kellett a szolgálatnak megoldania. 

A törct.sgyakorlás tárgya volt: 
Az MN Ruházati Szolgálat Főnökség, az MN REK alárendelt intézetei 

tevékenysége, feladatai és működésének rendje a hadiállapotra történő áttérés 
és a magasabb harckészültségi fokozatok bevezetésének időszakában, az MN 
alkalmazása megtervezése, valamint a haditevékenység ruházati biztosítása so
rán. 

A törzs gyakorlás célja volt: 

a) Felmérni az AHKSZ időszakában kidolgozott tetvek, számvetések, sza
bályzók realitását, az MN RSZF-ség és alárendeltjei felkészültségét, ezen belül 
vizsgálni: 

- az AHKSZ időszakában kidolgozott szabályzók, tervek, számvetések 
realitását; 

- a vezetési, az anyagbiztosítási és ellátási rendszer működését; 
- az állomány jártasságát a feladatok végrehajtásában; 
- a népgazdasági szervekkel való együttműködés helyzetét; 
b) Információkat szerezni a központhadtáp korszerűsített szervezeteinek te

vékenységéről az együttműködési kapcsolatrendszer kialakításához; 
e) Tapasztalatokat gyűjteni a központhadtáp hadijáték kidolgozásához. 
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A? MN RSZF-ség a törzsgyakorlás során fő figyelmét az alábbi feladatok 
megoldására fordította: 

- A szolgálat teljesítőképességének növelése, a béke ellátást szolgáló és 
hadirendeltetésű készletek feltöltésének, illetve kiegészítésének tervezése, szer
vezése. 

- A „Számítási Év" tervének pontosítása, az érvénybeléptetésig felhalmo
zott készletek figyelembevételével, a háborús költségvetés kidolgozása. 

- Az. alárendeltek irányítása a készletek feltöltése, az SZÉ tervének akti
vizálása és a tárintézetek kivonása időszakában. 

- Az MN RSZF-ség munkájának megszervezése a háborús csoportosítás 
felvétele időszakában. 

- A ruházati biztosítás tervezése, szervezése a HDS első támadó hadmű
veletének időszakára, az alárendeltek alkalmazásának megszervezése. 

- Az ellenség által mért atomcsapások szakági értékelése. Az RSZF-ség 
feladata a megbomlott rendszerek helyreállításában és a mentesítés ruházati 
szükségletének kielégítésében. 

A? MN Ruházati Ellátó Központ az alábbi kérdéseket dolgozta ki részle
tesen: 

- Háborús anyagbiztosítási tervek pontosítása, a gyártás és az ipari szállí
tások koordinálása. 

- A KÜM hálózat kiépítése, tevékenységének megszervezése. 
- A REK és alárendeltjei kivonásának megszervezése és irányítása az 

AHKSZ időszakában kidolgozott tervek alapján. 
- Veszteségek és a felhasznált ruházati készletek pótlásának megtervezése. 
- A REK tevékenysége az alárendeltjeit ért atomcsapások következmé-

nyeinek felszámolásában. 

A tárintézetek tevékenységüket a törzsgyakorlás során a következő kérdé
sek megoldása köré összpontosították: 

- A beérkező készletek fogadásának és tárolásának tervezése, szervezése. 
- A központi készletek kivonásának szervezése, a háborús elhelyezésben 

a működőképesség feltételeinek megteremtése. 
- Az igényjogosultak kényelmes ruházattal való ellátásnak megtervezése 

az MN RSZF követelményei alapján. 
- A kiszállításra tervezett készletek szállításra való előkészítése, egység

rakományok kialakítása. 
- A tárintézetek ért atomcsapások következményei felszámolásának meg

szervezése, a működőképesség helyreállítása. 

A törzsgyakorlás három mozzanatban került levezetésre. Az. egyes mozza
natok tartalma a következő volt. 

1. mozzanat: 
Az MN Ruházati Szolgálat Főnökség, az MN REK és alárendelt intézetei 

munkája a háborút megelőző politikai feszültség, veszélyeztetettség, valamint az 
MN magasabb harckészültségbe helyezése során. 

/l _ mozzanat: 
Az MN Ruházati Szolgálat Főnökség, az MN REK és alásendelt intézetei 

tevékenysége az MN alkalmazásának megszervezése, az első támadó hadművelet 
megtervezése és a háborús csoportosítás felvételének időszakában. 
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Ill. moz:i.anat: 
A:z MN Ruházati Szolgálat Főnökség, az MN REK és alárendelt intézetei 

feladatai a hadműveletek során hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek 
a]kalmazási viszonyai között. 

A törzsgyakorlás tapasztalatai alapján a Ruházati Szolgálat Főnökség fő 
feladatát a fegyveres harc kitörését megelőző politikai feszültség és veszélyezte
tettség időszakában a teljesítőképesség növelése jelenti, melynek érdekében min
den lehetőséget ki kell használni. A hadműveletek folyamán a tömeges atom
csapások következtében a termelés megbénulhat, ipari szállítás csak később vár
ható, s ebben az időben a felhalmozott készletekből kell a szükségleteket kielé
gíteni. 

Ebben az időszakban vált szükségessé a szolgálatnak az alárendelt intéze
tek feladatait, a készletek mennyiségét, tárolási helyét, minőségi összetételét 
pontosítani. 

Szorosabbá kellett tenni a kapcsolatot az MNVK Anyagtervezési Csoport
fönökségge1, az Ipari Minisztériummal, valamint a társ fegyveres testületekkel. 

Intézkedni kellett a központilag bevezetett rendszabályok végrehajtása mel
lett a béke ellátás beszűkítésére, a folyó ipari megrendelések módosítására, a 
,.Számítási Év" terve alapján az ipartól beérkező anyagok fogadására, a tár
intézetek kitelepítésével járó feladatok pontosítására. 

Ebben az időszakban a főnökség jelentős feladatát képezi a ruházati szol
gálat pénzgazdálkodása megszüntetésének és a természetbeni ellátás - hadigaz
dálkodás - bevezetésének előkészítése a csapatgazdálkodásban és a tiszti ruhá
zati ellátásban. 

Elő kellett készíteni a Textiltisztító és Javító Üzem üzemegységeinél a há
rom műszak bevezetését, valamint a területileg lebiztosított patyolat kapacitá
sok igénybevételét. 

Fel kellett készülni a haditermelésre való áttéréssel a KÜM hálózat kiépí
tésére, a csökkentett műszaki követelmények szerinti gyártás bevezetésére. 

A törzsgyakorláson szerzett tapasztalatok alapján célszerűnek látszik meg
vizsgálni, hogy a központi raktár készleteit már a politikai feszültség és veszé
lyeztetettség időszakában a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel meg kell 
kezdeni kitelepíteni Táborfalvára, illetve a többi kijelölt helyre. A:z ipartól eb
ben az időszakban beét1kező anyagokat már szintén ezekre a tároló helyekre 
célszerű szállítani. 

A Központhadtáp Előretolt Lépcső létrehozásával a tábori ruházati és 
szolgáltató üzem megalakítása az RSZF-ség feladata lesz, ami a Ruházati Ellátó 
Központ útján valósul meg. 

A szolgálat főnökség és alárendelt intézetei által az állandó harckészültség 
időszakában kidolgozott tervek, rendszabályok alapvetően biztosítják a szolgá
lat magasabb harckészültségbe helyezését, felkészülését a háborús ellátás meg
kezdésére. 

A törzsgyakorlás során igényként merült fel a jelenlegi egy szállító eszköz 
fajtára - vasútra - kidolgozott anyagi készletek kivonási tervének felülvizsgá
lata. Terveink szerint a vasúti szállítás egybeesik a harcoló csapatok Dunán
túlra történő átdiszlokálásával, ugyanakkor várhatóan a dunai vasúti hidak 
megsemmisítésével az anyagok kivonása vasúton szinte lehetetlenné válik. Ezért 

31 



szükséges a kivonás több változatának a kidolgozása, amelyet az RSZÜ a saját 
készletére vonatkozóan már a gyakorlaton elkészített. Ilyen a mát említett kite-
lepítés differenciált megkezdése a politikai feszültség időszakában, a rendelke
zésre álló, békében rendszeresített eszközökkel, a magasabb harckészültségi fo
kozat elrendelésekor ideigleneseo biztosított gépjárművekkel, illetve a már ki
dolgozott vasúti és közúti szállítás kombinációjával. 

A törzsgyakorlás tapasztalatai alapján szükségesnek látszik, hogy az alá
rendelt intézeteink kivonása kezdetének időpontját felülvizsgáljuk abból a cél
ból, hogy időben és lépcsőzetesen megoldjuk a kitelepítéssel járó feladatokat. 

Meg kell vizsgálni, és részletesen ki kell dolgozni a háborús működési he
lyeken dolgozó állomány elhelyezésének, munkafeltételeinek, ellátásának, pihen
tetésének feltételeit, valamint a szükséges anyagi és technikai eszközök bizto
sítását. Részletesen meg kell határozni a szolgálat főnökség alárendelt intézetei 
egyhavi zavartalan működéséhez szükséges irodaszer- és nyomtatványszükség
letét, ezt meg kell alakítani és szállításhoz előkészítve tárolni. 

Felül kell vizsgálni a „Számítási Év" tervét, tekintettel arra, hogy az abban 
szereplő ruházati komplettek tervezett rendeltetése - miszerint a bevonuló tar
talékosok felszerelésére vennék igénybe - megváltozott. 1981. január 30-ig a 
,.BH" és megyei tartalékot, alapvetően felszereltük. Így az „SZÉ" terve szerint 
leszállításra kerülő anyagokat elsősorban a szárazföldi csapatok mentesítési szük
ségleteinek és a készletekben bekövetkezett veszteségek pótlására tervezzük, il
letve a hátországi csapatok szükség szerinti ellátására használtuk fel. A felhasz
nálás tehát cikkenként, differenciált mennyiségben jelentkezett, következéskép· 
pen az anyagokat is így kell gyártani, beszerezni és nem komplettben. 

Az elvonuló szárazföldi csapatok textiltisztítási szükségletei kielégítését a 
jelenleg rendelkezésre álló MPP-1 készletek nem biztosítják. A feladat szerint 
ezen szükségletek kielégítésére - a meglevők mellett - 8 db DEV A típusú 
mosodakészlet állt a szolgálat rendelkezésére. A DEV A mosodaszakaszok al
kalmazása, mozgékonysága, gyors előretelepülése pozitívan befolyásolta a biz
tosítást. A szakaszoknál szervezett helyi textiltisztító üzemek termelését szerve
ző, irányító részlegeink megtöbbszörözték a kapacitást, ezért erre kiemelt fi
gyelmet kell fordítani a jövőben a tartalékos állomány ilyen irányú kiképzésé
nél. A magasabb HKSZ-i fokozatba való helyezés után, a hadműveletek meg
kezdése előtt fokozott textiltisztítási szükséglettel kell számolni a Nyugat
Dunántúlon, melyet az MN üzemegységei nem tudnak kielégíteni. Ezért már 
az AHKSZ időszakában intézkedni kell az MN textiltisztító kapacitást megha
ladó szükségletek kielégítése érdekében az igénybe vehető patyolat vállalatok 
kijelölésére és a „GM" tervbe való beállítására. 

Az új központhadtáp szervezetek rendszerbe léptetésével, az EHVP és 
KHEL működésével a ruházati biztosításhoz, az eddigieknél jobb feltételek áll
tak rendelkezésre a törzsgyakorlás során. Az önálló szervezetként működő tábo
ri TJO lehetővé tette a gyors alkalmazást, a terv szerinti átalárendelését. Ez 
különösen nagy jelentőséggel bírt az első támadó hadművelet ruházati biztosí· 
tása, valamint a tömegpusztító fegyverek alkalmazása következményeinek. fel
számolásakor. A további gyakorlások során vizsgálni kell a mozgékony, köny· 
nyen telepíthető, új típusú DEV A mosoda készletekkel ellátott tábori textiltisz
tító üzem végleges átadását az elvonuló szárazföldi hadsereg részére a készenlét 
elérése utáni idósza~ban. 
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Az EHVP-nál az alárendeltek vezetése, a központhadtáp elgondolásának 
érvényre juttatása hatékony volt, szükség szerint, átmenetileg önállóan is képes 
az alárendeltek hadtápbiztosítását tervezni és az ellátásba beavatkozni. 

A:z, EHVP és a KHEL működési rendjét célszerű törzsgyakorlásokon és 
gyakorlatokon tovább vizsgálni. 

A törzsgyakorláson a szolgálatban felvetődött néhány egyéb jellegű tapasz
talat, probléma is, amelyek megoldása az elkövetkezendő időszak feladatát ké
pezi. !gy: 

- tovább kell vizsgálni és szabályozni a jelenleg kialakított és a megyei 
TV és hadkiegészítési parancsnokságokon működő hadiruházati ellátó részlegek 
feladatait, működési rendjét a magasabb HKSZ-i fokozatokban és a háborús 
ellátásra való áttérés után; 

- újból át kell tekinteni a hivatásos állomány kényelmes ruházattal való 
ellátásának kérdését, valamint az MN Ruházati Szolgálatató Üzem működését; 

- az elvonuló csapatok által a laktanyákban visszahagyott ruházati anya
gok további felhasználására, illetve begyűjtésére változatokat kell kidolgoznunk; 

- az új típusú (DEV A) tábori textiltisztító eszközök rendszerbe állításá
nál vizsgálni kell. az AHKSZ időszakában ki irányítsa a felkészítést, összeková
c.:solást, illetve alkalmazásakor honnan - mely vezetési szintről - irányítható 
a legoperatívabban; 

- véglegesen dönteni kell, hogy a tanintézeti 
éves hallgatók - akik avatásra kerülnek -, milyen 
nek ellátva; 

(tiszt, tiszthelyettes) 
kényelmes ruházattal 

utolsó 
legye-

- a megszüntetett Könnyűipari Minisztérium helyett szakmai együttműkö
dés kialakítása az Ipari Minisztériummal. 

Összességében a központhadtáp törzsgyakorlás során a főnökség és aláren
delt intézeti vezető állománya bebizonyította, hogy a szolgálat képes alapvető 
háborús feladatának maradéktalan végrehajtására. A résztvevők elméleti fel
készültsége biztosítja ezt. Az elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazása, 
elsősorban a részletkérdések megoldásában - érthető módon - a törzsgyakorlás 
kezdeti időszakában gondot jelentett. A kezdeti bizonytalanság után az állo
mány gördülékenyen és eredményesen oldotta meg feladatát. 

Néhány szervezetünk (MN RSZÜ, megyei HER) háborús rendeltetése nem 
teljesen tisztázott. Elgondolásaink vannak alkalmazásukat illetően, de ezek 
megvalósítása további vizsgálatokat igényel. 

A szolgálat rendelkezésére álló készletek - figyelembe véve, hogy a csa
patok ellátása, v:agy a készletek feltöltése időszakában kell a háborús ellátásra 
áttérni - várhatóan biztosítják a szükségletek kielégítését. Ha a politikai fe
szültség és veszélyeztetettség időszaka hosszabb, ez kedvező feltételeket teremt 
a :iizolgálat számára a készletek felhalmozására. Váratlan esetben az ipari ter
melés és a késztermékek eljuttatása raktárainkba, várhatóan akadozni fog. 

A jelenleg kidolgozott és érvényben levő „SZÉ" terv csak nagy vonalakban 
tekinthető rendezettnek. Részletkérdésekben, a gyártás és szállítás területén pon
tosítások szükségesek, elsősorban a felelősség kérdésében. Ennek érdekében kez
deményező lépéseket tettünk az illetékes szervek felé . 
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Az MN ÉSZF által levezetett törzsgyakorlás 
tapasztalatai 

B o g n ár ] ó zs e f alezredes 

A lefolytatott törzsgyakorlás igen hasznos tapasztalatokat nyűjtott a szol
gálat érintett állományának háborús feladatai tisztázásához, a várható szak.ági 
tevékenység felméréséhez, felkészültségünk megítéléséhez. Kimutatta meglevő 
fogyatékosságainkat, kitért a tevékenységi folyamatok tervezése és szervezése 
során eddig még nem vizsgált területeire, illetőleg a napjainkban aktuálisan 
jelentkező új szervezési, szervezeti és alkalmazási eljárások vizsgálatára, a jövő
ben szükségszerűen jelentkező feladataink racionálisabb végrehajtására. Bár a 
törzsgyakorlás nem tudta teljes részletességgel kimunkálni valamennyi oktatási 
kérdésre a megoldásokat, mégis úgy ítéljük meg, hogy alapvető célját elérte, 
mert felszínre hozta azokat a szabályozatlan területeket, amelyeken a jövőben 
munkálkodnunk kell. 

1. Az élelmezési szolgálat Ve':/.etési rendszere a politikai feszültség, veszé· 
lyeztetettség és a HKSZ magasabb fokoiatainak végrebajtdsa során. 

Az FHKSZ időszakában - amíg a vezetés az állandó elhelyezésből történik 
- a kapcsolattartás megoldottnak tekinthető, azonban a háborús vezetési pon
tokra település után mind a létszámot, mind az összeköttetést illetően nehezen 
oldható meg. 

A törzsgyakodás azt is bebizonyította, hogy az ÉEKK háborús vezetése 
csak abban az esetben oldható meg, ha az ESZF h., vagy az egyik alov. az 
EEK-val együtt a háborús elhelyezési helyen települ megszakítás nélkül, mint· 
hogy az ÉEK nem rendelkezik a felső szintű háborús élelmezési biztosítás ter
vezési, szabályozási adataival, terveivel. Háborús körülmények között az ÉEK 
az SZF-ség közvetlen része kell hogy legyen. 

Nincs megoldva - más szolgálatokkal ellentétben - a szaktárcák és a szol
gálat katonai összekötók útján történő érdekképviselete, ami feltétlenül indo
kolt lenne. Nem tisztázott a vezetési pontokra település utáni összeköttetés sem, 
illetőleg terveinkben a szaktárcák kitelepítési helyei is ismeretlenek, hogy adott 
kérdésekben ki-kivel tart kapcsolatot, nem tisztázódtak. 

Ugyancsak további vizsgálatot képez a hadászati készletek széttelepltésére 
kötelezett raktárak vezetési rendje és eszközei. 

A THKSZ elrenedelésétól, amikor már a vezetési csoportok háborús elhe
lyezésben működnek, a szilárd vezetés csak akkor oldható meg, ha a HM-szer-
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vek (KHEL) rendelkeznek „M" szervezetekkel, a jelenleg tervezett 9 fővel 
(8 ti., 1 pa.) csak az operatív tevékenység oldható meg. A:, EHVP állományát 
- ha azt akarjuk, hogy maximáJis önállósággal vezesse a KHEL csapatait -
szintén az állandó állományból, méghozzá a vezető állományból szükséges ki
jelölni, lebiztosítani. Ezért az állomány vezetési csoportonkénti szétosztását új
ból szükséges megvizsgálni. 

2. A központhadtáp élelmezési szervezetei életképességének fenntartása és 
növelése, anyagi készleteinek megóvása, a hadászati készletek széttelepitésének 
megszervezése. 

A szolgálatfőnökség és alárendelt szervezetei életképességének fenntartása 
és növelése, készleteik megóvása - a gyakorlat tapasztalatai alapján - a követ
kező intézkedések megtételét, illetve felülvizsgálatát indokolják: 

a) Háborús szervezetek, csoportosítások felülvizsgálatát, kiegészítését és 
módosítását. A feladathoz racionalizálni a szervezeteket. A KHEL intézeteit 
felállítás és felkészítés szempontjából alá kell rendelni az érintett élelmezési, 
vegyes raktáraknak, a biztosított „M" tiszt legyen a raktár, üzem parancsnoka. 

A:z. ÉEK-et fel kell készíteni az ÉSZF-ség „M" szervezeti kiegészítésére, 
háborús elhelyezését a hadtápvezetési pont közelében szükséges meghatározni. 

b) A:, EHVP (KHEL) állományát az SZF-ség és az ÉEK „M" tiszti állo
mányából szükséges biztosítani, s azokat az AHKSZ ídőszakában úgy szükséges 
felkészíteni, hogy a legnagyobb önállósággal legyenek képesek az elvonuló csa
patok minden oldalú biztosítására, az országhatár elhagyása után alapvető ve
zető szerve legyen. Rendelkezési joga terjedjen ki az érintett - az elvonuló 
csapatok érdekében - élelmezési, vegyes raktárakra közvetlen szakirányítására 
is. 

c) Az érintett szaktárcák és a szakágazat kapcsolati rendjének (minden 
HKSZ fokozatban) pontos tisztázása és szabályozása (ki-kivel tart kapcsolatot 
az MN élelmezési szükségleteinek tervezésében, szervezésében, az ellátás, ipari 
gyártás, szállítás végrehajtása érdekében), az összeköttetés rendezése a háborús 
elhelyezés elfoglalása után stb. 

d) A gyakorlat tapasztalata alapján rendezni az anyagi készletek széttele
pítési távolságát, a készletek nagyságát, terjedelmét (minden raktárrészleg legyen 
képes valamennyi utalt katonai szervezet ellátására). Mikor kezdjük meg a szét
telepítést? Minthogy a szükséges anyagi készletek a veszélyeztetettség, feszült
ség időszakában már átvételre, kiegészítésre, felhalmozásra rkerülnek, a szállítá
sokat már a decentrumokba célszerű diszponálni. Széttelepítés esetén van-e 
szükség „kitelepítésre"? Úgy véljük, hogy a veszélyeztetett városokból is racio~ 
nálisabb a széttelepítés, minthogy a mozgósítás ideje alatt a szükséges szak
anyagokat az állandó raktárakból kell kiszolgáltatni. 

e) A készletek széttelepítésC', majd őrzése és védelme, illetőleg a raktár~ 
részlegek működése „M" szervezeti megerősítést indokolnak. 

3. Ai: SZÉ tervének aktivizálása függvényében a szakanyagok fogadásának, 
tárolásának megszervezése. 

Az „SZÉ Terv" ,,M" azonnali cikkeinek aktivizálása már a politikai fe
szültség időszakában megkezdődhet. Ezért az ,,SZÉ Terv" részlegesen is életbe 
léptethető, amikor van lehetőség - hosszabb a politikai feszültség időszaka - az 
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adott időszakra megrendelt élelmiszerek, eszközök termelésének meggyorsítására, 
egyidejűleg a készletek felhalmozására, akkor az SZÉ Terv már részlegesen 
életbe léptethető. 

A nagy mennyiségű anyagok fogadása, tárolásuk megszervezése, a már je
lentett széttelepített raktárrészlegekben, a politikai feszültség, a készletek fel
halmozásának elrendelése időpontjától legyen megkezdhető. A „külön parancs
ra" való széttelepités erre is lehetőséget ad. Ennek csupán az a feltétele, hogy 
békében olyan polgári objektumokat kell kijelölni igénybevételre, amelyek -
minimális átrendezéssel - bármikor használatba vehető (pl. TSZ-ek zárt színei, 
magtárai). 

Nem tisztázódtak egyértelműen, a szaktárcák képviselői sem tudtak kellően 
válaszolni az SZÉ Terv aktivizálásának módjára (keretek elosztása, gyártó-ja
vító vállalatok kijelölése, megrendelés, szállítás tisztázása. Ki-kivel tart kap
csolatot: Agt. Csf-ség - MNHF Közg. 0. Szolg. Főnökség - Polgári miniszté
rium - Vállalatok). Véleményünk, hogy háborús körülmények között a kapcso
latokból a szükségtelen áttételeket ki kell iktatni. 

4. A központhadtáp élelmezési szervezetei munkájának megszervezése a 
HF-ség hadicsoportositásának felvétele időszakában. 

A központhadtáp élelmezési szervezetei munkájának megszervezése a hadi
csoportosítás felvétele időszakában megbízhatóbbá tehető, ha az élelmezési rak
tárak HKSZ-i idejét egységesen - minthogy minden raktárnak vannak mozgó
sítás alatti ellátási kötelezettségei - FHKSZ-re módosítjuk. Az ÉEK-et pedig 
azonossá tesszük az ÉSZF-ség HKSZ-i idejével és háborús elhelyezését ugyan
abban az időszakban foglalja el, mint az ÉSZF-ség. Ebben az esetben az élel
mezési (vegyes) raktárak a felső vezetés kitelepítésének időszakára összeková
csolódnak (összeköttetést megteremtik, begyakorolják) és a THKSZ idejére biz
tosítják a vezetéshez nélkülözhetetlen szilárd összeköttetést. Ehhez azonban 
szükséges felülvizsgálni az összeköttetés eszközeit és békében történő biztosítá
sának lehetőségeit. 

5. A szövetségi kötelezettségekből adódó feladatok végrehajtásának meg
s:;:err.:ezése. 

A törzsgyakorlás során élelmezési vonatkozású szövetségi kötelezettség nem 
volt tervezve. Azonban adott esetben erre is fel kell készülni a szolgálatnak és 
a vállalatoknak, ugyanis a hadműveleti területre történő felvonulás időszakában 
elkerülhetetlennek látszik néhány élelmiszer, főleg a romlandó cikkek ~kenyér, 
hús, hentesáru), valamint az ivóvíz-biztosítás. Erre mindig készen kell állnia 
a szolgálatnak. 

6. A szakanyag-biztosítás tervezésének rendje az MNHF-ség háborús veze
tési pontjai rendszerében. 

A szakanyag-biztosítás tervezésének rendje a háborús vezetési pontok rend
szerében a gyakorlat tapasztalatai alapján véleményünk szerint a következő
képpen biztosítható: 

a) A HVP-on a szolgálatfőnök vezetésével (az ott elhelyezhető létszám 
függvényében) egy kis létszámú operatív csoport dolgozna. Alapvető feladatai: 

- a hadiköltségvetés és gazdálkodás elveinek érvényesítése; 
- hadtápdirektívához javaslat kidolgozása; 
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- az elvonuló szárazföldi csapatok élelmezési biztosításának irányítása az 
EHVP útján; 

- élelmezési biztosítás nagybani tervezése; 
- utánszállítás (ellátás) sorrendjének meghatározása; 
- a szolgálatilag alárendelt ÉEK, mint a szolgálat „M" szervezete, köz-

vetlen vezetése és irányítása; 
- a háborús munkahelyi közellátás szakági szabályozása és irányítása. 

b) MN EHVP: az MN ÉSZF-ség vezető beosztású személyének vezetésé
vel és az ÉEK-tól hivatásos állomány „M" lebiztosításával - az MNHF-i di
rektíva alapján - önállóan vezetik a KHEL szakintézeteit, biztosítják az elvo
nuló szárazföldi csapatok minden oldalú élelmezési biztosítását. Az elvonuló 
szárazföldi csapatok ellátása érdekében vezetőjét az illetékes központhadtáp 
raktárak irányában önálló rendelkezési joggal szükséges felruházni. 

e) MN ÉEK, az ÉSZF h. vezetésével: a HVP-on levő vezetési csnport ré
szeként, annak közelében elhelyezve, a felső vezetés követelményeinek érvénye
sítése, a hadigazdálkodás és ellátás gyakorlati lebonyolítása (tervutasításos be
szerzés, centralizált ellátás, kiegészítve a közellátás gyakorlati végrehajtásával). 
Az élelmezési, vegyes raktárak közvetlen irányítása és vezetése, életképességük 
növelése, széttelepítésük irányítása. 

7. A támadó hadműveletek élelmezési biztosítása, a háborús utaltsági terv 
aktivizálásának megszervezése. 

A támadó hadművelet élelmezési biztosításának és a háborús utaltsági terv 
aktivizálásának tapasztalatai a következők voltak: 

a) Ahhoz. hogy a támadó hadműveletet az elvonuló csapatok teljes mozgó 
éklmiszerkészlettcl kezdhessék, tovább kell vizsgálni a HKSZ körletébe kitele
pült csapatok laktanyai utaltsági rendjét. Elvileg tisztázni, hogy ez az utalás 
meddig tarthat (a törzsgyakorlás tapasztalata, hogy 2-3 napi tartós élelemnél 
nincs több a kijelölt laktanyákban), ki vételezzen a kijelölt polgári vállalatok
tól, ki tervezze meg a szükségletet stb.? Ha 3 napnál tovább kell a HKSZ kör
letben lenni a csapatoknak, az élelmezési raktárból ki vételezzcn? Összességé
ben a HKSZ körletekben levő csapatok élelmezési utalási rendjét szabályozni 
szükséges. 

Az elvonuló csapatok tartós élelemmel való ellátását az ország területén 
a területi raktárakból és a helyi vállalatoktól, közeli laktanyákból szükséges vé
gezni. Hazai területen a KHEL TÉR készletét nem szabad az ellátásba bevonni. 
Az országhatár elhagyásáig ezért a különböző ellátási tagozatokat fel kell töl
teni, ezzel biztosítható, hogy tartós élelmiszert naponta ne kelljen utánszállí
tani. A KHEL TÉR-bői ellátást csak az országhatáron túl indokolt végezni. 

Az elvonuló csapatok utánszállítását - a gyakorlat tapasztalata alapján is 
- az 1. és a 4. VERA-ból célszerű végezni. Itt szükséges felhalmozni a speciális 
tábori technikai eszközöket is. 

A KHEL ÉLM. ÜZEM alkalmazását illetően tudja biztosítani a KHEL 
csapatai, intézetei tartós és hússzükségletét, a hentesárut nem képes előállítani. 

b) A törzsgyakorlás tapasztalata alapján célszerű felülvizsgálni a hátorszagi 
rendeltetésű katonai szervezetekre előírt „mozgó anyagi készlet" elnevezés meg
változtatását. Ugyanis a HKSZ utasítás értelmében a mozgókészlethez a táma
dás megindulásáig nem lehet hozzányúlni. Ez a hátországi szervezetekre ne vo-
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natkozzon, náluk anyagi készletek kép;ése legyen kötelezó, azzal a céllal, hogy 
a háborús utaltsági rendszerben a vételezés megkezdéséig legyen induló kész
letük, illetve utána azt nem csökkenthető készletként kezeljék. 

e) Külön szükséges megvizsgálni az élelmezési ellátó alegységekkel nem 
rendelkező szervezetek utalási, pénzellátási rendjét. Ezek ellátási tapasztalatait 
a törzsgyakorlat sem hozta ki kellő eredményességgel. 

d) A gyakorlat egyértelműen bizonyította, hogy a katonakereskedelmi cik
kek beszerzését, tárolását és utánszállítását - az ÉEK egységes rendszerében és 
nem külön Katonakereskedelmi Vállalat útján - az élelmiszerekkel együttesen 
kell végezni. Ennek megfelelően az ÉEK és az érintett vegyes raktárak „M" 
szervezetét növelni szükséges, a katonakereskedelmi vállalat egyidejű megszün
tetésével. 

Rendezni szükséges a munkahelyi közellátás szakági, szervezeti és egyéb 
kérdéseit, minthogy ezen a területen ez ideig a HKSZ-tervek nem tartalmaznak 
tennivalókat, a Háborús Szervi Határozvány tervezet szerint ugyanakkor ezek 
a feladatok az SZF-ségre hárulnak (természetbeni ellátás; élelmiszerjegy-ellátás 
problémái a hátországban; a tiszti üzemi étkezdék szerepének tisztázása; az 
üdülői ellátás rendezése srb.). 

Ugyancsak rendezni szükséges a vállalati javító kapacitás kijelölését, növe· 
lését az illetékes szervekkel (szakemberek meghagyása, létszámuk növelése az 
MN érdekeinek megfelelően, vagy a központhadtáp raktárban "M" szervezet 
kialakításával átvenni a javító üzemeket saját kezelésbe). 

8. Feladatok az atomcsapás következményeinek felszámolásában, a szak
anyagok megóvása érdekében szükséges tennivalók. 

Az atomcsapás következményeinek felszámolásához hozzá tartozik az élő
erők kivonásának megtervezése és megszervezése. Ezzel a lehetőséggel intéze
teink jelenleg nem élnek, az élőerő kivonására nincs elgondolásuk. A:r. anyagi 
készletek bizonyos fokú megóvását a készletek széttelepítése biztosítaná. Ezért 
a kitelepülő raktárak vonatkozásában is szükséges megvizsgálni, hogy a szét
településükkel fokozható-e az anyagi készletek védelme. 

Tömeges atomcsapás esetére - amennyiben az anyaraktárat vagy annak 
részlegét megsemmisítik - fel kell készülni a vezetés helyreállítására, részlegek 
önállósítására vagy utalására, szükség esetén a megsemmisült raktár újjászer
vezésére; tartalékosok bevonultatásával, illetve új (esetleg laktanya vagy „M" 
bázis) objektum kijelölésével. 

Osszességében a törzsgyakorlás eredményesen szolgálta az érintett állomány 
háborús felkészítését. Feltárta mind a vezetés, mind a végrehajtás számára a 
szolgálat területein még meglevő problémákat és azok vizsgálatának, kidolgo
zásának szükségességét. Tapasztalatokat nyújtott a tervezett új tábori intézetek 
racionálisabb átszervezéséhez, az EHVP állományának a feladatai ellátásához 
szükséges kialakításához. Irányt mutatott számukra abban is, hogy a jövőben 
milyen szaktereületeket kell saját hatáskörben rendezni, illetve milyen felada
tok megoldásához szükséges a felső vezetés döntését kikérni. 
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Az MN egészségügyi szolgálat által vezetett 
törzsgyakorló foglalkozás tapasztalatai 

D r. B i r k ás J á n o s orvos alezredes, a hadtudományok kandidátusa, 
D r. T ö r ó l s tv á n orvos al(J'l.,redes 

A Honvédelmi Minisztérium és az MNHF-ség felkészítési tervében foglal
taknak megfelelően 1981. március 24-től 28-ig az MN központlbadtáp állomá
nyába tartozó egészségügyi szervek és intézetek részvételével törzsgyakorlás ke
rült lefolytatásra az MN egészségügyi szolgálat fönök vezetésével. 

L 

A tör<,sgyakorlá; tárgya volt: 

Az MN központhadtáp egészségügyi szerveinek feladatai és működésük 
rendje az MN hadiállapotra történő áttérésének időszakában, a magasabb harc
készültségi fokozatok rendszabályainak végrehajtása, az MN alkalmazásának 
megtervezése és a háborús tevékenység során. 

A törzs gyakorlás célja volt: 

Felmérni a központhadtáp egészségügyi szervezeteinek felkészültségét a 
szolgálat háborús helyzetre való átállására és a háborús tevékenységre. 

Vizsgálni az MN Egészségügyi Szolgálat Főnökség (és alárendeltjei) nép
gazdasági és egyéb MNHF-ségen belüli kapcsolataiban az 1978-as központhad
táp hadijáték nyomán kialakult fejlődést. 

Felmérni a központhadtáp korszerűsített egészségügyi szervezeteinek mun· 
kájk 

Tapasztalatokat gyűjteni a központhadtáp hadijáték kidolgozásához. 

A tör,sgyakorlás során feldolgo,ott kérdések: 

1. Az MN egészségügyi szolgálatának vezetési rendszere a politikai feszült
ség. a veszélyeztetettség és a HKSZ magasabb fokozatai rendszabályainak vég
rehajtása időszakában. 

2. A Számítási Év tervének aktivizálása, az anyagi eszközök fogadásának, 
tárolásának megszervezése. 
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3. A szövetségi kötelezettségekből fakadó feladatok (igények) végrehajtá
sának megszervezése. 

4. Az egészségügyi-anyagi készletek lépcsőzése az új szervezeti felépítésnek 
megfelelően. Az anyagellátás rendszerének kidolgozása. 

5. Vér-. vérpótszer-ellátás vizsgálata. 

6. A központhadtáp egészségügyi szervezetek alkalmazásának megszerve
zése, az MN egészségügyi biztosításának megtervezése a HDS első támadó had
műveletének időszakában. 

7. Az elvonuló szárazföldi csapatok hadtápbiztosítását irányító Előretolt 
Hadtápvezetési Pont (EHVP) egészségügyi szervének munkája, kapcsolatai a 
vezetés rendszerében, együttműködés az MN és a FRONT HVP-vel. 

8. Az egészségügyi biztosítás tervezése és szervezése az MN háborús veze· 
tési pontok rendszerében. 

9. Az „ikerkórházak" helyett tervezett 7., 8., 9., 10. Katonai kórházak mű
ködésének lehetőségei, tábori egészségügyi anyagokkal való ellátásuk módja. 

10. A vegyes kórházbázisok telepítésének, működésének, irányításának kér
dései. 

II. 

A törzsgyakorlást az alábbi mozzanatokban folytattuk le: 

1. MOZZANAT 

Az MN központhadtáp egés,ségügyi szerveinek munkája a háborút megelőző 
politikai feszültség, veszélyeztetettség, az MN harckészültségbe helyezése során 

Feldolgozásra került kérdések: 

MN EÜSZF-ség: 
1. A szolgálat vezetési rendszerének vizsgálata. 
2. A mozgósítási feladatok végrehajtása. 
3. Az alárendeltségébe tartozó törzsek és intézetek összekovácsolásának 

megszervezése. 

MN EÜAEK: 
1. A Számítási Év tervének aktivizálásával, az anyagi eszközök fogadásá

val, tárolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezése. 

MN Kórhá,ak, MN KőJAL, ROVKJ: 
1. A kórházak, intézet munkájának megtervezése a háborús tevékenység 

időszakára. 

2. A megalakítandó kórházak (7-10.) működtetésével kapcsolatos felada· 
tok végrehajtása. 

A mozzanat időtartama: 1 nap. 
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II. MOZZANAT 

Az MN központhadtáp egészségügyi ve::.etó és végrehajtó szervek munkája 
az MN alkalmazása megszervezésének, az első támadó hadművelet 

megtervezésének és a háborús csoportositás feltételének idószakában 

Feldolgo,ásra került kérdések: 

MN EÜSZF-ség: 
1. A központhadtáp egészségügyi szervezetek alkalmazásának megszerve· 

zése, az MN egészségügyi biztosításának megtervezése a HDS első támadó had
műveletének időszakára. 

2. Az elvonuló szárazföldi csapatok egészségügyi biztosítását irányító Elő
retolt Hadtápvezetési Ponton (EHVP) levő egészségügyi szakállomány munká
ja, együttműködésük az MN és FRONT HVP-vel. 

3. Az egészségügyi biztosítás tervezése és szervezése az MN háborús veze-
tési pontok rendszerében. 

4. Az EÜM-ban működő operatív csoport tevékenységének vizsgálata. 

HEAP: 
1. A hátországi alakulatok egészségügyi biztosításának megtervezése . 
2. A VKB-k felállításában való közreműködés. 
3. A megyei összekötő csoportokkal való együttműködés. 

MN EÜAEK: 
1. Az egészségügyi anyag utánpótlásának megszervezése. 
2. A vér-, vérpótszer-ellátás megszervezése. 
3. Az egészségügyi technikai eszközök javítási lehetőségeinek vizsgálata. 

MN Kő]AL: 
1. A hadműveleti terület járványhelyzetének értékelése. 
2. A hátországi katonai szervezetnek közegészségügyi és járványügyi biz

tosítása. 

KÓRHAZAK: 
1. A hátországi katonai szervezetek sérültjeinek kórházi ellátása. 
2. A hadműveleti területről hátraszállított sérültek fogadása. 
A mozzanat időtartama: 2 nap. 

3. MOZZANAT 

A központhadtáp egészségügyi vezető és végrehajtó szervezeteinek munkája 
a hadműveletek során hagyományos, majd tömegpusztító fegyverek 

alkalmazási viszonyai között 

Feldolgozásra került kérdések: 

MN EÜSZF-ség: 
1. A főnökség munkája az ellenség által mért atomcsapások következmé

nyeinek felszámolása során. 
2~ A központhadtáp egészségügyi intézetei alkalmazásának és az MN egész

ségügyi biztosításának megtervezése a HDS második hadművelete időszakára. 
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HEAP, MN KőJAL: 
1. Az. ellenség által mért atomcsapások következményei felszámolásának 

megszervezése a hátországi katonai szervezetek vonatkozásában. 

2. A tábori kórházbázisok kiürítésének megszervezése (SV -ok alkalmazá
sa) a HDS második hadműveletének időszakában. 

MN EÜAEK: 
1. A hadászati-hadműveleti készletek népgazdaságból való pótlásának 

megszervezése. 

KÓRHÁZAK: 
1. Az atomcsapás következtében a honi területen keletkezett nagyszámú 

katonasérült ellátásának megszervezése. 
A mozzanat időtartama: 1 nap. 

A támadó hadművelet egészségügyi biztosítási tervének összeállítása során 
az ellenség és saját erőink, csapataink feladatainak elemzésekor az alábbi kö
vetkeztetések, problémák jelentkeztek: 

1. Az egészségügyi veszteségen belül emelkedett a súlyos (shockos), több
szörös és kombinált sérülések aránya. A támadó hadművelet várható egészség
ügyi veszteségének ellátására rendelkezésre álló megnövelt első orvosi, továbbá 
szakorvosi segélynyújtó erök feszítetten biztosítani tudják a sérültek életmentő, 
halaszthatatlan ellátását. 

A tábori kórházak a tömeges sérültáramlás időszakában csak mintegy 150-
1800/0-os megterheléssel biztosítják a szükséges ellátást, ami annak minőségét és 
hatékonyságát kedvezőtlen irányba befolyásolja. 

A tábori kórházbázisok korszerűsített szervezete és a rendszerbe állított 
többprofilú tábori kórházak ágyprofilja jobban megfelel az egészségügyi veszte
ség minőségi összetételének, mint a régi szervezésű tábori kórházbázisoké. (Az 
egészségügyi veszteség minőségi összetételének figyelembevételével azonban az 
ágyprofil további módosítást igényel). Egészségügyi anyaggal történő ellátásukat 
azonban meg kell gyorsítani. 

2. A sebesültkiürítő eszközök mennyisége csapattagozatban a csak hagyo
mányos fegyverekkel vívott harctevékenység időszakában biztosítja a sérültek 
gyógyító intézetekbe szállítását. Tömeges sérültáramlás idején általános szállító
járművek igénybevétele szükséges. 

Sebesültszállító légi kiürítő eszközök csak együttműködés keretében bizto
síthatók. 

3. Hátországi tagozatban a sebesültszállító erők és eszközök felhasználása 
a tömegsérülési gócok felszámolásánál, illetve a hadműveleti területen települt 
kórházbázisokról a hátországi kórházakba történő hátraszállításhoz vehető szá
mításba. A közúti sebesültszállítás ebben a tagozatban elégtelen. 

4. A hátországi katonakórházakban végzik a hátországi alakulatok sérült
jeinek szakorvosi és szakosított szakorvosi ellátását és a hadműveleti területről 
hátraszállított sérültek egy részének végleges gyógykezelését. A katonai kiürítő 

kórházak és a szükségkórházak szakosítása jelenleg nem tekinthető teljes mér
tékben megoldottnak. 
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5. Az MN egészségügyi szolgálat háborús hátországi irányítási rendszere 
az ország öt nagy területegységén fogja össze a kórházi ellátást nyújtó egyéb 
egészségügyi erőket és eszközöket. Az egységes vezetés megvalósítása érdekében 
az EÜM-mal további pontosítás szükséges. 

6. Nem tekinthető teljesen megoldottnak az MN részére felállításra kerülő 
katonai kiürítő kórházak és szükségkórházak átadásának módja és működési 
feltételeinek biztosítása. Folyamatosan egészségügyi anyagellátásunk az MN 
készleteiből nem fedezhetö. 

7. A rendelkezésre álló egészségügyi anyagi készletek biztosítják az első 

hadsereg anyagszükségleteit. A hátországi csapatok csapat-segélyhelyeinek folya
matos egészségügyi anyag utánpótlása nem teljes mértékben megoldott. 

Az egyes mozzanatokban feldolgozott kérdések, az egészségügyi bh,tosítási 
terv realizálása során a törzsgyakorlaton az alábbi tapasztalatokat szereztük: 

Pozitív tapasztalatok: 
1. Az egészségügyi szolgálat háborús vezetési rendjében feltétlenül helyet 

kell kapnia a tervezett Egészségügyi Minisztériumi operatív csoportnak. Kiala
kult e csoport tevékenységének rendje, feladatainak körvonala. Ennek értelmé
ben világossá vált, hogy e csoport tevékenysége nagyban segíti a katonaegész
ségügyi szolgálat vezetés-irányítását, főleg a hátországi ellátás koordinálása te
rületén. 

E kérdésen belül tanulmányoztuk a megyei egészségügyi szakigazgatási 
szerv mellett működő összekötő csoportok helyét, szerepét. Beigazolódott, hogy 
szükségesek ezek a csoportok, mert segítségükkel irányíthatók a katonai kiürítő 
és szükségkórházak, valamint gyorsabbá és pontosabbá válik az információs 
rendszer. 

A legnagyobb érdeklődést és vitát az „ikerkórházak" helyett tervezett 7-
10. Katonai kórházakkal kapcsolatos kérdések váltották ki. 

A nézetek ütközése hasznosnak bizonyult és kikristályosodott a báziskór
házak szükségessége és - mondhatjuk úgy is - néha nélkülözhetetlensége. Ki
alakult az a vezetési séma, amely alapján egységes renedszerbe foglalható a há
borús irányítás, mind a hátországban, mind a hadműveleti területen. 

Negatív tapasztalatok: 

1. Nem tisztázott a PVOP egészségügyi szolgálat helye, szerepe a béke és 
háborús egészségügyi ellátás területén. 

2. Nincs pontosan körülhatárolva a HAVP egészségügyi szolgálat helye az 
MN egységes gyógyító-kiürítő rendszerében. 

3. A HEAP felkészítése háborús feladataira további erőfeszítéseket igé-
nyel. 

4. A katonai kórházak háborús felkészültsége hiányos. 
5. A ,,Számítási Év" tervében ellentmondások mutatkoztak. 

Őss<,ességében: 

A törzsgyakorlás igen hasznos volt. Igazolta a vezetés várakozását, felve
tette azokat a problémákat, amelyek akadályozzák, illetve nehézkessé teszik az 
MN egészségügyi szolgálat háborús tevékenységét. 
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Az MN KSZF által levezetett törzsgyakorlás 
tapasztalatai 

MN Közlekedési Szolgálat Főnökség kollektíváia 

A Honvédelmi Minisztérium és az MNHF-ség éves munkatervének meg
felelően 1981. március 24-27. között az MN központhadtáp közlekedési szol
gálata és a hátországi közlekedési katonai szervezetek részére törz-sgyakorlás 
került levezetésre. 

A törzsgyakórláson az MN központhadtáp közlekedési szolgálatának és 
közlekedési katonai szervezeteinek, valamint a hátországi közlekedési katonai 
sLervezetek feladatainak elvi és gyakorlati kérdései kerültek feldolgozásra. 
Vizsgáltuk a közlekedési rendszer és a közlekedési katonai szervezetek műkö
désének rendjét az MN hadiállapotrn történő áttérésének időszakában, a ma
gasabb harckészültségi fokozatok rendszabályainak végrehajtása, az MN alkal
mazásának megtervezése és a háborús tevékenység során. 

A törzsgyakorlás alapvető célkitűzésének határoztuk meg a részt vevő köz
lekedési katonai szervezetek további összekovácsolását, az MN közlekedési 
rendszere, a központhadtáp és a hátországvédelem közlekedési katonai szerve
zetei felkészültségének vizsgálatát a háborús helyzetre való átállásra és a há
borús tevékenységre, valamint a központhadtáp hadijátékra történő felkészü
lést. Célunk volt felmérni a közlekedési katonai szervezeteknek a népgazdasági 
szakági kapcsolatában elvárható fejlődésének a szintjét. Gyakorlati tapasztala
tokat kívántunk szerezni a közlekedési biztosítás főbb kérdéseit illetően a köz
lekedési rendszer teljes mélységében mind az ország, mind a hadszíntér terüle
tén. Ezen belül is kiemelt figyelmet fordítottunk a Magyar Népköztársaság és 
a hadszíntér közlekedési hálózatának egységes rendszerbe történő üzemeltetése, 
fenntartása, helyreállítása kérdéseinek vizsgálatára - az MN központhadtáp 
korszerűsített szervezeti körülményeinek figyelembevételével. Tapasztalatokat 
kívántunk szerezni és gyűjteni a közlekedési biztosítási és szállítási feladatok 
megszervezésének és végrehajtásának további korszerűsítésében, a hatékonyabb 
vezetést biztosító rendszer kialakításában, valamint a közlekedési katonai szer~ 
vezetek tervszerűbb és hatékonyabb munkát biztosító szervezeteinek kimunká
lásában. 

Lehetőséget adott a törzsgyaknrlás a különböző tagozatok közlekedési ka
tonai szervezetei egységes rendszerben, egymáshoz kapcsolódó tevékenységéne~ 
vizsgálatára mind a hátország, mind a hadszíntér területén. Mindezek elősegí

tik a közlekedési szolgálat felkészítésének, irányításának és vezetésének további 
javítására irányuló feladatok megoldását. 
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Az elgondolásnak megfelelően egy időszakban, egyszerre tudtuk működ
tetni a központihadtáp és a hátországvédelmi szervezet közlekedési rendszerét 
és ezen alapvető tagozatokon belül a közlekedési és szállító szervezeteket min
den szinten. A központhadtáp tagozat közlekedési szervezetein belül kiemelten 
kezeltük az elvonuló szárazföldi csapatok érdekében tevékenykedő mozgó köz
lekedési és szállító csapatok, szervek munkáját. 

A törzsgyakorlás szervesen illeszkedett az MN közlekedési szolgálat fel
készítési rendszerébe. Alapul az 1981. január l-re kialakult helyzetet vettük, 
figyelembe véve a korszerűsített szervezeti körülményeket és célkitűzéseket. 

A törzsgyakorlás az előzetes felkészülési időszakot követően 3 nap idő
tartamú volt. A tevékenység 3 mozzanatban került lefolytatásra: 

!. MOZZANAT tartalma: A közlekedési szolgálat vezető és végrehajtó 
szerveinek munkája a háborút megelőző politikai feszültség, veszélyeztetettség, 
az MN magasabb harckészültségbe helyezése során. 

II. MOZZANAT tartalma: A közlekedési szolgálat vezető és végrehajtó 
szerveinek munkája az MN alkalmazása megszervezésének, az első támadó had
művelet megtervezése és a háborús csoportosítás felvételének időszakában. 

III. MOZZANAT tartalma: A közlekedési szolgálat vezető és végrehajtó 
szerveinek munkája a hadműveletek során hagyományos, majd tömegpusztító 
fegyverek alkalmazási viszonyai között. 

Mindhárom mozzanatot egy-egy nap időtartamban dolgozruk fel. 

A továbbiakban a törzsgya:korlás egészét átfogó elemzéssel kívánjuk a ta
pasztalatokat közreadni, összpontosítva a figyelmet elsősorban azokra a kérdé
sekre, amelyek tanulságul szolgálnak a további munkához. 

1. 

A törzsgyakorlásra történő felkészülés 

A törzsgyakorlás kidolgozó munkája a meghatározott ütemterv szerint tör
tént. A gyakorlók a szükséges intézkedéseket és tájékoztatásokat időben meg
kapták. Ez lehetővé tette a párhuzamos munkamódszer alkalmazását és a gya
korlók részére az előkészítésre a lehető legtöbb idő biztosítását. 

Mindemellett meg kell említeni, hogy az MN KSZF-ség gyakorló állomá
nya a középirányító szervek felé kiadandó szakmai intézkedésekkel késlekedett. 
A törzsgyakorlást közvetlen megelőző időszakban végzett felgyorsított ütemű 
előkészület során ezt a lemaradást pótolták a szervek és nem okozott gátló 
körülményt a feladat megoldásában. 

A gyakorló közlekedési katonai szervezetek a felkészülést helyesen szer
vezték meg. Előkészítették a szükséges adatokat, jelentéseket, térképeket. Ösz
szeállították a gyakorlók felkészítésére, működtetésére, valamint a haditevé
kenységek megszervezésére és végrehajtására vonatkozó közlekedési és szállítási 
feladatok terveit. 

Az eredményes végrehajtást elősegítő felkészülésnél nem lehet azonban 
figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy a helyzetek feldolgozásához nem min
denütt és nem minden esetben megfelelő formában készítették elő a jelentések 
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formáit, felépítésének vázát, így a jelentések nem minden esetben voltak rena
szerezettek és nem terjedtek ki a szükséges kérdésekre, a lényegre. Hasonlóan 
nem történt meg egyes szervek részéről a különböző adatok, tevékenységek 
pontosítása az együttműködést megvalósító szervekkel. 

A felkészülésról összességében megállapítható, hogy a törzsgyakorláson 
részt vevő közlekedési katonai szervezetek a részükre meghatározott feladatok 
végrehajtására felkészültek. A hivatásos és a tartalékos állomány magatartását, 
helytállását tekintve célkitűzéseinket megértve, a feladatok végrehajtásában 
nagy szorgalommal és odaadással vették ki részüket. 

II. 

A törzsgyakorlás lefolytatása 

A törzsgyakorlás a lefolytatási terv szerint, a meghatározott mozzanatok
ban dolgozta fel az oktatási kérdéseket. A tapasztalat bizonyítja ilyen jellegű 
gyakorlások szükségességét és igen hasznos következtetések: levonására adott 
lehetőséget a közlekedési biztosítás minden területén, a vezetésnél és nem utol
sósorban a jövőbe mutató szervezeti korszerűsítésnél, a népgazdasági szervekkel 
még hatékonyabb, eredményesebb együttműködés megvalósításánál. 

Megítélésünk szerint azonban ezen kérdések - a veszélyeztetettségi idő
szaktól a hadsereg második támadó hadművelet megszervezéséig, beleértve a 
vezetés, a szervezet korszerűsítését - módszeres, elemző, teljes mértékű feldol
gozására a rövid idő nem adott egyértelmű lehetőséget. A jövőben hasonló 
gyakorlásnál célszerűnek látszik az időtényezőhöz jobban igazítani a feldolgo
zandó kérdéseket. 

A gyakorlat során az oktatási kérdéseknél olyan célkitűzés került megva
lósításra, hogy a felső- és középszintű közlekedési szervek a feladatok fddol
gozása, a jelentések kidolgozása mellett készítsék el az alárendeltségiikbe tar
tozó közlekedési katonai szervezetek részére a szakmai intézkedéseiket és idő
ben juttassák el azokat a feladatok feldolgozásához. Másrészt, mivel a központ
hadtáp tagozatba tartozó közlekedési katonai szervezetek és a hátországvédelmi 
közlekedési szervezetek feladataikat csak szorosan együttműködve, egységes 
rendszerben képesek megoldani, a kölcsönös együttműködés megvalósulására 
legyenek késztetve. 

Úgy értékelhető, hogy célkitűzéseinket - egy-két részfeladattól eltekintve -
alapvetően megvalósítottuk. A gyakorló szervezetek a feladatokat célszerű vál
tozatban dolgozták fel. A létszám és az idő függvényében a terveket, okmá
nyokat kidolgozták, a jelentésekre felkészültek. A meghallgatott jelentések alap
vetően megfeleltek az elvárásoknak, azonban néhány alapvető tapasztalatot cél
szerű a kérdések feldolgozása során végzett munkáról elmondani azoknak a 
jövőbeni hasznosítása céljából. 

A kidolgozott munka során a gyakorlók nagy felelősségérzettel végezték 
munkájukat és alapvetően helyes elgondolásokat alakítottak ki. A:z. általános
ságban pozitívan értékelhető munka mellett azonban kiütközött a kellő gyakor
lat hiánya, a több irányú feladat végzésénél a nem kellő jártasság. Mivel a 
gyakorlók alapvetően a fő figyelmet a jelentésre fordították, az alárendeltek 
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felé a szakmai intézkedések késve, nem mindenben kielégítő tartalommal kerül
tek kiadásra. Ezzel jelentős időtől fosztották meg azokat és csak részben való
sulhatott meg a párhuzamos munka. 

A jelentések a tényeket tartalmazták alapvetően, hiányoztak legtöbb eset
ben az elemző munkából eredő megfelelő következtetések, az előre mutató ja
vaslatok, a szükséges intézkedésekre vonatkozó utalások. Nem a legcélszerűbb 
a jelentések felépítése, tartalma, lényegretörö jellege. Esetenként elvi problémák 
is felmerülnek. Nincs kellő gyakorlat a jelentések megtételében. 

Különösen kiérződtek a jelentésekből a vezetési kérdéseknél a bizonytalan-
-,.. ságok, úgyszólván minden szinten. Nem érintették a mozgó közlekedési és szál

lítási csapatok vezetésének kérdését a támadó hadművelet időszakára. Ugyan
csak nem tisztázódtak teljes mélységben az együttműködés kérdései. 

-

-
.. 

Nem tisztázott a különböző szerveknél a térképek, okmányok, tervek tar
talma. A térképeken általában nem a közlekedési és szállítási feladat, azok 
megszervezése az érvényesülő. A törzsgyakorlat előírásai betartásában, a törzs
kultúrában több hiányosság tapasztalható. 

A kérdések elvárható szinten történő feldolgozását nehezíti az a tény is, 
hogy több szervnél a vezető állomány alapvetően ismeri a feladatát, azonban 
az elvi kérdések helyes értelmezéséhez mélyebb szakismeretekkel nem rendel
kezik, mivel a szolgálatnál csak rövidebb ideje szolgálnak. Ilyen felszínesség a 
hátországvédelmi szerveknél tapasztalható elsődlegesen, kivéve a közi. dd. pa
rancsnokságot, ahol jól felkészülten ismerik a kérdéseket. A Katonai Szállítási 
Főigazgatóságnál is több kérdés részletesebb kimunkálásra vár. 

A tömeges csapások következtében kialakult helyzet értékelése, a követ
kezmény felszámolásával kapcsolatos teendők szervezése határozottan, célszerű
en folyt. Hiányosság, .hogy nem minden esetben azokat a teendőket helyezték 
előtérbe, amelyek a forgalom mielőbbi megindulását biztosítják. lgy több eset
ben nem a legfontosabb feladatok kerültek végrehajtásra. 

A különböző helyzetekben a „helyzetismeret" nem volt kielégítő, az egyes 
szerveknek közvetlenül alárendelt közlekedési és szállító csapatok helyzete, 
állapota nem volt tisztázott. 

A jelzett hiányosságok mellett - amelyek fokozott mérvű kiemelése azok 
felszámolása érdekében történt - nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a 
törzsgyakorláson az oktatási kérdések feldolgozása folyamán céltudatos elemző, 
feltáró munka is folyt, amely különösen a későbbi mozzanatokban mind érté
kesebbé vált. Ennek során több ésszerű javaslat is elhangzott, amelyek további 
vizsgálata, kimunkálása szükséges. Ezeket a következtetéseknél érintjük. 

A gyakorlás mozzanatai, oktatási kérdéseinél a kidolgozások rámutattak 
azokra, az előzőekben elvégzett munkák, célkitűzések helyességére, hasznossá
gára is, amelyeket a szolgálat végrehajtott. Így többek között a gépkocsi szál
lítótér növelése, a közlekedési csapatok teljesítőképességének növelése, a hát
országi közlekedési biztosítási rendszer korszerűsítése stb. 

Ezek mellett ismételten rámutatott olyan kérdésekre is, amelyekben hosszú 
idő óta netn sikerült előrelépni. lgy pl. a nagyfolyami bídtartalékok hiánya, az 
MN KSZF-ség háborús szetvezetének nem kielégítő jellege és további jelentős 
kérdések. 
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Ill. 

Következtetések 

A törzsgyakorlás az MN KSZF-ség és a részt vevő közlekedési katonai 
szervezetek vezető állománya számára egyaránt hasznos volt. Abban a tekintet
ben pedig egyértelműen elérte a kitűzött célt, hogy mindenki pontosabban fel
ismerte helyét, szerepét, felelősségét és feladatait az irányításban és végrehaj
tásban egyaránt. Jelentősen gazdagodtunk tapasztalatokban. Jobban látjuk a 
szervező, irányító és végrehajtó munka módszereit és formáit, valamint a köz
lekedési rendszer, a közlekedési szolgálat és állományába tartozó közlekedési 
katonai szervezetek további felkészítésének feladatait. 

A gyakorlás feltárta egy sor kérdés rendezésében előttünk álló feladatokat 
és hasznosítható tapasztalatokat nyújtott a közlekedési csapatok, szervek továb
bi felkészítésére, egyes módosításokra. Jelentősen hozzájárult az MN közleke
dési szolgálat háborúra való felkészítésének magasabb színvonalra emeléséhez. 

A gyakorlás általános értékét és ennek érdekében kifejtett céltudatos erő
feszítések elismerését nem csökkenthetik a végrehajtás folyamán felmerült fo
gyatékosságok sem, amelyek bátor, önkritikus értékelés alapján szintén a to
vábbi munka használható elemeivé válnak. 

Ezek szem előtt tartásával a gyakorlással kapcsolatos egyes főbb kérdések
re vonatkozóan a következő következtetések vonhatók le. 

1. Az MN közlekedési szolgálat haditevékenységek eseténi hatékony mű
ködésének megszervezése és végrehajtása terén meghatározó tényező az MN 

:. 

_ ... 

KSZF-ség munkája. Ehhez megfelelő szervezet szükséges. ..,, 

A jelenlegi szervezet és létszám nem képes biztosítani a főnökségre háruló 
feladatokhoz szükséges csoportosítások kialakítását. A jelenlegi vezetési csopor
tokba kijelölt állományon felül s,ükséges: 

- néhány fős operatív csoport az MNVK-hoz a hadműveleti szállítások 
tervezésére; 

- a KHEL-höz; 
- a hadszíntér főparancsnoksághoz és 
- esetenként más helyre. 

Megoldásként háborús állománytábla kidolgozása szükséges. 
S,ükségesnek látszik az MN KSZF-nél - a KSZFI állományából - egy 

szűk törzs létrehozása a szállításokra a KPM mellett, a régi KKSZV feladat
körével. Az MN KSZFI állományának fennmaradó részéből a Közlekedési 
Anyagellátó Központ kialakítása is célszerű. 

2. A központhadtáphoz tartozó gépkocsi szállító zászlóaljakat dandár kö
telékbe célszerű szervezni és az MN KSZFI helyett az MN KSZF-ség aláren
deltségében működtetni. 

3. Következő igen fontos kérdés a hátországi közlekedési rendszer kérdé
seinek vizsgálata, elemzése. 

Célszerűnek látszik a hátországi közlekedési dandárok ha.ború eseténi át
alárendelése a központhadtáphoz. Vezetésüket az MN KSZF-ség közvetlenül 
végezze. Felkészítésüket az állandó harckészültség időszaká.ban továbbra is az 
MN HA VP hajtsa végre. 
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A közi. dd. felkészítésénél célszerű, hogy a speciális feladat következtében 
a vegyes hídépítő zászlóalj helyett vasúti hídépítő z. kerüljön a szervezetbe, a 
közúti útépítő zászlóalj egyben váljék alkalmassá hídépítési feladatra is. 

A hátországi közlekedési rendszernél további vizsgálati téma, hogy az át
rakó és ideiglenes átrakó körletek a KPM-hez kerüljenek már az állandó harc
készültség időszakában is felkészítésre. 

Ezen rendszerrel egy lépcső kiiktatódik a közlekedési csapatok vezetésénél, 
tevékenységénél. 

4. Igen fontos kérdés a továbbiakban is a nagyfolyarni tartalék hidak biz
tosítása. 

A tiszai JAK-oknál 1-1 pontonhíd a forgalmat csak szükségszerűen bizto
sítja. Szükségessé válik még egy-egy híd biztosításához uszályokból 2 alacsony
vízi híd terveinek kidolgozása és az alkalmazás feltételeinek megteremtése. 

5. Néhány tapasztalatot szereztünk a gyakorláson a mozgó közlekedési és 
szállító csapatok vezetésében, működtetésében. Teljes mélységben azonban e 
kérdés feldolgozása nem válhatott lehetővé, mivel sem a frontszintű, sem a 
HM anyagellátó szervek a gyakorláson nem vettek részt. 

Gondot jelent a vasúti és a közúti dandár alkalmazása, mivel mindkettő 
különböző szakcsapatokkal - elsősorban a vasúti dandár - történő megerősítése 
szükséges. 

A szállítási feladatok végrehajtásának közvetlen tervezéséről és irányítá
sáról az előzőekben említett szervek részvételével végrehajtott gyakorlaton való 
vizsgálat után lehet végleges véleményt kialakítani. 

Az irányításhoz szükséges csoport létszámát a fentieknek megfelelő fel
adatok véglegesítése után lehet meghatározni. A jelenlegi szervezetek irányítása 
esetén közlekedési és szállítási vonatkozásban a létszámszükséglet az előzetes 

tapasztalatok szerint közelít a tábori hadtápfőnökségnél rendszeresítetthez. 

6. Ismételten igazolta a gyakorlás, hogy az ideiglenes átrakó körletek al
kalmazásánál az üzemanyag átszállításához a csővezeték a legalkalmasabb. El
lenkező esetben a meghatározott mennyiség átrakása nem látszik biztosítottnak:. 

Az átrakó és ideiglenes átrakó körleteknél a rakodások gépesítése mind 
sürgetőbb, amely a rakodási időt alapvetően egyharmadára csökkenti. 

7. Továbbra is felmerül a hadihajós dandár szerepének tisztázása háború 
esetére. A hajózó utak biztosítása mellett szükségesnek látszik a TS-uszályokból 
épített hidak közvetlen biztosítása (akna, légi). 

8. A hidak helyreállításához további vizsgálandó téma a vasbeton elemek 
gyártása és felhasználása. Az elvonuló közlekedési csapatok céljaira ezek nem 
alkalmazhatók. (Hátországi vonatkozásban alkalmazhatók.) 

Célszerű vizsgálni, hogy az építőipari födémelemet (10 m-en felül) milyen 
formában gyárt és hogyan alkalmazhatók a hidak esetében . 

Ugyancsak e témába tartozik azon helyek kutatása (HM Erdőgazdaság, 
egyéb erdőgazdaságok, fa telepek), ahol faanyagtartalék található a híd elemek
hez - mind az elvonuló, mind az ország területén tevékenykedő dandárok ré
szére. 
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9, A tapasztalatok alapján különbözó belső szervezeti változások vizsgá
lata szükséges az egyes közlekedési katonai szervezeteknél. Néhány ilyen: 

- helikopterek biztosítása a hátországi dandárokhoz a közúti komendáns 
szolgálat irányítására; 

- a ,hátországi dandárnál a közúti komendáns szolgálat alárendeléséból 
adódó feladatra dandár diszpécser szolgálat szervezése stb. 

10. Néhány kérdés a KPM-mel közös vizsgálatot követel. Így: 

- a KPM helyreállító alakulatok mobillá tétele; 
- a helyreállításban az MN feladatainak pontosítása a hadműveleti köve-

telmények és a lehetőségek függvényében; 
- AK, lAK-ek felkészítése a KPM által; 
- Volán és Hungarocarnion Vállalatok által felállítandó szállító zászló-

aljak „M" törzseinek megszüntetése és a feladat átruházása a vállalatokra; 
- nehéz pőrekocsik beszerzése, amelyek oldalfallal felszerelhetők és rnás 

szállítási célra is alkalmazhatók; 
- mozgó vasútigazgatóság rendszerbe állításának kérdését ismételten vizs

gálni. 

Oss<,egezésként megállapíthatjuk, hogy a gyakorlás hasznos volt, jó tapasz
talatokat adott és elősegítette a közlekedési szolgálat, a közlekedési katonai 
szervezetek háborús feladatokra történó felkészülését. 

A gyakorlók munkájában a gyakorlás kezdetén több hiányosság volt ta
pasztalható. nehezen találták meg a helyes munkaritmust. Ez azonban mind
inkább javult. Minden törzs becsülettel dolgozott, komolyan vette a feladatot, 
aktív, érdemleges munkát végzett. Mindvégig elismerésre méltó erőfeszítéseket 
tettek. 
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A korszerűsített kiképzési rend hadtápkihatásairól 

Kapus Gyula ezredes 

A 3x6 hónapos kiképzés és az új munkarend bevezetése a hadtápszolgálat 
tekintetében is új követelményeket támaszt a kiképzőmunkánk, valamint a csa
patok HKSZ és kiképzési feladatai hadtápbiztosítását illetően. 

Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, hogy már kezdeti tapasztalatokkal ren
delkezünk a központi intézkedések, az új kiképzési programok alapján állított 
követelménytámasztásunk végrehajtásáról. A nagyszámban elvégzett eUenőrző
felméró munka alapján megállapítható, hogy az alárendelt hadtáptörzsek meg
értették az új kiképzési rend lényegét. Emellett még számos hiányosság tapasz
talható az egységes értelmezés, s a megszokott módszerektől való nehéz elszaka
dást iUetően egyaránt. 

A hadtápkiképzés korszeríísített rendjének fő vonásai a következőkben 

foglalhatók össze: 
- A korábbiaktól szorosabban kapcsolódik az adott csapat kiképzési fog

lalkozásaihoz. 
- A kiképzési órák száma a csapatokétól nagyobb mértékben csökkent. 

Ezen belül megmaradt a szakharcászati kiképzés elsődlegessége, biztosítva az 
általános katonai kiképzés tárgykörei integrálását. 

- Nőtt a tábori kiképzés aránya, a hadtáp gyakorlópályák kihsználásának 
jelentősége. 

- A szakharcászati kiképzés tárgyköreinek egy része azonos a csapatok 
harcászati tárgyköreivel, így jó alapul szolgál a minden oldalú komplexitás, 
összekovácsolás érvényesítéséhez. 

- Megnőtt a kiképzési időn kívül elrendelt kiképzési feladatok száma. 

A szakcsoportos kiképzés további decentralizálásával párhuzamosan csök
kent a bázis kiképzések aránya. 

A hadtáptisztekkel, tiszthelyettesekkel lefolytatott véleménycserék, a ki
képzés-módszertani foglalkozások egyértelműen tükrözik, hogy a hadtápki'képzés 
teljesítését csak új, intenzívebb módszerekkel lehet biztosítani. 

A lerövidült kiképzési időben még nagyobb jelentőséget kapott az idő
gazdálkodás, az ezt elősegítő kiképző szervező munka. E tekintetben a hadtáp
kiképzés kuksbeosztású személyének az EPK vagy HTPH-t kell tekinteni. Ezt 
a tényt annál is inkább szükséges hangsúlyozni, mivel a kiképzési program első
sorban a kiképzési célokat és a követendő kiképzés módszertani kérdéseket 
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szabályozza a tárgykör és irányóraszámok megadása mellett. Szinte alig tér ki a 
mind nagyobb jelentőséggel bíró kiképzés szervezőmunka fogásaira. 

Egy 6 hónapos kiképzési időszak hadtápkiképzési szerkezete jó összeállí
tásán igen sok múlik. Ennek egy célszerű modelljét az 1. számú mellékletben 
részletesen megkísérlem bemutatni. 

A modell tükrözi a kiképzési időszak főbb etápjait: az alapkiképzés, a 
kötelékkiképzés első hónapja, a kötclékkiképzés 3-5. hónapja és a 6. hónap. 
Ezen időfelosztáson belül kell a hadtápkiképzési feladatokat tervezni. 

Kiinduló alap: a csapat részére elrendelt kiképzési bázis elosztás, valamint 
a különböző méretű gyakorlatok időpontja. Az alapkiképzés 30 órás szakkikép
zési feladatait, a kötelékkiképzés első hónapja speciális szakcsoportos össze
vonásait, az 5x6 órában elrendelt szakharcászati foglalkozást, a 12 óra idő
tartamú szakharcászati gyakorlatot, valamint a 6. hónapban elrendelt rajpa
rancsnoki, sebesültvivő, alosztály-szolgálatvezetői stb. összevonásokat a csapat 
naptári tervével szoros összhangban, annak részeként, a népgazdasági munka
feladatokat is figyelembe véve kell megtervezni -, másszóval - szinte „beül
tetni" a 6. hónap már előbb jelentett időszakaiba. 

Mivel a hadtápalegységek folyamatosan éles ellátást is végeznek, a kikép
zési feladatokat semmiképpen sem lehet az ellátási csúcsterhelések idejére ter
vezni. A hadtápalegységek „kiszakítását" a szakharcászati foglalkozásokra, il
letve az azokra integrált általános katonai tárgykörök átvételére, a havi 1-2 
napos összevont komplex foglalkozásokra célszerű tervezni. Ekkor egy változat 
szerint (1. számú melléklet) egy kötelékkiképzési hónapra eső részarányban mint
egy 20 óra politikai, testnevelés, alaki és kötelékben végrehajtandó kiképzés tel
jesíthető nappali és sötét időben, a tábori kiképzés módszerei alkalmazásával. A 
kötelékkiképzési feladatok önállóan, vagy harcoló alegységek harcászati kikép
zésére építve hajthatók végre. Ez utóbbi formában célszerű csak beállítani a 
már említett szakharcászati gyakorlatot, illetve az összfegyvernemi és fegyver
nemi csapatok részére időszakonként előírt 6 órás, harcközbeni feladatokat fel
ölelő hadtáp kiképzést (lőszer, üza. stb. feltöltés). Ez utóbbihoz példának említem 
ide a HTP KP 3. TK (1. sz. foglalkozást és az öfn.-i KP 2. TK 1. sz. foglal
kozást). Természetesen mindezeken túl a hadtápalegységck részt vesznek, s az 
előírt óraszámban harcszerűen gyakorolnak a csapatok harcászati gyakorlatain, 
hegyikiképzéscn, vízalatti átkelésen stb. A hadtápalegységek tervszerű, előírt 

gyakoroltatását a jóváhagyott „Levezetési Terv" és annak végrehajtásához ké
szített „Foglalkozási Jegy" -ck alapján lehet csak szervezetten biztosítani. E téren 
igen lassú a szemléletváltozás még. 

A hadtáp kötelékkiképzés kérdésénél maradva a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy önálló szakharcászati foglalkozás (kötelékkiképzés) az ezred elló. század, 
vagy ESH méreten alúl nem célszerű. Éppen ezért a z. hadtápok csak zászlóalj, 
vagy század harcászati kiképzésén, annak harcszerű hadtápbiztosítását gyako
rolva képesek kötelékkiképzési feladataik végrehajtására. 

Ahol nagymérvű a hadtápalegységek keretesítése, ott az egyes harcoló 
alegységekhez felváltva, összevont hadtápszervezetekk.el kell az előírt tárgykö
röket végrehajtani. Ezen hadtápoknál a tartalékos behívásokat és a kötelékki
képzés feladatait is jól össze kell hangolni. 

Külön érinteném a már polgárjogot nyert LHTP-ok sajátos kiképzési kö
rülményeiből adódó feladatok megoldását. Ezeknél a szervezeteknél az idő- é·~ 

52 

.,, ' 

: 

-

• 



,,, -

energia-megtakarítást szem előtt tartva , az LHTP méretekben összevont ki
képzést kell szorgalmazni, laktanya szinten összehangolt terv alapján. Ez alól 
kiv.étel a laktanyában elhelyezett csapatokkal együtt végrehajtandó hadtáp szak
harcásiati gyakorlat, a hegyikiképzés, vízalatti átkelés stb. kötelékkiképzések 
során sorrakcrülő (az ott tartózkodási időt kihasználó) hadtápkiképzések. 

Egy csapaton belül is bonyolult, egy laktanyán belül még bonyolultabb, 
tehát nagyobb figyelmet követel az ellátási, kiképzési, harckészültségi feladatok
kal összehangolt hadtápkiképzés megtervezése és szervezése. Ez csak akkor 
sikerülhet, ha az EPK HTPH (LPK HTPH) a csapat naptári tervével össze
hangolt naptári tervet készít, amely segítségével az egység parancsnokhelyette
sekkel szoros együttműködésben kialakítja a feladatok időrendi és kiképzés
centrikus elosztását, egyeztetését. 

Az új kiképzési programok egyértelműen szabályozzák a kiképzésben köve
tendő ütemezést, szervezés ajánlott rendjét. Nem mondható el ez a szabályozott
;ág az új követelmények hadtápbiztosítására gyakorolt hatásáról, illetve a meg
oldások új módozatairól. Ezekhez kapcsolódva a továbbiakban néhány főbb 
vonásban megkísérlem a korszerűsített kiképzési rend, a bevezetésre került 5 
napos munkahét, a csapatok közlekedési, anyagi, egészségügyi biztosításra gya
korolt főbb hatásait, a célszerű megoldási módszereket áttekinteni. 

Az egyértelműen látszik, hogy a 18 hónapos kiképzés bevezetésével nő az 
adott kiképzési időre eső ellátási feladatok mennyisége, nőnek a minőségi el
várások. Mindezekkel nem nőnek - nem is nőhetnek - arányosan a biztosított 
hitel- és anyagi keretek, a kiszolgáló állomány létszámában inkább csak csök
kenéssel lehet számolni. Ezt az ellentmondást, csak az ellátás rendje igazításával, 
új módszerek meghonosításával, a takarékosság minden téren való érvényesíté
sével lehet feloldani részben, vagy teljesen. 

Mindezt úgy célszerű elvégezni, hogy a hadtáp segítse a megnőtt kiképzési 
feladatokkal leterhelt alegységparancsnoki állomány munkáját, szolgálati kö
rülményei könnyítését, a sorállomány szolgálati és életkörülményeiben elért szín
vonal megtartását, ahol lehet javítását. Emellett a kiszolgáló állomány leterhelt
;égét is meg kell tartani egy engedélyezett tűrési határon belül. 

Az egyik alapvető új vonás a tábori kiképzés különböző formái arányának 
növekedése. Ennek jelentős részében tábori viszonyok között kell az ellátást biz
tosítani. Az a célszerű, ha a kiképzési bázisok ellátó eszközeit és lehetőségeit 
olyan szinten tartjuk, amelyek a helyben való élelmezési és egészségügyi ellátást, 
a technika karbantartásához-feltöltéséhez szükséges üzemanyag-feltételeket, ruha
szádtást, katonakereskedclmi ellátást képesek biztosítani. 

Nem mindegy, hogy a helyőrségi kiképzési bázisra 10 km-ről hozzák a főtt 

ételt, vagy helyben készítik azt el. Nem mindegy az étkeztetés kiszolgálást milyen 
körülmények között biztcsítják. 

Amennyiben a tábori kiképzés napi ki- és bevonulás keretében történik, 
nyilvánvalóan az ellátási feladatok egyszerűbben jelentkeznek. De ilyen esetben 
is, más esetekben pedig a szabályzatok előírásait betartva, a tiszti, tiszthelyettesi 
állományt térítésmentesen kell élelmezni. Korábban a helyőrségi bázisokon elő
fordult, hogy a katonák délben megfelelően étkeztek, a hivatásos állomány pe
dig hazulról hozott hideg élelmet fogyasztott. 

A tábori kiképzés az egységeknél fokozottabb gyakorlóruha-felhasználással 
.iár, ezt a hivatásos állomány és a sorállomány ruházata gyakoribb cserélésével 
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kell ellensúlyozni. Ahol nem mindig új ruhát adnak ki az ezred raktárából, ott a 
kereteinkböl ez a megnőtt igény biztosítható. 

Takarékos megoldásnak számít a már korábban is alkalmazott módszerek 
folytatása, a bázisokon folyó kiképzéshez szükséges szaktechnika állandó kinttar
tása is. 

Az összekapcsolt komplex foglalkozásokkal folytatott kiképzés, a gyakoribb 
helyőrségtől való távollét, az 5 napos munkahét bevezetése, egyáltalán a napi 
kiképzési feladatok mennyiségi-minőségi növekedése jelentősen kihat a csapatok 
NAPJREND-jére, ezen keresztül a napi csapatéletre, annak minden oldalú bizto
sítására. Az eddig szerzett tapasztalataink szerint nagyobb körültekintéssel szük
séges a napirendek átdolgozását végrehajtani, különösen ott, ahol különböző 
alárendeltségben, több egység van elhelyezve. 

A „sűrűsödő" feladatokat nem szabad az állomány ellátására előírtak csor
bításával megoldani. Az étkezésekre, tisztálkodásra, fürdésre, orvosi rendelésre 
stb. előírtakat sérthetetlennek kell tekinteni. Ezen feladatok időszükséglete csak 
korábbitól jobb szervező munkával csökkenthető (kevesebb váltás az étkezdék
ben, minden zuhanyrózsa működik stb.). 

Miután megszűnt a második kiképzési óra utáni tízórai szünet a napirendben, 
várhatóan azt a megoldást kell alkalmazni, hogy megfelelő gyári, vagy házi 
csomagolásban a reggelinél ki kell adni alegységre egyben, vagy személyre 
szólóan a tízórait is. A helyőrségi gyakorlótereken folyó kiképzéskor még in
dokoltabb ez a módszer. 

Az alegységek még dinamikusabb élete megkérdőjelezi a személyre szólóan 
átvett és visszadásra kerülő fehérnemű-mosatás rendszerét is. 

Az ötnapos munkahét beveztésével jelentősen meg kell változtatni - a csapat 
heti munkarendjét - annak részeként a htp. tiszti, tiszthelyettesi állomány, a 
tiszti étkezdék és a CSSZR-ek polgári dolgozói munkarendjét. 

A hétvégi ellátás szervezését és irányítását a többnapos ünnepeken már ed
dig is alkalmazott módszerekkel jól meg lehet oldani úgy, hogy a htp. tsz. állo
mány kis része legyen csak felváltva igénybe véve. Ehhez jól hozzá kell igazítani 
a vállalatok beszállítását, a kiadandó anyagok kiskonténeres előkészítését stb. 
A szállitópark és szaktechnika karbantartását ha jól „előreszervezett", az ellátást 
is felügyelő tiszt, tiszthelyettes és tisztes állomány is képes kézbentartani. 

A polgári dolgozók csökkentett munkaidejének biztosítására a tiszti étkez
déken - ahol van - vasárnapokon csak a felszolgálást célszerű biztosítani, a le
génységi konyhán főtt étkezés felszolgálására. Ahol lehet a szombatokra is ezt 
célszerű bevezetni, ahol (felváltva) csökkentett létszámmal kell a tiszti étkez
déken a főzést-kiszolgálást megoldani. 

A CSSZR-ek állományával a hét öt napján kell az előírt munkaidő-óraszá
mot ledolgoztatni. Ahol a gépek kihasználása, vagy géphiba miatt a szombati 
munkavégzés is szükséges, a pihenő időt a hét más napján kell - lépcsözve kiadni. 

Befejezésül szeretném aláhúzni eddig szerzett tapasztalataink alapján~ hogy 
az új követelmények teljesítésére szükséges új módon való munkálkodás teki.nte
tében még nem jutottunk messze. Ahhoz, hogy az eddigi tartalékokat jó ütemben 
tudjuk hasznosítani, tartózkodni kell mint végletektől - az előttünk álló felada
tok túlbonyolításától éppen úgy, mint az újítani szükségesség lebecsülésétól. 

(A melléklet a folyóirat végén található.) 
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A „BAKONY-81" harcászati gyakorlat 
hadtápbiztosításának tapasztalatai 

Szenes Zoltán őrnagy 

A kiképzési terveknek megfelelően magasabbegységünk - együttműködésben 
egy szovjet gépesített magasabbegységgel - 1981. évben lefolytatta a „Bakony-81" 
harcászati gyakorlatot. 

A gyakorlat tárgyát a hadsereg első lépcsőjében támadó gépesített lövész
hadosztály harcának hadtápbiztosítási feladatai képezték erdős-hegyes terepen, 
télen, hagyományos és töpfe. alkalmazásának viszonyai között. 

A végrehajtott gyakorlat számos hasznosítható tapasztalatot hozott. Cé
lunk az, hogy ezeket a tapasztalatokat általánosítsuk olyan formában, hogy az 
segítségül szolgálhasson a későbbi gyakorlatok hadtápbiztosításának tervezésé
hez, szervezéséhez és végrehajtásához, szerény mértékben gyarapítva a hadtáp
biztosítás elméletét és gyakorlatát. 

A gyakorlat végrehajtásának körülményei 
A gyakorlatot rendkívül bonyolult körülmények között hajtottuk végre. A 

nehézséget a részt vevő csapatok - egységenként változó - összetétele, a gya
korlat körzetében való decentralizált (,,szétszórt") elhelyezkedése, a harcászati 
gyakorlat magas követelményei és a téli időjárási viszonyok okozták. 

A gyakorlaton 6 egység teljes állománnyal, 4 egység békeállománnyal, 4 
egység csökkentett békeállománnyal, 3 egység békeállománnyal, a hadosztály el
látó zászlóalj pedig 230 fő tartalékossal kiegészített állománnyal vett részt. 

A hadosztály csapatainak ilyen összetételű gyakorlaton való részvétele több 
mint 7000 fő és mintegy 1800 db technikai eszköz ellátását és kiszolgálását kö
vetelte meg. A gyakorlatra bevonult megközelítőleg 2800 fő tartalékos és 180 
db technikai eszköz is. 

A gyakorlat időtartama (a mozgósítási feladatokat is beleszámítva) az I. 
ütemben elvonuló csapatok részére 21 napot, a II. ütemben elvonulók részére 
pedig 14 napot ölelt fel. A csapatok gyakorlatra történő el- és visszaszállítása 
kombinált menettel történt, amelyhez 32 db katonavonatot vettünk igénybe. Vas
úton szállítottuk el a személyi állomány és technika 75 °/o-t. 

A csapatok a gyakorlat körzetében rendkívül nagy területen és egységen
ként is több csoportban helyezkedtek el. A gyakorlaton végrehajtott (magasabb 
HKSZ-be helyezés és mozgósítás, kombinált menet, támadó harc megtervezé
se, megszervezése és vezetése, éleslövészet, döntő fontosságú körletek (DFK-k) 
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áttörése és a támadás kifejlesztése széles víziakadályon, ellenséges töpfe. csa~ 
pások következményeinek felszámolása stb.) komoly erőpróbát jelentettek nem
csak a harcoló, de a hadtáp személyi állománynak is. 

Az ellátó alegységeknek ugyanis nemcsak a meghatározott kiképzési felada
tokkal, hanem a csapatok téli körülmények között anyagi, egészségügyi elláfasi 
feladataival és pihentetésével is meg kellett birkóznia. Ugyanis a „BAKONY-81" 
gyakorlat ténylegesen téli gyakorlat volt. Erős havazás, ónos eső, 50-80 km-es 
óránkénti szél, hófúvások és mínusz 10-15 fokos hideg nehezítette9 a feladatok 
teljesítését, fokozta a hadtáp munkájával szemben támasztott követelményeket. 

Annak érdekében, hogy a valóságos hadtápbiztosítási feladatokat a köve
telményeknek megfelelően biztosítani tudjuk, a gyakorlat előkészítése időszaká
ban - az elöljáró segítségével - átcsoportosítottuk a csapatokhoz 70 fő hadtáp 
személyi állományt, 36 db hadtáp technikai eszközt, 60 db egyéb eszközt, 1050 
kit. sátort, 3300 db hálózsákot, 3430 db PH ágybetétet, 4600 db gumimatracot 
és 1300 pár gumiborítású filccsizmát. 

Az átcsoportosítás igen komoly szervező munkát igényelt, egyúttal megmu
tatta a csapathadtáp szervezetek működő- és teljesítő képességének szűk kereszt
metszeteit is. Kétségtelen, hogy az állandó harckészültség időszakában végrehaj
tott gyakorlatok a hadtápbiztosítással szemben egy sor olyan követelményt is tá
masztanak - éppen a tábori elhelyezés körülményei és sajátosságai miatt (a tel
jes személyi állomány pihentetése, fürdetés, fehérneműcsere, étkezdék működte
tése, kereskedelmi ellátás, tábori eü. hálózat kialakítása), amelyek a valóságos 
helyzetben nem merülnének fel. Ettől függetlenül a gyakorlatok előtti igénylési 
„dömping", még ha leszámítjuk belőlük a békeidők „rátartásait" is, a hadtáp 
alegységek valóságos erő-, eszköz- és kapacitás hiányait fejezik ki. A szakács, 
pincér, ellátó tts. stb. létszámgondok, a víz- és kenyérszáilító, valamint hűtőgép
kocsi problémák, a sátorhiányok tényleges igényeket, szükségleteket takarnak. Bár 
a MATRA-I. feladat ezen gondok kisebb részét orvosolta, a htp. aeg.-k teljesítő
képessége növelésének ilyen irányú megoldását továbra is napirenden kell tar
tani. 

A szükséges átcsoportosítások után a gyakorlat bonyolult hadtáp feladatait 
mintegy 1300 fő személyi állomány (köztük 380 fő tartalékos), kb. 450 db kü
lönböző típusú gépjármű és 150 db egyéb technikai eszköz hajtotta végre. Ennek 
megfelelően az ellátó és az ellátandó állomány közötti arány 1 :6-hoz volt, ami 
jónak mondható, és - mint ahogyan ezt a gyakorlat bizonyította is - biztosí
totta a rendkívül magas követelményű feladatok végrehajtását. 

A gyakorlat valóságos hadtápbiztosítása megszervezésének sajátosságai 

A gyakorlaton a hadtáp feladatok megszervezése és végrehjtása során - a 
fenti feladatokon kívül - még több más fontos körülményt is figyelembe kellett 
venni. 

A csapatokat a megindulási körletekben előkészített „erdei táborok" -ban 
kellett elhelyezni, amelyeket az előkészítő részlegek rendeztek be. Az előkészítő 
részlegek állományába olyan összetételű és erejű hadtáp csoportokat osztottunk 
be, amelyek képesek voltak az érkező személyi állományt meleg élelemmel, forró 

9 Lásd a gyakorlat időszakára vonatkozó időjárási jelentéseket. Pl.: a Nép
szabadság 1981. január 8., január 11., január 14., január 15., január 18., január 
22-i számaiban, a 8. illetve 21. oldalon. 
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teával, fűtött sátorral fogadni. A megindulási körletekben a harc- és gepJarmű
vek üzemanyag feltöltését centralizáltan - a körletbe történő bevonulás előtt -
kettö db tábori üzemanyag töltősorral töltöttük fel, amelyeket a hadosztály el
látó zászlóalj telepített. 

A gyakorlat időszakában az anyagi ellátási feladatokat vasúti ellátó pontról 
valósítottuk meg, amely a gyakorlat ütemének megfelelően vasúton települt át 
(közeledett) a támadó csapatok után. A vasúti anyagellátó pont tulajdonképpen 
egy vasúti kocsikra telepített mobil (vasúthoz kötött) ellátó részleg volt, amely 
a romlandó élelmiszerek beszerzését, konyhakész állapotúra való feldolgozását 
és a csapatoknak történő kiadását végezte. Emellett - mint komplex anyagi el
látó pontról - innen biztosítottuk a csapatok tűzifa, fűtőolaj és egyéb (ruh. tá
bori pihentető anyagok stb.) - ideiglenesen felmerülő - szükségleteinek kielégí
tését. Az élelmezési és egyéb anyag ellátáshoz hasonlóan kirakóállomásról tör
tént az üzemanyag ellátás is. 

A valóságos hadtápbiztosítási feladatok végrehajtására - elsősorban a koor
dináció és az erők és eszközök megosztása szempontjából - jelentős hatással vol
tak a kiképzési céllal tervezett szállítási és ellátási feladatok, valamint az MN 
szintű módszertani bemutatók. A harcászati feladat végrehajtása során 100 t alap
lőszer készlettel 1280 t vegyes lőszer szállítását és átadását (összesen 12 alka
lommal) hajtottuk végre. Eme11ett a szállítási feladatok egy részét jelzett mó
don imitá1tuk. Üzemanyagból az aikalmazott töltősorokkal, az üza. kirakó ál
lomásról és a kiszállításokkal 35 t benzint és 110 t gázolajat adtunk át a csapa
toknak.A csapathadtáp tagozat (hadosztály+ ezred + zászlóalj) erőivel 
együttműködésben szovjet üza. alegységekkel - végrehajtottunk egy teljes á11o
mányú gépesített lövészezred komplex feltöltését is. A módszertani foglalkozá
sok keretében a vasúti anyagellátó pont és üza. kirakóállomás munkáját mutat
tuk be, mint a magasabbegység hadtápbiztosítási rendszerének új elemeit. 

A tényleges hadtápbiztosítás sajátosságaként kell felfogni azt is, hogy a 
gyakorlat körzetében a váratlan feladatok megoldása érdekében az elöljáró anya
gi készletekkel, vontató-javító és egészségügyi ellátó erőkkel felszerelt három se
gélynyújtó pontot működtetett és - zord időjárás esetére - öt laktanyát készített 
fel a csapatok elhelyezésére és ellátására. 

A gyakorlat hadtápbiztosításának általánosítható 
tapaszta/.atai 

1. A gyakorlatra való felkészítésre kiemelt figyelmet fordítottunk. Tisztá
ban voltunk azzal, hogy a gyakorlat hadtápbiztosításának eredményessége a 
hadtáp szolgálat személyi állománya felkészítésének színvonalától, az anyagi és 
eü. biztosítás számvetésének realitásától, valamint a rendelkezésre álló idő ha
tékony, szervezett és következetes felhasználásától függ. A felkészítésre annál 
is inkább különös figyelmet kellett fordítanunk, mert a felkészülés időszaka egy~ 
beesett az év végi teljes körű leltározás és vagyonfelmérés feladataival, az év 
végi gazdasági beszámolók, elszámolások és jelentések elkészítésének idejével. 

A felkészítés időszakában négy intézkedést (szervezési intézkedés, intézke
dés a gyakorlaton végzendő tudományos munkára, követelmények a gyakorlat~ 
ra történő felkészítés és begyakorlás időszakára, intézkedés a közegészségügyi és 
járványügyi munka feladataira) adtunk ki a csapatoknak, amelyek jó alapot 
szolgáltattak a csapatoknak a felkészülési feladatok végrehajtásához. Külön ki-
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emelnénk a hadtáp előzetes szervezési intézkedést, amelyet - az elöljáró segít
ségével - már december első napjaiban kiadtunk és ezzel lényegesen meg
könnyítettük a csapatok feladatait. Az előzetes intézkedés kiadása kettős célt 
szolgált: egyrészt meghatározta a gyakorlatra való felkészülés feladatait, a gya
korlat valóságos hadtápbiztosításának követelményeit, rendjét, másrészt a lehe
tőségekhez képest maximális időt biztosított a csapatoknak a gyakorlatra való 
felkészülésre. A párhuzamos munkát biztosító előzetes intézkedés egyúttal nö
velte a hadtáp szolgálat tekintélyét is, mivel parancsnoki vonalon csak két hét
tel később intézkedtek a feladatok végrehajtására. Ilyen körülmények között a 
december közepén kiadott szervezési intézkedés márcsak megerősítette az elő
zetes intézkedés feladatait. 

A téli időjárásból fakadó sajátos hadtápbiztosítási feladatokra - a hadosz
tály törzzsel együttműködésben - útmutatót adtunk ki.10 Mint később a gyakor
lat tapasztalatai igazolták, az útmutató kiadása nagyon hasznos volt. A hldeg
ból, fagyásokból származó problémák, panaszok minimális körre szűkültek le 
(pl. műanyag talpbélésű bakancsban fázott az állomány lába, a hiányos ablakú 
és rögzítetlen sátorból kiszökött a meleg, a megtisztított burgonya fokozottabb 
fagy elleni védelmet igényel, a kenyér egy része a kombinált szállító ládában 
megfagyott). 

A felkészülés feladatait - minden szinten - két alapvető okmányban11 fo
galmaztuk meg: a gyakorlat valóságos hadtápbiztosítás feladatainak és a sze
mélyi állomány felkészítésének tervében. 

A valóságos hadtápbiztosítási feladatokhoz szükséges személyi állomány, 
hadtáp technikai eszközök és anyagok átcsoportosítását három ütemben haitot
tuk végre: 

- I. ütemben lényegében befejeződött a ruházati anyagok átcsoportosítása, 
- II. ütemben került sor a hadtáp technikai eszközök, III. ütemben pedig 

a hadtáp személyi állomány átcsoportosítására, 
- ugyanakkor az 1. ütemben mozgósításra és elvonulásra kerülő csapatok 

szükségleteit az elöljáró a feladat megkezdéséig biztosította. 

Az átcsoportosítás során jó módszernek bizonyult, hogy az elöljáró Kapos
várra hozatta az összes anyagi készleteket. Így a hadosztály az alárendelteknek 
szükséges anyagi eszközöket rövid idő alatt (2 nap) ki tudta adni. Ugyanakkor 
az is bebizonyosodott, hogy nem elegendő a személyi állományt a megerősítő 

egységhez egy-két nappal korábban vezényelni. Ez az idő ugyanis kevés az ösz
sz.ekovácsoláshoz (általában három állománykategóriát - sor, tartalékos és ve
zényelt - kellett „összeszoktatni"), de még ahhoz sem elegendő, hogy a vezé
nyelt katona a gyakorlatra való felkészülés feladataiban közvetlenül részt vegyen. 

A csapatoknál a felkészülés a kidolgozott tervek alapján történt, eltérések 
azonban több területen adódtak. 

Nem minden egységnél tudták összhangba hozni a gyakorlatra való felké
szülés feladatait a leltározást, a gazdálkodási tennivalók és a jelentések felada-

10 Lásd: A téli gyakorlat hasznos tudnivalói 9. gl. ho. kiadványa. Nyt. szám: 
188/1980. 

11 Ezek az okmányok már meghonosodtak a htp. szolgálatban. Lásd: Pá. 
linkó Károly alez.: A KARPAT-79 harcászati gyakorlat hadtáptapasztalatai. 
Honvédelem „T" 1980. évi 5. szám 89. oldal. 
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tainak végrehajtásával. Tapasztalataink szerint ezt csak szilárd, következetes, a 
betervezett feladatokat nem halogató, valósággal „kikényszerítő" stílusú veze
téssel lehetett megoldani. 

Gond volt az is, hogy a stükségletek és az anyagbiztosítási tervek összeál· 
lítása során több egységnél nem vették figyelembe az összfegyvernemi vonalon 
bekövetkezett változásokat, illetve a tervezést csak a gyakorlaton résr;t vevő al
egységekre, személyi állományra végezték, nem számolva az alkalmazás sajátos
ságaival. 

Ugyanis az egységek nem a szokásos ellátási csoportokban12 (zászlóaljak, 
harcálláspont, hadtáp vezetési pont, ezred segélyhely stb.) kerültek alkalma-

~ zásra, hanem más összetételben és egyidőben több - egymástól nagyobb távol
ságra lévő - helyen. Pl. Egy békeállományú gl. ezrednél - a kombinált menet 
időszakában - az előkészítő részleg 4 vasúti szerelvény, 3 gk, oszlop és a lak
tanyában visszamaradt állomány egyidejű hadtápbiztosítását kellett megszervez
ni. De a gyakorlaton is volt olyan időszak, amikor az egységek három helyen 
helyezkedtek el. Ebben a helyzetben - nyilvánvalóan - nem voltak elegendők 
az összállományra készített számvetések, hanem alkalmazási csoportonként ké
szítet hadtáp harcértékekre és munkaszervezésre volt szükség. A másik kérdés, 
ami az ellátásban problémákat okozott, hogy az elvonuló állomány kialakítása 
után is történtek még vezénylések (alájátszók, jelzők, megerősítők stb.) és a ké
sőbbiekben vezényelt állomány nem volt a gyakorlatra előírt „plusz-felszerelés
sel" (pl. hálózsák, gumimatrac, PH ágybetét) ellátva. Ezen okok miatt többször 
operatív anyagátcsoportosításokat és átszervezéseket kellett végrehajtani. 

•· Fontos tapasztalat volt az is, hogy számolni kell a megnövekedett anyagi 
készletek elszállításával. Több egységnél nem vették figyelembe a megnöveke-

~, <lett szállítótér igényt és így csak utólag kérték a szükséges gépjárműveket, illet
ve nem maradt elegendő szabad szállítási kapacitásuk a kiképzési célú és a jel
zett szállítások végrehajtására. 

Összességében azonban a csapatoknál sikerült létrehoznunk mindazon sze
mélyi, anyagi és technikai feltételeket, amelyek biztosították a gyakorlat hadtáp
biztositási feladatainak jó szintű végrehajtását. 

2. A harcászati feladat végrehajtásának hadtáp kérdései 
A harcászati feladat végrehajtása magasabb HKSZ-be helyezés és a mozgó

sítás feladatainak végrehajtásával kezdődött. Ezen feladatok biztosítására ki
dolgozott hadtápbiztosítási rendszer életképességét mutatja, hogy a feladatokat 
a hadtáp személyi állomány mind a laktanyán belül:i, mind az objektumon kí
vüli mozgósítás esetén eredményesen megoldotta. Emellett a nagyarányú mozgó~ 
sítási feladatok felvetettek néhány olyan újszerű kérdést is, amelyek korábban 
nem jelentkeztek. A helyörségen kívüli „M" feladatok azt mutatták, hogy a be
öltöztető helyeket célszerű állandó épületekben (iskolában, művelődési házban 
stb.) elhelyezni. Ez a megoldás egyrészt csökkentené a külső mozgósítás anyagi 
szükségletét, másrészt minden körülmények között biztosítja a meghatározott 
feladatok végrehajtását. A másik kérdés, ami a mozgósítással kapcsolatban éle
sen felvetődött, a hajvágás problémája. Nem volt megoldott a zászlóaljak fel-

12 Részletesen lásd Dr. Generál Tibor alez.: Az alegységek anyagellátásának 
módszerei a gl. (hk.) ezred harcában. Akadémiai közlemények 1980. évi 79. sz. 
100. oldal. 
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szerelés-kiegészítési helyein a hajvágás. Erősen hiányos volt a világítás a zászló
aljak főző- és ellátó pontjain is, ami nagymértékben hátráltatta az éjszakai mun
kavégzést. 

A laktanyai mozgósítási feladatok két tanulsággal szolgáltak. Felül kell 
vizsgálni, hogy a pihentetés kidolgozott rendje megfelel-e annak a helyzetnek, 
amikor az egy laktanyában diszlokáló összes egységnek egyidőbcn rendelnek el 
FHl(SZ-t és mozgósítást. Ilyen helyzetben ugyanis hosszabb időre fel kell ké
szülni arra, hogy a személyi állományt egyszerre pihentessük és hadtápbiztosít
suk. A másik kérdés, ami szintén rendszerszemléletű felülvizsgálatot követel, 
hogy a kialakított alegység felszerelés-kiegészítő helyeknek megfelelő-e az át
eresztőképpessége, racionálisan szabályozott-e a személyi állomány laktanyai moz
gásának útja. 

A HKSZ-i és mozgósítási feladatok után az egységek kombinált menettel 
foglalták el a megindulási körleteiket, ahol a határbiztosítás feladatai mellett 
felkészültek a támadó harc megvívására. 

Az átcsoportosítás és a tábori elhelyezés kialakítása is több tapasztalattal 
szolgált. Altalános probléma volt, hogy az előkészítő részlegekbe kevés hadtáp 
erőt és eszközt osztottak be, így több egységnél a teljes személyi állományt nem 
tudták meleg étkezéssel fogadni. Ugyanakkor az is előfordult, hogy minden el
látási feltétel biztosítása mellett (a zászlóaljakhoz, alegységekhez jelentős nagy
ságú élm., ruh., üza. készletek voltak lelépcsőzve) a katonák nem kapták meg a 
járandóságaikat. Az alegységparancsnoki állomány - szakmai felkészültség és ta
pasztalatlanság miatt - többször elmulasztotta a szükséges intézkedést kiadni az 
ellátási feladatok végrehajtására. Ilyen jellegű problémák később, a harcászati 
feladatok végrehajtása közben is előfordultak. Ezeket a hiányosságokat csak az 
állandó ellenőrzésekkel és clszámoltatásokkal lehetett megelőzni, illetve csökken
teni. 

Sajátos problémákkal találkoztunk a táborok kialakítása során. Az „erdei 
táborokat" az érvényben lévő intézkedések szerint13 kellett kialakítani, ami vi
szont" nem volt összhangban a harckészültség követelményeivel. Ez a látszóla
gos ellentmondás (a valóságban nem volt az, hiszen a „tábori körülmények" csak 
a harcászati feladat kiadásáig tartottak) zavarokat okozott a munkában. Had
táp vonatkozásban legtöbb gond a főző- és ellátó pontok telepítésével, munká
juk megszervezésével volt. Ez ráirányította a figyelmet arra, hogy ebben a vo
natkozásban javítani kell az élm. ellátó tts-ek felkészültségét, az ellátó szakaszok 
összekovácsoltságát, több figyelmet kell fordítani a működéshez szükséges tech
nikai feltételek biztosítására. 

A támadó harc hadtápbiztosítási feladatainak eredményes végrehajtásában 
jelentős szerepet játszott a hadtáp egységek és - alegységek célirányos - a konk
rét harcfeladatra történő - felkészítése. Amíg a törzsekben a támadó harcfel
adat hadtápbiztosításának a kidolgozása folyt, az alegységeknél felkészítési - ösz
szekovácsolási foglalkozásokat hajtottunk végre. A kiadott előzetes intézkedé
sek alapján az egységeknél, alegységeknél megkezdték a várható feladat végre
hajtására való konkrét felkészülést. Gyakoroltattuk az anyagok és sebesültek lé
giszállításhoz történő előkészítését és a MI-8-as helikopterekbe való be- és kira
kását. Több egységünknél a felkészítés középpontjába a század, illetve üteg egy
ségrakományok összeállítását, illetve a ho. ello. z.-nál gl. z. egységszállítmány 

13 Gondolunk itt elsősorban a HDS PK Elvtárs 57/1980. sz. Int-re. 
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képzését állítottuk. A rakományképzés a rakodóeszközök kis száma, illetve a 
terepen történő alacsony mozgékonysága (vagyis a rakodólapos megoldás csa
pathadtáp tagozatban történő nehézsége miatt elsősorban az ún . .,csomagolóesz
közös" (ládás, hordós, kannás stb.) módszerekre korlátozódott. Bebizonyosodott, 
hogy kellő feltételek és megfelelő szervezés esetén a rakományképzés a ho. és 
egységraktárakban is megoldható, és jól szolgálja az anyagi, biztosítási feladatok 
végrehajtását és meggyorsítását. A rakományok kialakításához azonban a rako
mányképzést irányító tts~eknek feltétlenül rendelkezni kell olyan - előre elké
szített - segédeszközökkel (számvetésekkel, táblázatokkal), amelyek alapján 
konkrétan hozzáfoghatnak az egységrakomány összeállításához. Ezeket a táblá
zatokat már jóelőre el kell készíteni úgy, hogy a számvetések komplett alegysé
gekre (szakasz, szd., zászlóalj) vonatkozzanak és lehetőleg egységnyi (ebből kö
vetkezően összeadható és kivonható) mennyiségeket fejezzenek ki (pl. egy gl. z. 
lőszerszükségletének 0,1 ja. hogyan, milyen csoportosításban és formában, hány 
gépkocsira fér fel). Az ilyen jellegű „tervcsített" rakományképzést a gyakorlaton 
saját tapasztalataink, illetve a szakirodalomban ajánlott14 módszerek és eljárá
sok segítségével végeztük, elsősorban lőszer vonatkozásában. 

A gyakorlat azt is bizonyította, hogy a támadó harc alatti hadtápbiztosítás 
legfontosabb kérdése a hadtápegységek és alegységek (htp. lépcsők) harc alatti 
előrevonása, mozgatása és áttelepítése. A hadtáp egységek-alegységek manőve
reit a megtervezett hadtápbiztosítás rendjének alárendelten, de az ellátási, szál
lítási és feltöltési, (valamint más ténylegesen megvalósítandó) feladatokkal össz
hangban kell végrehajtani. Ha a rendelkezésre álló htp. erőket- és eszközöket 
nem tudjuk a kívánt időben, a megfelelő helyre előremozgatni, ha közben nem 
tudjuk az élet-, működő- és teljesítő képességüket megőrizni, minden feladat
végrehajtásra irányuló törekvésünk kudarcot szenvedhet. Ezen követelmény fon
tosságát a gyakorlat számos tapasztalata igazolta. Ahhoz, hogy a hadtáp lépcső
ket a harcászati és a hadtáp helyzetnek megfelelően tudjuk mozgatni, nagyon 
fontos az áttelepülés rendjének átgondolt kidolgozása, és az áttelepülés vezeté
sének részletes kialakítása. Szakítani kell azzal a felfogással, amely a hadtáp 
lépcsőket - éppen a tervezés időszakában kialakított htp. csoportosításból kiin
dulva, azt abszolutizálva - állandóan egy egységes, a különböző harcászati hely
zetekben is együttmozgó „egész" -nek fogja fel. Ez a szemlélet ugyanis akaratla
nul is leegyszerűsíti a hadtáp átcsoportosításának problematikáját, gátlólag hat 
egy differenciáltabb, a htp. átcsoportosításában is több helyzetre felkészülő, ve
zetési gyakorlat és módszer kialakítására. Így aztán a htp. vezetés - bonyolult 
szituációkban - többször kerülhet olyan helyzetbe, amelyet még elméletileg sem 
gondolt végigi, s ami - nyilvánvalóan - pillanatnyi zavart okozhat a htp. lép
csők vezetésében. Például a harcászati gyakorlat egyik mozzanatában megkezd
tük a ho. htp. L lépcső (amely a hadosztály hadtápvezetési pontból, a ho. ello. 
z. lőszer szállító szd-ból és a szükséges kiszolgáló, biztosító és rakodó alegysé
gekből, valamint a hadosztálynak megerősítésül adott önálló eü. osztagból -
összesen 130 db gjmű.-ből - állt) áttelepítését az új elhelyezkedési körletbe. Az 

14 Lásd: Kapus Gyula ezds.: A gl. csapatok komplex feltöltéséhez szüksé~ 
ges egység ellátmányfajták. Honvédelem „T" 1981. évi 2. különkiadás . 34-41. 
oldal. 

Lex Mihály ezds.-Boros János mk. alez.: Egységrakományok alkalma
zásával végr-ra kerülő átrakás nélküli száll-k szerv-e a csapatok háborús ag-i 
bizt-i rendszerében. Htp. bizt. 1980. 4. sz. 107-115. oldal. 
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áttelepülés során azonban - a tervezettnél előbb szükségessé vált az ello. z. I. 
lépcső (elöljárótól történő nagymennyiségű lőszer felvételezése miatt) és az ö. 
eüo. (az áttörés során a tervezettnél nagyobb létszámban keletkezett sérültkon
tingens ellátása miatt) kiválása a ha. htp. I. lépcsőből. 

Ezt a helyzetet azonban mi korábban áttelepülés tervezésekor vezetéstech
nikai szempontból nem gondoltuk végig. Természetes, hogy az ilyen szituációban 
a vezetés helyreál1ítására tett korrekciós (operatív) intézkedések mindig nagyobb 
erőfeszítésbe kerülnek, mint egy előre már számbavett - az adott helyzetben 
várható - alternatív megoldásokra felkészült vezetés esetében. Az, utóbbi hely
zetben ugyanis már csak egy kidolgozott (számbavett) helyzetet kell aktivizálni, 
vagy módosítani. Ez pedig sokkal könnyebb, mint egy teljesen váratlan helyzet
ben újszerű döntést meghozni. 

A hadtáp alegységek előrevonásának fontos követelménye az is, hogy az 
előrevonás gyorsan, dinamikusan, ugrásszerűen történjék. A gyakorlaton úgy 
tűnt, hogy az egységhadtápok vezetése még nincs kellően felkészítve a zászló
alj hadtápokkal ,felduzzasztott" hadtáp alegységek vezetésére. 

Az, erdős-hegyes terepen vívott támadó harc sajátossága ugyanis az, hogy 
a zászlóaljaktól minden olyan eszközt, amely a harc megvívásához nem feltét
lenül szükséges, bevonják az ezredhadtápok állományába. Az ilyen „monstrum" 
hadtápok vezetése nyilvánvalóan más vezetési módszereket követel meg, mint a 
,,tiszta" ezred hadtáp alegységek mozgatása. Nagyon pontosan meg kell hatá
rozni az ellátó szakaszok besorolási pontját és helyét az e. htp. menetrendjébe, 
valamint a menet alatti összeköttetés módját és formáit. Ugyancsak számvetni 
kell azt is, hogy az ellátó szakasznak mikor kell kiválni az ezredhadtápból és 
előremozogni annak érdekében, hogy az alegységeket időben ellássa meleg éle
lemmel, ivóvízzel, egyéb anyagokkal és járandóságokkal. Az ellátási és szál1í
tási feladatok végrehajtásában nagy szerepe van a találkozási pontok egyértelmű 
meghatározásának, illetve bevezetők (eligazítók) kijelölésének és alkalmazá
sának is. 

A támadó csapatok anyagi szükségletei gyors kielégítése érdekében gyakran 
alkalmaztuk a komplex feltöltési módszereket. A legtöbb tapasztalattal egy ha
diállományra feltöltött gépesített lövészezred komplex feltöltése szolgált. A fel
töltést - annak az elvnek megfelelően, hogy a komplex feltöltés megszervezése 
mindig eggyel magasabb hadtáp tagozat feladata - a ha. htp. törzs szervezte. 
Mivel a feltöltésben a HDS lőszerszállító alegységek, a ho. ello. z. erői és esz
közei, szovjet üzemanyagfeltöltő alegységek és az e. htp. erői és eszközei részt
vettek, az előkészítő és szervező munka során szükségessé vált egy olyan intéz
kedés kiadása, amelyben időben behatárolva meghatároztuk, hogy melyik tago
zatnak milyen anyagi készletekből, milyen feltöltési módszerckkel15, milyen fel
adatokat kellett végrehajtani. Emellett a különböző tagozatokhoz tartozó egy
ségek, alegységek között együttműködést is kellett szervezni annak érdekében, 
hogy a feltöltés ténylegesen „nagyüzemi módszerekkel" menjen végbe. Az együtt
működés megszervezésének nemcsak a feltöltési csoportok között van jelentősé
ge, hanem az ellátó és ellátandó alegységek között is. A feltöltési körletben há-

15 A komplex feltöltés során lényegében a PAJZS-79 gyakorlaton bemuta
tott, azóta néhány vonatkozásban továbbfejlesztett feltöltési módszereket al
kalmaztuk. Lásd: Dr. Lapos Mihály vőrgy.: A csapatok harctevékenységének 
htp. biztosítása a PAJZS-79 gyakorlaton. Honvédelem „T" 1979. évi 5. szám 68-
71. oldal 
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rom nagy feltöltési terepszakaszt (Jöszer, élm. és egyéb anyag, üzemanyag) hoz
tunk létre (1. sz. vázlat). 

A2. ezred feltöltési terepszakaszokra történő irányítását híradó eszközökön 
az EPK helyettese végezte. Ilyen körülmények között az ezred feltöltése egy órát 
vett igénybe. Ezt a feltöltési időt akkor is kedvezőnek tekinthetjük, ha tisztá
ban vagyunk azzal, hogy az ezred teljes anyagi szükségleteinek kielégítése csak 
üzemanyagból és élm. anyagokból történt meg és hogy a PZP-10 töltósorokkal 
ellátott szovjet üzemanyagfeltöltő aeg-k lényegesen jobb teljesítőkapacitással ren
delkeznek, mint a mi üzemanyagszállító alegységeink. Mindezektől eltekintve, ha 
a gyakorlat ilyen körülményei között szerzett adatokat, időnormákat és tapasz
talatokat extrapoláljuk egy lehetséges valóságos helyzetre, reálisnak tűnik egy 
gépesített lövészezred 2,5-3 óra alatti feltöltése. 

3. A vasúti anyagellátó pont (V AP) helye és szerepe a gyakorlat valóságos 
anyagi biztosításában 

A gyakorlaton a csapatok felmerülő anyagi szükségleteit - mint ezt koráb
ban jeleztük - vasúti anyagellátó pontról valósítottuk meg. Bár a vasúti anyag
ellátó pont nem tekinthető teljesen a valóságos hadtápbiztosítási rendszer új ele
mének - hiszen a korábbi gyakorlatokon is alkalmazták már - működése mégis 
sok újszerű tapasztalatot hozott, illetve több kérdést vetett fel. Mindenekelőtt 
tisztázásra szorul két nagyon fontos kérdés. Az egyik az, hogy a V AP csak a 
tényleges (békegyakorlatokon megvalósuló) ho. szintű hadtápbiztosítási rendszer 
elemét képezheti, hiszen a háborús hadtápbiztosítási rendszerben nehéz elkép
zelni a frontvonal mögött 30-50 km-re működő vasúti anyagellátó állomást. A 
másik lényeges kérdés, hogy a vasúti anyagellátó pont működéséhez a hadosz
tály még jelenleg nem rendelkezik a szükséges személyi, technikai és anyagi fel
tételekkel. Működtetése csak a személyi állomány vezénylése, technikai és anya
gi eszközök átcsoportosítása révén lehetséges. Az anyagellátó pont újszerűségét 
mutatja az is, hogy a szakmai körökben még egységes elnevezés sem alakult ki.16 

Ezen tisztázatlanságok ellenére a V AP gyakorlatokon történő működtetése 
több jelentős előnnyel jár. Ide sorolhatjuk az alábbiakat: 

-az egységeknek nem kell a polgári vállalatokhoz külön-külön járni véte
Jezni, s ott esetenként hosszú ideig várakozni. Ez egyúttal jelentős megtakarítást 
is jelent, 

- a VÉFEP konyhakész állapotúra dolgozza fel a hús- és zöldárúkat, va
lamint a burgonyát, amivel jelentősen megkönnyíti a csapatok feladatait, 

tti A vasúti anyagellátó ponttal kapcsolatban a szakirodalomban számos el
nevezéssel lehet találkozni. PI.: vasúti nyersanyag tároló- és élm. nyersanyag 
feldolgozó és ellátó pont, vasúti anyagellátó állomás, vasúti anyagátadó és fel
dolgozó pont, vasúti vegyes anyag kirakó állomás stb. (Lásd: Pálinkó Károly 
alez.: I. m. 89. old.) Mi a cikkünkben a hadosztálynál - köztudatban is - meg
honosodott „vasúti anyagellátó pont" elnevezést használjuk. Ezt az elnevezést 
kettős ok miatt választottuk: egyrészt az állomás elnevezést túl hangzatosnak 
találtuk (huszon-egynéhány vasúti kocsi nem azonos vasúti állomással - lásd: 
Magyar értelmező kéziszótár Akadémiai kiadó: Budapest, 1972. 34. old.), más
részt az általunk javasolt elnevezés nagyon jól rövidíthető (VAP), ami a hasz
nálat szempontjából nem elhanyagolandó szempont. A mi értelmezésünk sze
rint a vasúti anyagellátó pont két részből állt; vasúti élelmezési - nyersanyag
feldolgozó és ellátó pontból (VÉFEP) és vasúti egyéb anyagellátó pontból VE
AP). 
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- a ho. vételező járműveinek, valamint a csapatok vételező-szállító gjmű
veinek nem kell - sokszor nehéz, akadályozó terepviszonyok között - a ho. ello. 
z. települési körleteibe bevonulni, ami egyúttal kizárja az eltévedés veszélyeit is. 

- az élelmezési anyagok mellett biztosított a tűzifa, fűtőolaj, elhelyezési be
rendezési anyag, ruházati és egyéb anyagellátás is. 

A V AP munkáját, jelentőségét jól reprezentálják az alábbi 

hentesáruk 

húsáruk 
kenyér 
burgonya és zöldáruk 

egyéb 

tűzifa 

fűtőolaj 

Összesen: 

adatok: 
5,5 t 

7,3 t 

24,6 t 
14,8 

3,8 t 

18,0 

20,0 t 

94,0 t 

Összességében úgy ítéljük meg, hogy a V AP működtetése célszerű, gazda
ságos, a csapatok részére is rendkívül előnyös. Mőködését ki lehetne terjeszteni 
más anyagokra és feladatkörökre is. 

4. Tovább kell iavítani a hadtápvezetés hatékonyságát 
A gyakorlat - éppen bonyolultsága miatt - sok tapasztalattal szolgált a htp. 

vezetés területén is. A legfontosabb következtetés talán az, hogy mind a harc 
előkészítő időszakára, mind a harc alatti időszakra kidolgozott vezetési eljárá
sok és módszerek kiállták a gyakorlat próbáját, megfeleltek a követelmények
nek. Ez persze nem jelenti azt, hogy nincs szükség tökéletesítésükre, fejlesztésük
re, hogy nem kell a szűk keresztmetszetekben keletkezett ellentmondásokat, prob
lémákat megoldani. 

Mindenképpen szükségesnek látjuk továbbfejleszteni (egyszerűsíteni) a had
tápbiztosítás tervezésének mechanizmusát. Ebben a témakörben elsősorban írá
sos intézkedések elkészítésének rövidítésében, illetve az alárendeltekhez törté
nő eljuttatásában látunk tartalékokat. (Ez persze nem jelenti azt, hogy más ok
mányokban nem lehetne egyszerűsíteni). A jelenlegi kialakult rendszer szerint 
a hadtáp előzetes intézkedések nem eléggé differenciálóak, túl részletesek.17 A 
kidolgozott előzetes típus intézkedések tulajdonképpen ugyanazon feladatokat 
tartalmazzák, mint a „rendes" hadtáp intézkedések. így kitöltésük és kiadásuk 
hosszabb időt vesz igénybe. Egy példával illusztrálnánk ezt: amíg a htp. előze
tes intézkedések a 2-3 órában kerülnek el, addig az öfn-i előzetes intézkedésért 
alárendelt összekötő tisztek a feladat vételétől számított 1,5 órán belül már 
visszaindulnak a csapatokhoz. Célszerűnek látnánk, ha a „rendelkező" típusú 
htp. előzetes intézkedés helyett a „tájékoztató" típusú előzetes intézkedést al
kalmaznánk, amivel korábban biztosítani lehetne a párhuzamos munka (terve
zés) megkezdésének feltételeit. Emellett a htp. egységek felé más tartalmú elő
zetes intézkedés kidolgozására van szükség, mint az egységek hadtáp szolgálata 
felé. 

ti Lásd: Módszertani útmutató a harc hadtápbiztosítása vezetésének meg
szervezésére és végrehajtására. 5. HDS kiadvány. 1977. Nyt. sz.: 91/070. 93. old. 
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Szükségesnek tarjuk a hadtáp intézkedések (parancsok) tartalmának (szöve
gének) csökkentését is. A jelenlegi változatok szerint az alárendeltek hadtáp 
intézkedéseinek elkészítéséhez - intenzív munkával - kb. 2,5-3 óra szükséges. 
Az intézkedések késői kiadásának okát elsősorban nem ebben látjuk, hanem ab
ban, hogy az intézkedés teljes megírásához csak a tervezés részletes befejezése 
után lehet hozzálátni. Pl. a htp. intézkedés 6. pontjában meghatározott szállítá
si feladatokat csak akkor lehet meghatározni, amikor már a részletes szállítási 
terv is elkészült. Ez pedig nagymértékben lelassítja az intézkedések átfutási ide
jét. Véleményünk szerint a jelenlegi hadtáp intézkedésből véglegesen ki lehetne 
hagyni az első pontot (azt ugyanis, hogy a föerőkifejtést a hadosztály, vagy ez
red kire, vagy mire összpontosítja, az alárendelt nem az első pontból tudja meg, 
hanem abból, hogy az elöljáró neki konkrétan miben segít, miben nyújt támoga
tást) csökkenteni lehetne 6., 7., 8. és 9. számú pontokat. A szállítási feladatoknál 
pedig csak a szálJítási alapelveket (mikor szállít ki az elöljáró, mikor kell véte
lezni stb.) és sorrendet kellene meghatározni. A konkrét mennyiségeket később 
operatív intézkedés útján közölni lehetne. Ezen módszerekkel nemcsak az in
tézkedés (parancs) szűkebb értelemben vett elkészítési idejét (az intézkedés meg
írására, típusokmány kitöltésére fordított időt) lehetne csökkenteni, hanem az 
egész intézkedés elkészítésének időtartamát is. Ugyanakkor a gyakorlat tapasz
talatai arra is rámutattak, hogy nem elég az intézkedéseket rövid idő alatt elké
szíteni, hanem azokat gyorsan, a lehető minden eszköz alkalmazásával el kell 
juttatni a csapatokhoz. Ennek érdekében igen feszesen kell megszervezni a tá
bori futárposta szolgálatot, bővíteni kell az eljuttatás lehetőségeit. Erre a célra 
fel kell használni az öfn-i és fegyvernemi összekötő tiszteket is, amelynek meg
szervezése szorosabb együttműködést igényel az öfn-i és fn-i törzsekkel. Persze, 
az intézkedés csapatokhoz történő eljuttatásának másik oldala is van: az alá
rendelteknek, de kük,nöscn a ho. közvetlen egységek hadtápfőnökeinek is meg 
kell tenni mindent annak érdekében, hogy időben megkapják az elöljárói intéz
kedést, akár írásban, akár szóban, akár híreszközön. Csak így biztosítható a fel
adatok meghatározása, egységes értelmezése és pontos végrehajtása. 

A gyakorlatnak fontos tanulsága volt az is, hogy a hadtáp vezetésnek kel
lőképpen súlyozni kell a törzsmunka, a harc alatti hadtápvezetés és a valóságos 
hadtápbiztosítási feladatok között. A feladatok teljesítése érdekében a hadtáp
vezetést meg kell osztani és állandóan kelló ráhatást kell gyakorolni az aláren
deltekre a célkitűzések teljesítése érdekében. A különböző jellegű feladatok kö
zötti optimális egyensúly megtalálásának fontos feltétele a hadtáp törzsek össze
kovácsoltsága, a törzsekben kialakított konkrét és átgondolt szabályozás .. Minél 
felkészültebb, minél összekovácsoltabb egy törzs, annál jobban meg tudja oszta
ni a törzsre háruló vezetési feladatokat. Természetesen a munkamegosztáshoz 
megfelelő és szabályozott információáramlásra is szükség van. A gyakorlat új
szerűen vetette fel a hadtáp operatív csoport és a HVP közötti információáram
lás szabályozásának kérdését. Volt olyan harcászati mozzanat, amikor a hadtáp
biztosítást - szinte teljes egészében - az operatív csoport az előretolt harcállás
ponton dolgozta ki. Ilyen esetre is meg kell szervezni az OCS és a HVP közötti 
folyamatos feladat-továbbítást, amelyben elsősorban a htp. ökti-re (magnetofon, 
oleáta vázlat alkalmazására), illetve ritkábban és kisebb feladatoknál, a híradó 
eszközökre lehet alapozni. 

Az. információáramlás, feldolgozás és továbbítás folyamatában jelentős sze
repet játszhat a gépi adatfeldolgozó pont (GAP). A GAP - kellő és pontosan 

5 65 



szabályozott munkaszervezés esetén - jelentős segítséget nyújthat a PK HTPH 
és a btp. törzs részére, de hatékonyabb felhasználásához korszerűbb, használha
tóbb és gyorsabb programok szükségesek.18 

••• 
A cikkben nem törekedtem a gyakorlat minden egyes mozzanatára, konkrét 

tevékenységének bemutatására, elemzésére. Célom az volt, hogy a gyakorlat jel
legzetes sajátosságait - esetleg hiányosságait - emeljem ki, rámutassak az elvek 
és a megvalósítás közti nehézségekre és a tapasztalatokat olyan formában ad
jam közzé, hogy azok (esetleg) mások számára is elfogadhatóak legyenek. 

(A melléklet a folyóirat végén található!) 

i8 A GAP jelenleg összesen 15 programmal rendelkezik. Ebből 3 program 
(13, 14, 15-ös) lőszeres program, amelyet a fegyvernemi szolgálat nem használ, 
mivel számvetéseiket a náluk rendszeresített PTK 1096 kisszámítógépen készí
tik el. AZ I-es program tulajdonképpen az 1. ja. táblázatot adja, de csak össze
sítő program, alkalmazása nagyon időigényes. Nem nagyon használható a 2-es 
és 4-es anyagi biztosítási program sem, mert szoroznak és összeadnak, illetve 
olyan összesített adatokat adnak, amelyek a htp. elhatározás meghozatala szem
pontjából jelentéktelenek. Az eddigi gyakorlataink megkérdőjelezik a 3-as 
(anyagi biztosítási terv), az 5-ös (számvetés a gk. szállítási szükségletre) és a 
11-es (htp. összefoglaló Jelentés) programok célszerűségét és hasznosságát is. 
Kedvező tapasztalataink csak a 6-10, és 12-es programok használatával kap
csolatban van. 
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Legenda és valóság a megsemmisült 
2. magyar hadsereg ellátó rendszeréről 

Dr. Generál Tibor alezredes 
a hadtudományok kandidátusa 

és Sz a u t e r L aj o s százados 

N. rész 

A Magyar Néphadseregben szolgálatot teljesítő hivatásos hadtáp személyi 
állományt gyakran foglalkoztatja az a körülmény, hogy a második világháború 
viszonyai között hogyan ítélték meg a magyar csapatok parancsnokai az anyagi 
szolgálatot; ez a kérdés a katonai irodalomban, dokumentációkban milyen he
lyet foglalt el? 

úgy gondoljuk, külön tanulmányt érdemel az anyagi szolgálat megítélése 
alakulásának nyomon követése 1935-1945 között. A közlemények, hivatalos ok
mányok alapján egyértelműen megállapítható, hogy az anyagi szolgálat jelen
tőségének felismerése - keserves tapasztalatok árán, ebben az időben óriási fej
lődésen ment keresztül. E fejlődés lényege abban foglalható össze, hogy az 
1935-1940 közötti „vágyálmok" és a „magyar vitézségről" terjesztett soviniszta 
legendák, a hadműveletek idején és azután is egyre inkább háttérbe szorultak 
é~ a parancsnokok ezzel párhuzamosan „megtanulták", hogy a modern háború
ban az „ősi mult" nem pótolja az anyagi eszközszükségleteket. 

A honvéd vezérkar főnöke az 1942. április 11-én kdtezett bizalmas pa
rancsában19 leírja, hogy az anyagi ellátás terén is megtörtént minden annak ér
dekében, hogy a hadrakelt csapatokat minél gazdagabban lehesseo elbocsátani. 
Az e parancsban foglaltak valótlanságáról azonban a harcfeladatot végrehajtó 
katonáknak rendkívül hamar meg kellett győződni2<l. A tulajdonképpeni tár
gyunk kifejtése előtt meg kell jegyezni, hogy 1939-ben az anyagi szolgálat köz
ponti kérdése még az „anyaggazdálkodás helyes és célszerű szervezése a hon
védségnél" című téma volt. Ehhez a témához kapcsolódó óvatos hozzászólások 
egyes részei azonban bár ebben a „békegazdálkodási" időszakban is megfogal
mazták a várható háborús szükségleteket, elsősorban a „más ·hadseregek tevé
kenységéből levont tapasztalatokra" alapozva . 

19 Hadtörténelmi levéltár (továbbiakban: HTL). 2. Magyar Hadsereg iratai 
VKF 174. sz. 1942. 6. doboz. 

20 Korábbi cikkeinkből értelemszenlen adódik, hogy a 2. Magyar Hadsereg 
csapatairól van szó. 

67 



Mind a háborús felkészülésre, mind az érintett csapatok harctevékenysé
geinek kezdeti időszakára jellemző volt az anyagi kérdések nagyvonalú (hogy 
úgy mondjuk: idealista) kezelése. 

Véleményünk szerint ennek okai alapvetően a német fegyveres erők ko
rábbi „villámháborús" gyors győzelmeinek, továbbá a felvidéki, erdélyi és dél
vidéki megszállások sikereinek tapasztalataiban keresendők. A felvidéki, erdé
lyi és ddvidéki megszállások (1938-1941 között) ugyanis - többek között -
olyan alapvető problémákra mutattak rá az anyagi szolgálat területén, amelye
ket - a rendelkezésre álló idő és anyagi lehetőségek függvényében - nem lehe
tett a maguk realitásában értékelni. 

Dolgozatunk témájának alapvető (kiinduló) dokumentuma Kovács Gyula 
vezérőrnagynak, a 2. Magyar Hadsereg vezérkar főnökének összegző jelentése21. 

Az előzőekben közölt publikációinkban - más vonatkozásokban - már idéztünk 
ebből a jelentésből. Érdekesnek tartjuk röviden bemutatni azt, hogy miképpen 
vélekedett Kovács vezérőrnagy a kiképzéssel kapcsolatos haditapasztalatokról 
(és természetesen ezek anyagi, technikai vonatkozásairól). ,,A háborúra való 
előkészítésnél, azaz a kiképzésnél sohasem szabad megfeledkezni arról, hogy a 
harctéren minden lehetséges, még az is, amire békében soha nem gondoltunk. 

A háborúban minden jó, ami nincs ellentétben a kapott feladattal és nem 
ellenkezik kifejezetten a józan ésszel. A háborúban minden rossz - támogassák 
azt bármilyen szép elméleti megfontolások is -, amibe nincs megsemmisítésre 
törekvő akaratereő, aminek nincs ésszerü, átgondolt végrehajtási terve és ami 
nincs félre nem érthető módon elrendelve. A háborúban minden parancsnok jó, 
aki egy helyzetben valamilyen elfogadható elhatározáshoz késedelem nélkül el
jut, annak végrehajtásában hisz, ahhoz gyakorlati végrehajtási tervet tud csi
nálni, azt értelmesen el tudja rendelni és szívós akarattal végre is hajtatja. A 
csapattisztnek bőven elegendő tökéletesen ismerni egységének ~ervezését, élő 
anyagát, annak szükségletét, teljesítőképességét, fegyverzetének, felszerelésének 
és egyéb eszközeinek hatását, hatótávolságát és alkalmazási előfeltételeit, vala
mint ezeknek leggazdaságosabb bevetési módját." 

H:1 összevetjük a fenti idézetet a korabeli katonai elvekkel és gyakorlattal, 
meg lehet állapítani a korszakos különbségeket. 

1941-bcn már kettő év telt el azóta, hogy a fasiszta német hadsereg had
mGvcleteket folytatott Európa különböző térségeiben. A magyar hadsereg anya
gi szolgálatának szakemberei kiemelten kezelték a német hadsereg élelmezési 
elveit, valamint az egészségügyi kérdéseket. 

Úgy vélték, hogy a német hadseregben kialakult élelmezési rendszer a gya
korlatban bizonyította életképességét, ezért tehát ezek az elvek feltétlenül al
kaimasak a magyar haderőben is. Az anyagi tisztek az általuk publikált cikkek
ben felvetették, hogy a német hadsereg élelmezésében nagy jelentóséggel bír 
a konzervek használata. Németország egész élelmiszer iparát átállították a had
sereg részére alkalmas konzervek gyártására, ami lényegesen egyszerűbbé tette 

21 HTL/2. m. hds. iratai. 11. doboz. A 2. hds-nél szerzett haditapasztalatok 
összegezése a vezetés szempontjából. 

22 Magyar katonai szemle 1941. 9. szám. XI. évfolyam, 703. oldal. Gáldy 
Menyhért Dr.: ,,Német élelmezési elvek". 
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az élelmezési szolgálat munkáját. Kimondták22, hogy a német hadsereg élelme
zésében a konzervek nagy mértékben való fogyasztásán kívül nem találunk sem
mi olyant, amelyről feltételezhető, hogy ez tette volna lehetővé a mozgó hábo
rúk idején a jó élelmezést. Ami lehetővé teszi, hogy ez a rendszer jól működik, 
az az, hogy minden ami az élelmezés végrehajtásához szükséges, bőségesen ren
delkezésre áll. Az utánszállított élelmen kívül személyzet, gépkocsik, motor
kerékpárok és fogatolt járművek oly számban vannak mindenütt, hogy azokkal 
a legnagyobb távolságok is könnyen áthidalhatók." 

Úgy véljük, az idézett részlet kellően bizonyítja, hogy az anyagi szolgálat 
magyar vezetői jól látták a követelmények hasonlósága mellett a két haderő 
lehetőségei között meglevő különbséget is. 

A háború elhúzódása a hadsereg élelmezésének kérdését egyre inkább elő· 
térbe helyezte. 

Dr. Kuthy Sándor a „német hadsereg élelmezése" című munkájában, 1943. 
évben a következőket írta23: 

,,Különösen nagy súlyt helyeztek az új német hadsereg kiépítésénél az élel
mezés kérdésének minél tökéletesebb megszervezésére. Ezen a téren a német 
hadsereg vezetői Nagy Frigyes tanítványai, aki egy ízben a következőket mond
ta: ... ha hadsereget akarunk felépíteni, akkor a gyomorral kell kezdeni, mert 
az a hadsereg alapja. A legnagyobb tervek is hősi áhrándokká válnak, ha nem 
gondoskodunk a kellő élelmezésről." 

A szerző hivatkozik arra, hogy a német hadvezetőség már jóval a háború 
kitörése előtt egész sereg saját intézményt létesített az élelmezési kérdések ta
nulmányozására. llyenek voltak a müncheni katonai élelmiszerkutató intézet, a 
müncheni élelmiszerkísérleti állomás, valamint a több helyen működtetett had
sereg-tankonyhák. Követendőnek tartotta a kész és főzelékek pótlására kidol
gozott német gyakorlatot is. A hivatkozott műböl érdemesnek tartjuk a német 
katona három jellegzetes „étkezési naptípusát" is közölni. 

A német katona napi élelmezési kiszabata~: 

1. Egytál ételes naponta: 
(délben) 

200 g főtt metélt tészta (nudli) 
180 g marhahús 

(este) 

124 g sonka 
62 g vaj 

750 g kenyér 

összesen: 

Kalória 

740 

245 

340 

500 
1750 

3575 

23 Magyar katonai szemle 1943. 7. szám. XIII. évfolyam 1964-1971. oldal. 
2' U. o. 170. oldal. 
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II. Halas napon: 
(délben) 
25 g leveszöldség 

200 g sült hal 
500 g főtt burgonya 

(este) 
500 g burgonyasaláta 
150 g kolbász 
750 g kenyér 

Ill. Föze/ékes napon: 
(délben) 
450 g fodorkel 
120 g ökörhús 
500 g burgonya 

(este) 
65 g vaj 

2 tojás 
750 g kenyér 

Összesen: 

Összesen: 

85 
250 
480 

480 
280 

1750 

3395 

135 
186 
480 

550 
150 

1750 

3251 

(a német haderő legénységi konyháin a burgonyát „bajábanfótt" állapotban 
szolgáltatták ki, amelyet a fogyasztók hámoztak meg - megjegyzés a szerzók
től) 

A három változat példaként való állítása azt bizonyítja, hogy még az 
anyagi szolgálat szakemberei sem szenteltek különösebb figyelmet a nemzeti sa
játosságokra, a népélelmezési szokásokra, egyáltalán a magyar katona igényeire, 

Az előzőekben olyan szerzőket idéztünk, akik munkáikban nem a harctéri 
tapasztalataikat írták le, hanem elméleti kérdésekkel foglalkoztak. A 2. Magyar 
Hadsereg élelmezési helyzetét - a szovjet támadás előtt - jól jellemzi Dr. 
Kígyóssy Lajos orvos százados jelentése25, melyet teljes terjedelemben közlünk: 
„Jelentem, hogy 1943. 1. 3-án Somogyi Imre hadbiztos századossal kiszálltunk 
a 14. gyalogezredhez. Csatlakozott hozzánk a 20. K. ho. szabadságon levő or
vosát helyettesítő Dr. Steffler Géza o. őrnagy. A 14. gyalogezred parancsnok
ságon jelentkeztünk Miskey alezredesnél, aki elmondta, hogy a legénység egész
ségügyi állapotát és élelmezését mindig figyelemmel kíséri. Az élelmezést a 
jelenlegi fokozott igénybevétel mellett kevésnek tartja. Ezen megbeszélésen je
len volt a 14. gyalogezred két zászlóaljának vezető orvosa is, akik szintén az 
élelem elégtelenségét hangoztatták és véleményük szerint a jelentett négy halál-

25 HTL. 2. sz. hds. 13. doboz. Kivizsgálás eredményét jelenti a 2014/III. hdt. 
IV. e. 42. XII. 20. sz. rendeletre. 
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eset oka „köivetve" az élelmezés elégtelensége volt. A gyalogezred parancsnok 
alkalmat adott arra, hogy az első vonalban levő legénységgel közvetlenül érint
kezésbe léphessünk, őket meghallgathassuk és megnézhessük erőbeli állapotukat, 
elhelyezésüket, tisztálkodási lehetőségüket stb. Kimentünk a 14/1. szd. vonalába. 
Itt a század parancsnoka elmondta, hogy a legénység állandóan igen erősen 
igénybe van véve, mert a fárasztó és nehéz szolgálatai során az állandó föld
munkálatok, hóeltakarítás, vízelvezetési munkák stb. már hónapok óta folynak. 
A legénység idegileg is állandóan feszült helyzetben ~an. Legtöbbje naponta 
csak négy-öt órát alszik, az is csak olyan „bunkeralvás". Az élelmet, amit egy 
napra kapnak, este egyszerre mind elfogyasztják. Ivóvizük nem lévén, folyadé
kot csak annyit fogyaszthatnak, amennyit az élelmezés tartalmaz. Az élelmezést 
mindannyian kevésnek tartják. Legjellemzőbb erre a kenyér árfolyama, ugyanis 
egy kenyér 17 RKK-ért (a németek által kiadott hadipénz - megjegyzés a szer
zőktől) cserél gazdát. A legénység, bár zsoldját legszívesebben családjának kül
dené haza, nagy részét nem küldi el, hanem fenti áron kenyeret vesz rajta olyan 
bajtársától, aki talán kisegíti, vagy pedig csomagot kapott hazulról és így ke
nyéradagját nélkülözni tudja. 

Megállapításom szerint az emberek sápadtak, nagy átlagban lesoványodot
tak, érdeklődésük csökkent, hangulatuk általában komoly, élcelődés iránt fi
gyelmet nem, vagy alig tanúsítanak. Tetvesedés a legtöbb helyen előfordul. Tot
vetlenítés az állandó igénybevétel mellett csak a tetű kézzel való fogásábao 
merül ki, de ehhez is fáradtak és közömbösek. 

Tisztálkodási lehetőségük igen csekély, mert kevés a hely, víz nincs közel. 
A hó megfelelne, de olvadás folytán jeges, elpiszkolódott és tele van lőporral. 

Székletürítés lapátra történik, s ezzel kidobják. Ruházatukból főleg a nad
rágok vannak igen elhasznált állapotban. 

Orvosi vélemény: 
Az eddigi élelmezés többszöri számításunk szerint átlagosan napi 2800 ka

lóriát tesz ki. Ez csak könnyű testi munkát végző embernek elégséges. 
Az egyes alosztályok időszakonkénti kivonása tisztálkodás, tetvetlenítés, 

testi kondíciójavítás és lelkileg való összeszedés céljából igen szükséges volna, 
mert enélkül egy esetleges járvány a legyengült legénységnél nagyobb vesztesé
gekkel járhat, mint .amennyi a véres veszteségekből adódik." 

Az idézett „kivizsgálás" után Stomm vezérőrnagy hadtestparancsnok, sze
mélyesen írt jelentést terjesztett fel a 2. Magyar Hadsereg parancsnoka részére26, 
melyben elismeri, hogy az előfordult 4 haláleset közvetett oka csakugyan az 
élelmezés elégtelensége. Jelentéséből - kivonatosan - a következőket idézzük: 

„A hadtest anyagi alárendeltségébe tartozó könnyű hadosztályoknál a pi 4 

benő nélküli állandó fokozott testi követelmények, a szélsőséges időjárási és 
mostoha elhelyezési viszonyok, valamint az állandó idegrendszeri igénybevétel 
számításba vételével a szervezet leromlás nélküli fenntartásához az első vonal
beli legénységnek. napi 4500 kalóriára feltétlenül szüksége van. Ezzel szemben 
a teljes német hadiélelem adag (a 2. Magyar Hadsereg részére - megjegyzés a 
szerzőktől) az 1. sz. étlap szerint 3322 kalóriát tartalmaz, tehát az. első vonal 4 

ban szolgálatot teljesitőknek nem elégséges, így a kalória elégtelensége nagyfokú 
testi leromlásra vezetett . 

26 U. o. 126/III. hdt. IV. e. 43. I. 10. szám. 
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A jdentettek szerint a német élelemadag kalóriaértéke nem áll arányban 
a megkövetelt harcászati követelményekkel, így hazai pótlékokra vagyunk utal
va, hogy a legénység testi erejének további leromlását megakadályozzuk. Mint
hogy kérdéses, hogy az anyaország gazdasági helyzete meddig engedi meg a 
pótlékok kiszállítását, kérem a Keitel-féle egyezmény (Stomm vezérőrnagy itt 
az 1942. május 27-én, a 2. Magyar Hadsereg ellátását német részről végrehaj
tandó egyezményre hivatkozik - megjegyzés a szerzőktől) értelmében a német 
hadiélelem adagnak oly módon való megállapítását, hogy az naponként és fe„ 
jenként legalább 4500 kalóriát tartalmazzon és így a testi· erő fenntartásához 
elegendő legyen.'' 

Az jdézett jelentésekből az is látható, hogy a hadműveleti területen szol
gálatot teljesítő parancsnokok nem tehették meg azt, amit a hátországban élő 
vezetők. A harctéren ugyanis a követelmények és a konkrét helyzet nem tette 
lehetővé a valóság durva meghamisítását, vagy elkendőzését, mert a kapott fel„ 
adatokat nem voltak képesek a legyengült, akaratát vesztő személyi állomány
nyal végrehajtatni. 

Az előző számokban közölt cikkeinkben foglalkoztunk a ruházati ellátás 
általános helyzetével, az ellátás elégtelensége miatt keletkezett problémákkal is. 
A ruházat, személyi felszerelés és elhelyezési szükségletekről való gondoskodás 
kérdéséről a második világháború előtti hadijátékokon és alkalmazó megbeszé
léseken nem sok szó esett. E szükségletek figyelmen kívül hagyása még 1943. 
évben is jellemző volt, pedig ekkor már az ellátás hiányosságainak és a célnak 
nem megfelelő anyagok felhasználása következtében olyan nagytömegü sérülés 
következett be, amelyre feltétlenül oda kellett volna figyelni. 

A ruházati szolgálat vezető beosztottai 1943. évben a „Katonai Szemle''
ben „Ruházat és fegyelem" címén vitát indítottak. A vita anyaga teljes mérték
ben alátámasztja azt a korábban is közölt megállapításainkat, miszerint a 
Horthy-hadsereg vezető szervei - még 1943-ban is - mindent a katonás meg
jelenéssel, a külső formával mértek. Ennek igazolásául idézzünk Kékkői László 
hadnagy „Legénységünk fegyelmezése"27 című cikkéből, aki - átitatva a „diva
tos" német szellemtől - a következőket jelenti ki: 

,, ... törekedjünk arra, hogy mindenkinek legyen rendes, hajtókázott kime
nó ruhája. A német katonákon láthatjuk. micsoda öntudatot és önérzetet ad a 
testhez igazított ruha." 

A ruházati ellátásról, a személyi felszerelésről és az elhelyezésről a katonai 
irodalomban (Katonai Szemle) csak 1944-ben jelenik meg Bodrossy Erik had
biztos százados tollából a háborús tapasztalatok némi általánosítása (Bodrossy 
Erik ezredesre - az MN Hadtáp tiszti iskola volt parancsnokára - az 1949-
50-i sorvány még jól emlékszik - megjegyzés a szerzőktől). A szerző megállapít
ja 28, hogy a csapatok erőállapotát, egészségügyi helyzetét és nem utolsósorban 
erkölcsi értékét a hadműveleti területen igen sok tényező veszélyezteti. Ezek 
nagy részének kátos hatása azonban a csapatoknál való megfelelő gondoskodás 
révén kiküszöbölhető, vagy - legalábbis - nagymértékben csökkenthető. 

'J'I Magyar katonai szemle. 1943. év 4. szám. 
"'Uo. 1944. 1. szám, XIV. évfolyam, 177-186. oldal. 
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Ilyen tényezőknek tartja: 
- élősdiektől, egyéb rovaroktól ellepett és a baktériumoktól fertőzött kör

nyezetet; 
- szélsőséges, egészségtelen éghajlatot, évszakot, időjárást; 

testi-lelki felfrissülés, nyugvás, pihenés, alvás és szórakozás hiányát; 
- tisztálkodás hiányát; 
- a nem megfelelő öltözködést. 

Megállapítása szerint e tényezők káros hatása részben közvetlenül, veszte
ségek és a teljesítőképesség csökkenése (kimerültség, átfázott, elgémberedett 
végtagok, álmosság, látás-hallás csökkenése stb.) formájában nyilvánul meg. 
Részben azonban közvetve, szinte észrevétlenül, alattomosan fejti ki káros ha
tását. Megrendíti a csapat egészségi helyzetét, hajlamossá, fogékonnyá teszi az 
embereket a fertőzések, betegségek iránt, lassítja, nehezíti a felépülést, növeli 
a halálozási arányszámot stb. A felesleges nélkülözések elégedetlenséget kelte
nek, .megrendítik az elöljáró és a vezetés iránti bizalmat, lazítják a fegyelmet, 
elfojtják a lelkesedést és a küzdeniakarást. 

A káros hatások csökkentése, kiküszöbölése céljából a szerző a következő
ket javasolja biztosítani: 

- az időjárásnak megfelelő, nyáron könnyű, szellős, télen hőszigetelő, eső, 
hó és szél ellen is védelmet nyújtó, a rejt6zést, mozgást és harcot, illetve mun
kát megkönnyítő ruházatot, felszerelést; ezek javítását és karbantartását; 

- a lehető legteljesebb testi-lelki felfrissülést biztosító elhelyezést, megfe
lelő épületeket, barakkokat stb.; 

- tűzhelyeket (főzéshez és fűtéshez), hő palackokat és hőtartó ételhordókat; 
- tüzelőanyagokat, i1letve ezeknek a helyszínen való kitermeléséhez szük-

séges eszközöket és munkaerőt; 
- világítóes2közökct; 
- tisztálkodási lehetőségeket; fürdő és fertőtlenítő berendezéseket, mosdót; 
- védelmező eszközöket és anyagokat (szunyoghálót, rovarirtót stb.) ; 
- a felesleges járkálást és kérdezősködést kiküszöbölő irány-, út- és jelző-

táblákat; 
- katonaotthonokat, átvonuló szállással, étkezési és szórakozási lehetősé

gekkel. 

A szerző a 2. Magyar Hadsereg hadműveleteire hivatkozva leírja, hogy29 

„a nyári -kánikulától vastag posztóruhában izzadó, elbágyadt harcossal épp oly 
kevéssé lehet harcolni, mint a téli hidegtől megfelelő óvócikkek hiányában meg~ 
gémberedett emberekkel. Az orosz tél kegyetlen hidegében csak a jólfűtött szál
lások mentették meg az embereket a megfagyástól. Aki huzamosabb időre kinn
rekedt: vagy nyomorékká fagyott, vagy elveszett. Megalkuvásoa!k tehát helye 
nincs: amire szükség van, azt bármily áldozatok árán is, feltétlenül idejében és 
és kellő mértékben biztosítani kell." 

Megítélésünk szerint az ellátás tervezését eredeti közelítésben tárgyalja a 
szerző. A következ6ket írja30: 

29 Uo. 
aouo. 
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„Az ellátás előrelátó és a változó viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodó 
megtervezése előfeltétele és alapja a tervszerű és céltudatos gondoskodásnak." 

Mindenekelőtt négy fő tényezővel kell számolnunk: 
minőség, 
mennyiség, 

- tér és 
- idő . 

.,Minőségi" szempontból elsősorban azt kell megállapítanunk, hogy a való
ságban mi mindenre van szüksége a hadrakelt seregnek. Ennek első feldolgozása 
egyáltalán nem könnyű feladat. Kellő belemélyedés nélkül aligha gondolnánk, 
hogy többszáz féle cikkről kell gondoskodnunk. Ha csak néhányról feledkezünk 
meg - az ellátásban súlyos zavarok keletkezhetnek. Bármily gonddal és előre

látással járunk is el, a hadműveletek során mindig merülnek fel újabb és újabb 
követelmények. Ilyenek soronkivüli biztosítására mindig készen kell állnunk. 

,,Mennyiségi" követelmények felállítása szintén nem könnyű feladat. A bé
kében megszabott „kell - van - hiány - felesleg" sémáját a hadműveletek so
rán nem lehet egyszerűen alkalmazni. A hadrakelt seregnél, hadműveletek alatt 
minden oly intézkedés, melyet a már beállott hiány vált ki - elkésett! Kellő 
előrelátással kell gondoskodni nemcsak arról, ami már hiányzik, hanem arról 
is, amire az utánpótlás várható beérkeztéig még előreláthatólag szükség lesz. 

A szerző, aki maga is tagja volt a 2. Magyar Hadseregnek, az ellátás ter
vezésénél hangsúlyozottan figyelmeztet arra, hogy31: mindig van valamilyen va
lószerűnek látszó elgondolás, vannak komolyan számbavehetó eshetőségek. Ezek 
köz.ül mindig az ellátási szempontból legnehezebbeket kell alapul venni Az 
anyagi ellátás terén csak a 100°/o-os biztonság kielégítő." 

Az utánszállitások tapasztalatait is elemzi. Ezzel kapcsolatban a követke
zőket írja: 

,,Az utánszállitás Achilles-sarka" -i az elosztó vasútállomások. A szállítmá
nyoknak seregtestek szerint való szétosztásával kapcsolatos átrakodások és kész
letrendezések itt többnyire oly erősen feltartják a forgalmat és oly torlódásokat 
okoznak, hogy az ellenséges légierők figyelmét ez aligha kerülheti el. A néme
tek előszeretettel alkalmazták a típusrakodás elvét. Ez ugyanis lehetővé teszi, 
hogy a beérkező szerelvények részeit a seregtestek vasúti végállomásaira átrako
dás nélkül, azonnal továbbíthassunk és ott haladéktalanul kirakhassuk, elszál
líthassuk. Sok dkkből álló, nehezen elosztható szállítmányoknál (pl. ruházat és 
személyi felszerelés, javító és karbantartó anyagok stb.) napokkal is !Ilegrövidíti 
az utánszállítást, megkönnyíti az igénylést stb. Célszerű volna ezért a tipusrako
dás elvét nálunk is kifejleszteni e szükségletekre. 

A szerző ezután konkrét javaslatokat tesz a típusok kialakítására, a ruhá
zati szolgálat területén. 

A „tér-" és „idő" -tényezőkkel kapcsolatban a következőket írja32 : 

„térben és időben mindig támadnak oly rések, melyeket csak megfelelő 
készletgazdálkodással lehet áthidalni. A németeknél, az intézetek r"aktáraiban 
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tárolt készleteken felül, úgynevezett anyagi alapot, különböző vasútállomásokon 
decentralizáltan, vasúti szerelvényekbe berakott, bármikor lehívható, illetve in
dítható típusvonatokat tartanak készenlétben." 

A szépen „csokorbakötött" tapasztalatok leírása mellett a valóság azonban 
mégiscsak az volt, hogy a 2. Magyar Hadsereg, de a teljes hadrakelt magyar 
haderő ruházati ellátó szervei, a hadműveletek alatt - elsősorban szállító esz
közök hiánya miatt - gyakran még a legelemibb szükségleteket sem voltak ké
pesek kielégíteni. 

A korabeli katonai szaklapokból - célunk szerint is - csak töredékeket 
mutattunk be. Az érdeklődők figyelmét szeretnénk felhívni mégegyszer arra á 

körülményre, hogy az idézett publikációk zöme megjelenésének idején a 2. Ma
gyar Hadsereg már elszenvedte súlyos vereségét. Ebből következik, hogy amíg 
a hadműveleti területen teljesített szolgálatot a parancsnoki állomány, addig -
a dolog természeténél fogva - jelentései lényegesen eltértek a későbbiek során 
jól fűtött, kényelmes irodákban megírt tanulmányaik hangvételétől. 

A Horthy-hadsereg vezetői minduntalan hangsúlyozták „politíkamentessé
gükel'. Azt viszont, hogy a valóságban a dolog egyáltalán nem így állt, bizo
nyítja a 2. Magyar Hadsereg vezérkar főnökének „erkölcsi és szellemi vonatko
zású tapasztalatok" című feljegyzése33: 

,,Nem. csak a katonát, hanem az egész magyar társadalmat is meg kell győz· 
ni arról, hogy itt keleten is Magyarországért és a magyarság jövőjéért küzd. En· 
nek felismerése a tömegekből hiányzik. Nem vált be az a propaganda, mely az 
ellenséget lebecsülte, ill. alábecsülte, egészen mást láttunk akkor, amikor az 
orosz keményen visszavágni is tudott." 

Ha ezt a feljegyzést elemezzük, kiderül, hogy maga az egyik legfelelősebb 
személy - persze az átélt események közvetlen hatása alatt - cáfolja azokat a 
mai nyugati magyar katonai szerzőket, akik a vereség okát elsősorban ellátási 
- és nem katonapolitikai - problémákkal magyarázzák. 

A katonai felsővezetés a szigorú megtorlások kilátásba helyezésével sem 
tudta elejét venni a tragikus sorsú 2. Magyar Hadseregről szóló hírek kiszivár
gásának. Hogy milyen volt a parancsnoki állomány felé irányuló tájékoztató 
munka, azt jól szemlélteti a 11. Tájékoztató Közlemény34 : 

,,Előző közleményeinkben már adtunk tájékoztatást a 2. Hadsereg helyze
téről a téli nagy szovjet támadással kapcsolatban, most azonban módunkban van 
egészen pontos, kimerítő adatokkal szolgálni. Minden valószínűség szerint a kö
zeljövőben erről a témáról a Bp.-i rádióban is illetékes felolvasó előadást fog 
tartani. Addig is az alábbiakat terjesszék, mert a későbbi rádiófelolvasás épp 
a jól értesültségét hitelét és tekintélyét támasztja alá. 

Az ellenséges propaganda azt terjeszti, hogy a 2. Magyar Hadsereg téli fel
szerelésében hiányok voltak, a vezetők nem gondoskodtak az idejében történő 
szállításokról. Általában ezek a vádpontok: az első vonalban nem volt lőszer 
és fegyver, nem osztották ki a meleg holmikat - hátul viszont nagy élelemrak
tárak és hadianyag raktárak voltak, amelyeket az ellenség elönyomulásával meg 

33 HTL. 2. sz. hds. 11. doboz. 1249/2. hds. I. a. 43. IV. 22. számhoz. Napló 
5, 82. sz. melléklet. 

34 Uo. 13. doboz. 1/a. Töredékek. 11. Tájékoztató Közlemény a téli szovjet 
offenzívával kapcsolatban elterjedt híresztelésekről. 
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kellett semmisíteni. Ezeket a híreket rendszerint olyanok terjesztették, akik sze
retik szenvedéseiket felnagyítani. 

Az az állítás, hogy a támadás pillanatában az arcvonalban fegyvertelen 
alakulatok voltak, onnan eredhet, hogy az orosz támadás nem a legszerencsé
sebb időben jött." 

Nem tévedés, a megfogalmazás pontosan így került azoknak az emberek
nek a kezébe, akik a „Tájékoztató Közlemény" által cáfolt tényeket saját bő
rükön érezték. 

Sorozatunkat, annak előrebocsátásával kezdtük, hogy a 2. Magyar Hadse
reg pusztulása elsősorban nem anyagi és felszereltségbeli hiányosságok miatt kö
vetkezett be. Ezt újólag szükségesnek tartjuk kihangsúlyozni, azzal a megszorí
tással, hogy azt a szörnyű veszteséget és mérhetetlen szenvedést, amely a 2. Ma
gyar Hadsereget érte, megfelelő anyagi-egészségügyi ellátással lényegesen csök
kenteni lehetett volna. Szilárd meggyőződésünk, hogy az anyagi-egészségügyi 
szolgálat jó, vagy rossz munkája minden katonai sikerben, illetve kudarcban 
kimutatható. 

Bármilyen korszerű technika jellegtelen, holt eszköz anélkül az ember nél
kül, aki azt kezeli, felhasználja az igazságos, vagy igazságtalan háborúban, ha
ladó vagy reakciós társadalmi (társadalmi köntösbe bujtatott osztály) célok ér
dekében. A Magyar Néphadsereg létével progresszív társadalmi célokat szolgál. 
Levonva a vérrel írt tanulságokat a 2. Magyar Hadsereg pusztulásából is, a 
Magyar Néphadsereg hadtápszolgálatának minden tagja jól értse meg, hogy a 
személyi állományról - az emberről - való gondoskodás egyik fontos előfeltéte
le annak, hogy a katona öntudatosan helytálljon a korszerű harc nehéz körül
ményei között. 
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Az MNHF-ség vezetése és az MNHF PB kezdeményezésére, 
az MNHF Tudományos Tanácsa irányításával megindult az 
MN HTP létrejöttének és tevékenységének történeti feldol
gozása, hogy működésének tapasztalatai is segítsék a ma fel
adatainak végrehajtását. Ezzel a céllal indult a ielen cikk
sorozat. 

Szerkesztóség 

A Magyar Néphadsereg Hadtáp létrejöttének 
előzményei, kialakulása és tevékenysége 1945-68. 

Dr. Zimonyi István nyá. e~redes, 
a hadtudományok kandidátusa 

I. Rész 

A magyar katonai ellátó- ( hadbiztonsági} szolgálat 
a Néphadsereg építésének megkezdésétől a csapatok hadműveleti területre 

érkezéséig 

(1944. december-1945. április) 

A naci Németország által kirobbantott második világháború befejezése, a 
~ Szovjetuniónak. a fasizmus leverésében játszott döntő szerepe, hazánk felszaba

dítása, alapvető változások feltételeit teremtette meg mind politikai, mind társa
dalmi és gazdasági téren történelmünkben. 

• 

.; 

A megváltozott kürülményckben rejlő lehetőségek valóra váltása útján 
hatalmas akadályt jelentett a magyar iparban, mezőgazdaságban és közlekedés
ben keletkezett károk nyomasztó súlya. Az ország nemzeti vagyonának 45°/o-a 
pusztult el. A háború, a rombolás és a fosztogatás folytán bekövetkezett károk 
értéke közel 22 milliárd pengőre (1938. évi pengő értéke, akkori 1 · dollár = 5,15 
pengő) tehető. Az ipar romokban hevert, a vállalatok 90°/o-át érte károsodás. 
A mezőgazdaságot, elsősorban az állatállományt súlytó veszteségek bénították. 
1945 elején a szarvasmarha-, ló-, sertés- és juhállományban mintegy 4,5 milliós 
csökkenés volt tapasztalható. 

A háborús pusztítások talán leginkább a közlekedésben éreztették hatásukat, 
megbénítva a gazdaság vérkeringését, több mint egyharmada semmisült meg az 
ország közúti hídjainak. A visszavonuló német csapatok különösen nagy kárt 
okoztak a Duna és Tisza hídjainak felrobbantásával. A vasúthálózat alig 60%-a 
volt használható, a vasúti járműállomány több mint fele pedig elpusztult (alig 
300 mozdony maradt meg a 3000-ből). A közúti, vasúti és légi közlekedési be-
rendezések átlag 50°/o-a semmisült meg, vagy érte súlyos károsodás. A vízi jármű 
állományt szinte teljes egészében elvitték a rabolva menekülő fasiszta német 
csapatok. 

Igen jelentős emberveszteség érte az országot. A katonai veszteségek, a bom
bázások következménye és a deportálások veszteségei meghaladták a 400 OOO főt. 
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A gazdaság normalizálásának útján nem kisebb akadályt jelentett a vezetés, 
szervezés dezorganizáltsága, a háborút megelőző években felhalmozott nyugati 
hitelek. 

A lakosság élelem ellátása a kritikus szintre süllyedt, amikor 1945 márciusá
ban - már az ország teljes felszabadítása előtt - a főváros és az ipari központok 
ellátására a Szovjetunió 15 OOO tonna kenyérgabonát, 3000 tonna húst és 2000 
tonna cukrot adott, júniusban pedig további élelmiszerszállítmányok érkeztek és 
250 tehergépkocsit kaptunk. E segítség, bár igen jelentős volt a kezdeti nehézsé
gekből való kilábaláshoz, de természetesen nem oldotta meg az ellátás nehéz
ségeit. 

A gazdaság kilátástalan helyzetéből az egyetlen reális kiutat a kommunista 
párt kezdeményezte az 1945 májusában tartott első kongresszusán meghirdetett 
újjáépítési programjával, melynek nyomán hatalmas lendületet kapott a romok 
eltakarítása, a közlekedés talpraállítása és a termelés feltételeinek megteremtése. 
A tömegek megértéiével találkozott a KP állásfoglalása „feltétlenül kötött ga:r.
dálkodásra kell irányt vennünk, mert úgyszólván mindenben hiányt szenvedünk 
és mert ez még sokáig így lesz. "35 - A kötött gazdálkodást az állami nyersanyag
ellátás, a munkaerőgazdálkodás, árpolitika, az államosítás jelentette. 

Az állami bevételek 1945 nyarán csak 800/o-ban fedezték a kiadásokat, mely
nek finanszírozására papírpénz kibocsájtása nyújtott egyetlen lehetőséget. A 
nyomában járó rohamos infláció egy év alatt a bérből és fizetésből élők életszín
vonalát mintegy 50~00/o-kal csökkentette. Az új pénz, a forint 1946. augusztus 
l-én született meg, mely lehetőséget adott a termelés ütemes fellendítésére. 

A gazdaság gyors regenerálódásában döntő jelentősége volt az állami szek
tor kiépítésének, első ütemben 1946. január l-től a bányászatban, majd 1946. 
december l-től vette kezdetét a nagybankok államosítása. 1947. végéig a gyári 
munkások több mint 500/o-a állami üzemekben dolgozott. 

A mezőgazdaságban a földreform során csaknem 5,6 millió kat. hold került 
a földet megművelő parasztok kezébe. 

A2 1947 augusztusában megindult 3 éves terv keretében gyorsan megmutat
koztak a szocialista tervgazdaság első eredményei, így már 1948-ban elérte az 
ipari termelés az utolsó békeév szintjét. A mezőgazdaság bár sikerrel számolta 
fel a háborús károkat, a termelésátlag csak megközelítette, de el nem érte a há
ború előttieket. Nyilvánvalóan ez kedvezőtlenül befolyásolta a lakosság ellátását, 
veszélyeztette a gazdasági fejlődés egész menetét. 

A hároméves terv teljesítésével a gazdaság alapvetően a háborús károk hely
reállítása végéhez ért, megteremtve a feltételeket a gazdaság új periódusának 
megkezdéséhez. 

* 
Debrecenben 1944. december 21-én az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasz

totta Magyarország új Kormányát. A Kormány december 28-án hadat üzent a 
hiteleri Németországnak. Mos,:.kvában 1945. február 20-án .megkötött fegyver
szüneti egyezményben a kormány kötelezte magát, hogy a fasizmus elleni harcra 
nyolc nehézfegyverzettel felszerelt hadosztályt állít fel. A háborúnak legalább 
a befejező szakaszában való részvételhez fűzött reménynek megfelelően nagy 
erőfeszítések indultak meg, annak valóra váltására. 

35 Gerő Ernő Harcban a szocialista népgazdaságért. Szikra, 1950. 166. oldal. 
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Az új hadsereg felállításának érdekében még a fegyverszüneti egyezmény 
aláírása előtt, 1945. janudr 20-án létrehozták a Honvédelmi Minisztériumot, 
melyen belül megalakult az anyagi csoport. Az anyagellátás e központi szervének 
első feladatai között szerepelt az új hadsereg anyagi alapjának létrehozását célzó 
tervek kidolgozása. A felszabadult országrészekben a régi hadsereg szervezetei 
teljesen felbomlottak, így gondoskodni kellett az anyagi szolgálat újbóli megszer
vezéséről is. Az 1946. január 31-én kiadott rendelet változatlanul hagyta a 7 
katonai körzetet (Budapest, Székesfehérvár, Szombathely, Pécs, Szeged, Debre
cen, Miskolc), ezen belül az ellátás szervezetét, rendszerét, a területi raktárak 
hálózatát. Május hónapban befejeződött az első alapvető hátországi ellátó intéz
mények létrehozása, ezek a következők voltak: 

Élelmező raktár Agyraktár 

Ruharaktár 
Egészségügyi anyagraktár 
Allategészségügyi anyagraktár 

Kerületi gépkocsi javító műhely 
Központi Atvételi Bizottság 

A jóváhagyott szervezési intézkedéseknek megfelelően az új hadosztályok 
hadrendjében az anyagi szolgálat felépítése, az ellátás rendszere lényegében -
ha a körülményeknek megfelelően csökkentett szervezetben - alig változott. 

A magasabbegységeknél megtaláljuk a hadon.tály vonat-ot, melyen belül 
szerepelt: 

1-2 kocsioszlop, 
1-2 tehergépkocsi-oszlop, 
1 lőszerkezelő oszlop, 
1 élelmezőoszlop, 

1 sütöoszlop, 
1 gépkocsizó sebesültszállító oszlop, 
1 egészségügyi oszlop, 
1 műhelyszakasz. 

Az élelmezés, a ruházat és felszerelés pótlását, valamint a pénzellátást, a 
bados7..tá/,y ve7..etó-hadbi7..tos irányításával az alárendelt csapatok, alakulatok 
gazdasági hivatalai a gh. főnökök vezetésével hajtották végre. Az egészségügyi és 
állategészségügyi ellátást a parancsnokok közvetlen alárendeltségében levő ve
zető orvos és vezető állatorvos irányította, végezte. 

Az új honvédség mintegy 140 OOO főre tervezett állományának a szükséges 
anyagokkal való felszerelése, élelmezése - figyelemmel az ország gazdasági hely
zetére - rendkívüli feladatokat rótt az anyagi szolgálatra. Az ország polgári és 
katonai raktárai a háborús igénybevétel és behatások folytán (1944 őszétől az 
ország nagy része hadszíntérré változott), amúgyis erősen lecsökkentett készleteit 
a visszavonuló fasiszta német és magyar csapatok magukkal hurcolták, vagy meg
semmisítették. A Honvédelmi Minisztérium Anyagi Főcsoportfőnökség összekötő 
törzsének egy 1946-ban készült kímutatása szerint mintegy 1400 vagon hadi
anyagot vittek el, mely készlet kb. 5 hadosztály felszerelését tette volna lehetővé.36 

Súlyosbította a helyzetet, hogy a hadianyag-gyártásról szó sem lehetett. Ez 
időben Miskolc volt az egyetlen felszabadult ipari bázis, másrészt a háború első-

,. HL HM Békeelókészítő Bizottság iratai, 2. csomó, 22. szám. 
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sorban a hadiipari üzemeket pusztította, 95-100°/o-ban károsodtak, semmisül
tek meg. A megmaradt minimális gyártási kapacitást pedig elsősorban a harcoló 
szovjet hadsereg igényeinek kielégítése érdekében foglalkoztatták. 

A felszabadulás előtt már megindult infláció felgyorsult, a lakosság élelmi
szerellátása a mélypontra süllyedt, a hadsereg ellátása is rendkívüli nehézségekbe 
ütközött. 

Fegyver- és lószerellátás 

Az új hadsereg szervezésénél - számolva a személyi állomány feltöltésénél, 
a fegyverzet és más hadianyagellátásban meglevő nehézségekkel - kissé háttérbe 
szorítva a korszerű szervezési elveket, viszonylag szerény hadrendet alakítottak 
ki. Ennek megfelelően a következő fegyverzet szerepelt a hadosztályok állomdny
táblájában: 

puska 5280 db könnyű aknavető 36 db 
géppisztoly 3469 db nehéz aknavető 24 db 
pisztoly 1481 db páncéltörő ágyú 24 db 
golyószóró 355 db löveg 24 db 
géppuska 108 db légvédelmi ágyú 6 db 

A nem kis feladatot jelentő fegyverek előteremtésére kifejtett erőfeszítések 
többirányúak voltak. 

A katonai vezetés - raktári készletek és gyártási kapacitás hiányában - gon
dolt a visszavonuló német és magyar csapatok által elhagyott fegyverek össze
gyűjtésére, de mindenek előtt számolt a Szovjet Hadsereg segítségével. 

A megalakult kerületi parancsnokságok, bevonulási központok, a szerveződő 
csapatok feladatai között szabták meg a körzetükben levő tanyákon, falvakban, 
városokban, az elhagyott katonai objektumokban felkutatni és begyűjteni a hadi 
és hadfelszerelési anyagokat, mindenek előtt a fegyvereket és a lőszert. 

A feladat szervezése mellett a Honvédelmi Minisztérium is közvetlenül részt 
vett e munkában. E tevékenységről olvashatjuk: ,,Amikor a kormány felköltözött 
Pestre, akkor a fegyver és lőszer osztály vezetésével bíztak meg. E célból a ló
és állategészségügyi osztály, a gépkocsi és híradó osztály együttmüködésében 
anyaggyűjtő különítmények mentek széjjel és a begyűjtött anyagokat az akkor 
már felállított tüzér- és és fegyverszertárba szállították be. "37 

A fegyverek begyűjtés útján való biztosítása - bár hozott bizonyos eredmé
nyeket - nem eredményezett megoldást. A hadsereg fegyverzeti felszerelését vé
gül is a kormányszintű tárgyalások eredményeként erre a célra megalakult szov
jet-magyar katonai bizottság hajtotta végre, melynek feladata a hadosztályok 
tüzérségi és fegyverzeti anyagának biztosítása, illetve átadása volt. 

A honvédelmi miniszter március első napjaiban Görgényi Dánielt nevezte 
ki a fegyverátvevő bizottság vezetőjévé, aki kézhez vette a szovjet hadsereg össze
kötő tisztjétől az átadásra kerülő fegyverzet jegyzékét. A szállítási gondok meg
oldására a szovjet parancsnokság 10 db tehergépkocsit bocsájtott rendelkezésre 
vezetőkkel, egy tiszt parancsnoksága alatt. 

37 Bálly Sándor ny. vőrgy, visszaemlékezése a hadsereg 1945-47 éveire, HL. 
A Magyar Néphadsereg történetével foglalkozó tanulmányok és visszaemléke
zések gyűjteménye, MN/76. sz. 
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Március 16-án kezdték meg a fegyverek átvételét a szovjet zsákmányraktár
ból, melyek magyar és német fegyverek voltak. Egyidejűleg gondoskodtak azok 
javításáról is, így a puskák, golyószórók, géppuskák javítására az Óragyár Angol 
utcai üzemét jelölték ki, a lövegeket a szovjet tüzérségi javítóműhely hozta rend
be. Nemsokára bekapcsolódott a javítási munkákba a Danubia Fegyver- és 
Lőszergyár is. 

Alig egy héten belül el is indult az első szállítmány Debrecenbe, a 6. had
osztályhoz, melynek szervezése a legelőrehaladottabb stádiumban volt (363 db 
magyar puska, 125 db magyar és 32 db német golyószóró, 46 db magyar gép
puska, 15 db 120 mm-es aknavető, 4 db magyar és 32 db német 81 mm-es akna
vető, 10 db 76 mm-es német páncéltörő ágyú). Aprilis 16-án fejeződött be a ki
javított fegyverek utolsó tételének átadása a 6. és az 1. hadosztályok részére. 

A javítási munka azonban anyaghiány miatt nem járt azonnali teljes ered
ménnyel, például az aknavetők és a lövegek egy részénél csak később tudták a 
hiányzó irányzékokat pótolni, mely azonban nem akadályozta a közben folyó 
kiképzést. Erre utal Szalontay József hadnagy nevelőtiszt visszaemlékezése; ,,Hogy 
lövegeinket harckésszé tegyük, célzási segédeszközt szerkesztettünk, amelynek se
gítségével az oldal és magassági szög beállítást elvégezhettük. Az oldalirányzást 
megfeleló tájolással -, amelyet egyszerű tájolóval rögzíthettünk - elég elfogadható 
pontossággal megoldottuk. A cső magasságának beállítását lécre felfestett tá
volsági skálával igyekeztünk pótolni. Ez természetesen azért volt fontos, hogy 
mielóbb felkészülhessünk és elindulhassunk a frontra. "38 

A csapatok lőszerellátására megalakultak a hadosztály lószerkezeló osz/,opok, 
felkészültek a lőszer fogadására . 

Az új hadsereg fegyverzet- és lőszerellátását a Honvédelmi Minisztérium 
Anyagi Csoportfőnökség Hadfelszerelési alcsoportjába szervezett tüzér, fegyver 
és lőszer oszttÜy szervezte és irányította. 

Ruházati és felszerelési anyagellátás 
A többszöri mozgósítás, a háborús pusztítások, a készletek el- és széthurcolása 

az őrizetlenül hagyott raktárakból, azok kiürülését eredményezte. A ruházatot és 
felszerelést gyártó ipar súlyos alapanyag-hiánnyal küzdött, a termelő üzemek 
kapacitása minimálisra csökkent. 

Súlyosbította a helyzetet, hogy az új hadsereg zömét alkotó hadifogoly ön
kéntesek ruházata erősen elhsználódott és hiányos volt. Ugyanakkor azonnali 
igényt jelentett a nem kis számban bevonuló fiatalok beöltöztetése, felszerelése. 

Szinte a semmiből kellett a szerveződő csapatok ezen alapvető igényét ki
elégíteni, szem előtt tartva azt az indokolt kívánalmat, hogy a honvédek lehető
leg külső megjelenésükben is egy fegyelmezett hadsereg képét mutassák. 

A cél megközelítésére sokoldalú és a legkisebb lehetőséget is számításba 
vevő munka indult meg mind a központi szervek, mind a csapatok részéról. 

A leggyorsabb eredményt a szervezett anyagbegyűjtéstől remélték. 
A végrehajtás során például a 3. és a 4. honvéd kerületi parancsnokságok 

összesen mintegy 450 katona felsőruházatát gyűjtötték be.39 

38 Sárközi Sándor: Tüzércsapatok 1945-48. Zrínyi Katonai Kiadó, Buda
pest, 1980. 17. oldal. 

39 HL HM Altalános iratai. 1945(88.800) ruh. sz. 
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A győri 242. sz. bevonulási központ tevékenységéből emeli ki a szerző: 

„Egyik fontos feladat a területen felkutatható anyagok öss.egyűjtése volt. A 
nyugatról hazaérkező katonák és családtagjaik igen sok katonai felszerelést és 
anyagot hoztak magukkal, amelyet itt leadtak. Alig fél év alatt annyi felszerelési 
tárgyat sikerült összegyűjteni, hogy majdnem elég volt egy ezred felszerelé
séhez. "40 

Maguk a csapatok is tevékenyen részt vettek a honvédségi anyagok felkutatá
sában: .,At őrszolgálat mellett úgynevezett anyaggyűjtő járőröket is kellett út
baindítani a környező községekbe és tanyákba, mert innen tudtuk a ruha és egyéb 
katonai felszerelés-szükségletünket kielégíteni (elhagyott és átöltözött katonák 
volt felszerelése). "U 

A ruházati és felszerelési anyagok összegyűjtése azonban csak részered
ménnyekkel járt, figyelemmel arra, hogy elsőként a visszavonuló csapatok vitték 
magukkal a készleteket és csak a még ezek után fellelhető anyagok begyűjtése jö
hetett számításba. 

A Vörös Hadsereg segítsége, az új hadosztályok felszerelése, ellátása terén is 
meghatározó volt . ., ... a magyar hadosztály nehéz anyagi helyzetéről hallva a 
vezérezredesi rendfokozatban levő parancsnok 2000 pár új bakancs szállítására 
adott utasítást a tanácskozáson jelenlevő hadtáp/önöknek. "42 

A többirányú erőfeszítések ellenére sem sikerült azonban 1945. április kö
zepéig, a 6., az 1. és az 5. hadosztály elvonulásának megkezdéséig a személyi állo
mány ruházatát megfelelően rendbe hozni. 

Elsősorban az 1. hadosztálynál voltak nagy hiányosságok a ruházati és fel
szerelési anyagellátásban, alig egy héttel az első szerelvény Ausztriába indulása 
előtti helyzetről olvashatjuk: ,,Igaz, a kulacs, a pokróc, az evócsésze és a derékszijj 
messze nem olyan fontos, mint a fegyver és a lőszer, de ha a személyi állomány 
80°/0-a nem kapja meg e::.eket, akkor már az is komoly problémává nőhet. Kü
lönösen akkor, ha még ehhez egyéb gondok is társulnak, amelyek a katonák köz
érzetét leginkább befolyásolják. Ilyen a lábbeli és a ruházat. Április 21-én a 
hadosztályparancsnok jelentette a honvédelmi miniszternek, hogy a ruházatban 
500/o-os, lábbeliben 800/o-os hiány áll fenn, a hadosztály tízezer katonája közül 
háromezernek nincs fehérneműje. "43 

A legkedvezőtlenebb volt azonban a helyzet az elvonuló 5. hadosztálynál; 
,,A harcok már Ausztria területén folytak, amikor a nagy nehézségek után össze
állított szerelvények útbaindultak. Csak néhány tiszten és tiszthelyettesen volt 
egyenruha. "44 - olvashatjuk a hadosztály egyik tagjának visszaemlékezéseiből. 

A hadműveleti területre való kiérkezés után is folytatódott a csapatok ruhá
zatának kiegészítése, melyről az 1. hadosztály naplója a következőket rögzíti: ,.A 
hadosztdly ruházati anyagának kiegészítésére az orosz hadseregparancsnokság 

40 Görgényi György: Epizódok az új hadsereg első éveiből 207-219. old. 
&!Hadtörténelmi Közlemények, 1961. évf. 1. sz. 181-188. old. 
42 Móricz Lajos: Új haza, új hadsereg, Magyar-Szovjet fegyverbarátság, 

242. oldal. 
43 Kis András: Az 1. hadosztály, Zrínyi Katonai kiadó 1979. 64. oldal. 
44 Görgényi György: Epizódok az új hadsereg életéből, Új haza, új hadse

reg 207-219. oldal. 
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további 6000 zubbonyt, 6000 nadrágot, 3920 inget, 3000 pár kapcát, 3200 kö
penyt, 2000 pár bakancsot, 2000 törölközőt stb. utalt ki.""' 

Ugyancsak a Szovjet Hadsereg segítőkészségét dokumentálja Kis András 
visszaemlékezése: ,,A frontparancsnokság 26-án éjjel intézkedett arról, hogy a 
hatodik hadosztály 27-én 10 órától a 27. hadseregnek van alárendelve . .. Az éj 
folyamán a frontparancsnokságtól is jött két hadbiztos ... A 27. hadseregtől elő
ször köpeny érkezett és 3000 evöcsésze. Azután küldtek 1700 pár nagyon szép új 
sibakancsot és vadonatúj zubhonyokat. Hoztak használt ruhákat és bakancsokat, 
zsávoly anyagot is, amit meg kellett varratni és még sok más ruhaanyagot. A ru
házat hiányossága egyenlőre megoldódott. Már nincs civilruhás honvéd a had
osztálynál.''"6 

A csapatok Ausztria területén is folytatták anyagbegyűjtö tevékenységüket; 
,,Höll osztrák községben egy elhagyott finánc laktanyában telepedtünk le. A kör
nyéken elég sok katonai felszerelést, ruházatot és egyéb anyagokat lehetett találni. 
Ezeket összegyűjtöttük és viszonylag jól felszereltük magunkat.''"7 

Az elvonuló hadosztályok ruházatának és felszerelésének éppen úgy, mint a 
fegyverzet és más, a hadrafoghatósághoz nélkülözhetetlen anyagok biztosítása, a 
Szovjet Hadsereg közvetlen és gyors segítsége nélkül nem lett volna lehetséges. 

A hadsereg ruházati ellátást a Honvédelmi Minisztérium anyagi csoport
főnök alárendeltségében a badbiztosi alcsoport/ónök irányításával a Ruházati 
Osztály vezette. Az új hadosztályok felállításának időszakában a ruházati ellátás 
rendszere és az egyenruházat formája a régi hadseregben kialakultaknak meg
felelő volt. Az egységes öltözködést azonban a Szovjet Hadseregtől kapott és a 
német zsákmányanyagból származó egyes ruházati cikkek szükségszerű viselete 
befolyásolta. 

Élelmezési ellátás 
A csapatok ruházati ellátásánál nem kisebb feldatot jelentett az élelmezés 

biztosítása. A hadosztályok felállitásának kezdeti időszakában nehéz helyzet ala
kult ki, melynek alapvető oka volt, hogy az ideiglenes Nemzeti Kormány csak 
igen szűkös élelmiszerkészletekkel rendelkezett, ugyanakkor a lakosság ellátása 
is nehézséget okozott. 

A Honvédelmi Minisztériumnak sem élelme, sem pénze, sem szállítóeszköze 
nem volt 1945 február közepén, amikortól a különböző táborokból egymás után 
futottak be Debrecenbe a magyar hadifogoly önkénteseket hozó vonatok, és első
ként vetődött fel az alakuló leendő 6. hadosztály élelmezésének kérdése. 

A problémát a szovjet hatóságok hidalták át azzal, hogy február 20-ig meg
hosszabbították a katonák élelmezését, amikoris a feladatot a Honvédelmi Minisz
térium vette át. Az első napokban esett az ellátás színvonala, a későbbiek során 
azonban lassú javulás állt be, .erre utal a hadosztályparancsnok jelentése, február 
26-án: •• 5 db sertést vágtunk a konyha részére", 27-én: ,,Az étkezés zsiradék 
kiszolgáltatása következtében tartalmas és ízletes. ""8 

Már befejeződéséhez közeledett február utolsó napjaiban a magasabbegysé-
gek között elsőként szervezett 6. hadosztály feltöltésére küldött hadifoglyok át-

llS HL HM Békeelókészítő Bizottság iratai, 7. csomó, 24. sz. 1. gy. ho. naplója 
46 Kis András: A 6. hadosztály, Zrínyi Katonai Kiadó, 1977. 78. oldal. 
r.1 Homoki Imre: Akkor tiszthelyettes voltam, új haza, új hadsereg, 223. old. 
48 Ki.s András: A 6. hadosztály. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1977. 38. old. 
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adása, amikor a 2. Ukrán Front további csapatok felállítására újabb hadifogoly 
kontingenseket bocsájtott a kormány rendelkezésére. A szerelvények tervezett 
fogadási helyein Szegeden, Miskolcon, Békéscsabán, Szolnokon, Debrecenben, 
Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen és Hatvanban a Honvédelmi Minisztérium ét
kezóállomások felállítására intézkedett. 

A viszonylag rövid időn belül és alapvetően egy időben szerveződő had
osztályok élelmezése - a felszabadulás napjait élő ország súlyos gazdasági hely
zetében - csak nagy nehézségek árán valósult meg. A központi ellátás nem volt 
folyamatos, a kiutalások gyakori kiesését a lakosság adományai enyhítették; ,,A 
tiszántúli parasztok, amikor hírét vették, hogy a katonák éheznek, vittek nekik 
kenyeret, húst és egyéb élelmet,"49 A honvédelmi miniszter, a minisztertanács 
1945. március 9-i ülésén tájékoztatást adott arról, hogy a hajdúdorogi kommunista 
pártszervezet 13 kocsi élelmet vitt a debreceni Pavilon-laktanyában levő hon
védek részére.50 Nádudvar község elöljárósága március 15-én értesítette a Hon
védelmi Minisztériumot, hogy 172,55 mázsa búzát, 81,50 mázsa napraforgót, 
35,87 mázsa borsót, •.. és 19 OOO pengő készpénzt gyűjtöttek az új honvédség 
részére.51 Vagy másutt olvashatjuk: ,, ... a hadifogoly táborból kihozott kötelé
kek parancsnokainak nem voltak élelmezési és elhelyezési gondjaik. A Jászság 
népe, mint saját fiairól gondoskodott az új hadsereg katonáiról."52 

A hadosztályokat a hadműveleti területre érkezve a Vörös Hadsereg élei· 
mezte. Erről a következőképpen jelentett az 1. hadosztály parancsnoka: .,Az 1. 
ho. Wiener-Neustadt-ba történt beérkezése után a 26. orosz hds. csop. ellátási 
rendszerébe kapcsolódott be. Élelem felvételezés a Wiener-Neustadt-i FH-n (fel
vételező helyen) történt. A ho. vezető hadbiztosa a 26. orosz hds. csop. vez. 
hadbiztosával Zolotov hbs. ezds.-sel az érintkezést állandóan fenntartotta, ahon
nan mindig a legmesszemenőbb támogatást kapta. Az élelemellátás terén zavarok 
nem is mutatkoztak. Nagyobb nehézséget kezdetben csak a szállítótérhiány oko
zott, amin később az orosz parancsnokság úgy segített, hogy 8 db 3 tonnás tgk.-t 
bocsátott az 1. hopk. rendelkezésére ott tartózkodása ídejére. Kenyérellátás 
orosz pság útján Sauerbrunn-ban, búsellátás élőállat kiutalása alapján, saját vá
gatás útján történt. Általában az orosz élelmezés bőséges és változatos volt. "53 

Az új hadsereg élelmezési szolgálatának rendszerét az 1945. március 16-án 
kiadott „Ideiglenes Utasítás az élelmező szolgálat ellátására és szervezésére" dmű 
szolgálati könyv szabályozta. Eszerint az élelmező szolgálatot a Honvédelmi 
Minisztérium Anyagi Csoportfőnökségének alárendelt élelmezési osztály vezette. 
Ügykörébe tartozott a kincstári mező-. erdő- és tógazdaságok ügyeinek intézése is. 
A hadosztályoknál és a kerületi parancsnokságoknál vezető hadbiztosok irányí~ 
tották a szolgálatot. 

A kerületi parancsnokságok székhelyén élelmező raktárak, egyes nagyobb 
állomáshelyeken élelmező fiókraktárak működtek. Az élelemzőraktárak feladata 
volt a csapatok által be nem szerezhető cikkekről való gondoskodás, nagybani 
beszerzés. illetve utánszállítás útján. 

49 Kis András: A 6. hadosztály. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1977. 48. old. 
50 Minisztertanácsi jegyzőkönyv, 1945. február 9. A Minisztertanács irattára. 
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A rendelet szerint a csapatoknak arra kellett törekedni, hogy minden élel
mezési cikket a helyszínen bevásárlás útján szerezzenek be. 

Az utasítás - figyelemmel a háború befejező szakaszában tervezett részvé
telre - a honvédség minden tagjára kiterjedő hadi élelemadagot állapított meg 
napi 3700 kalóri értékben, melyet rövid idő után április 28-án 2600 kalóriára 
csökkentettek. A módosító intézkedés az egyre növekvő ellátási nehézségekkel 
volt összefüggésben. 

A szabályozás ellenére a csapatok élelemellátása a gyakori akadozások kö
vetkeztében - eltekintve a 3. Ukrán Front alárendeltségében eltöltött rövid idő
szaktól - nem volt problémamentes. 

Szállítás, gépkocsi- és vonatanyag-ellátás 
A szállítás alapvető eszköze a második világháborús magyar hadsereg csa

patainál a fogatolt jármű volt. A századok, ütegek, a zászlóaljak, osztályok saját 
anyagaikat lovaskocsikon szállították. Tehergépkocsikkal jelentősebb számban 
csak a magasabbegységek szervezésében lehetett találkozni. 

A többszöri mozgósítások, háborús pusztítások, a nagy számban lovas szeke
reken nyugatra távozók erősen lecsökkentették az ország lóállományát, melynek 
az utolsó békeévhez viszonyítva, mintegy 15-20°/o-a maradt meg. A felszabadított 
területeken sok községben még annyi fogat sem volt, hogy a szántást elvégezzék. 

Az amúgy sem jelentős gépkocsi-állomány gyakorlatilag az üzemképtelenül 
visszahagyott és roncs járművekre korlátozódott. 

~ Az ország ló-, országos jármű- és gépkocsi-állományának helyzetére tekintet-
tel alig voltak meg a feltételei az 1945 februárjában a Honvédelmi Minisztérium 

"')' által badosztályonként rendszeresített 1317 db ló, 500 db országos jármű, 9 db 
személygépkocsi, 91 db 3 tonnás tehergépkocsi feltöltésére. 

A viszonylag könnyebbnek látszó lóállomány előteremtését többek között 
az is akadályozta, hogy a két munkáspárt 1945. január 30-i közös katonai prog~ 
ramja kimondta, hogy a parasztoktól a mezőgazdasági munkák folytatása érde
kében lovat nem szabad elvonni. 

A csapatok mozgásképességének alapját a szervezés első időszakában a 
Szovjet Hadsereg biztosította: ,.A 6. hadosztály számára A Vörös Hadsereg 
adott 1000 lovat."M „A Vörös Hadsereg lóátadó bizottsága március 24-én értesí
tette az 1. hadosztály parancsnokát, hogy 1300 ló átvételére azonal küldjön egy 
lóátvevó bizottságot Miskolcra."55 A szükéges országos járművek feltöltésének 
megkezdését ugyancsak a szovjet csapatok tették lehetővé. 

A hiányzó lovakat és vonatanyagokat (országos jármű, szerszám stb.) vásárlás 
útján igyekeztek biztosítani. A beszerzést rendkívüli mértékben megnehezítette a 
parasztok által megvételre felajánlott járművek alacsony száma és azok gyenge 
minősége (elhasználódott, sérült szekerek). Újak legyártására pedig - bár meg
indították - az idő rövidsége és egyéb okok miatt nem kerülhetett sor. A vonat
anyag-ellátás nehézségeire utal a szerző visszaemlékezése: ,,Emlékszem, egy al
kalommal sürgette a tüzérezred és a 16. gyalogezred fogatolt anyagának leszállí
tását. Itt {Honvédelmi Minisztérium) aztán elmondták, hogy a debreceni bogná
rok, illetve szijjgyártók munkaerő és anyag hiányában nem képesek gyorsabban, 

M Kis András: A 6. hadosztály, Zrínyi Katonai Kiadó, 1977. 56. old. 
55 Kis András: Az 1. hadosztály, Zrinyi Katonai Kiadó, 1979. 63. old. 
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dolgozni. A Tiszántúl akkori lehetőségei a hadosztály teljes anyagi feltöltésére 
alig voltak elegendők.""' 

A gépkocsi biztosítása még nagyobb nehézségekbe ütközött. Új járművek 
beszerzése szóba sem jöhetett, így elsősorban a visszamaradt, zömmel üzemkép
telen járművek felkutatásától reméltek megoldást: ,,A szakaszok feladatához 
tartozott a gépkocsik vagy azok roncsainak gyűjtése, a lelőhelyek bejelentése, 
melyeket katonáink vagy a minisztérium szakemberei vontattak be a Dob utcába, 
vagy az Ecseri úti telepre. Számos motorkerékpárt, de különösen személygép
kocsit sikerült megmenteni mielőtt még azok alkatrészeit teljesen vagy csak rész
ben arra illetéktelen személyek kiszerelték, illetve a járművket elvontatták 
volna."57 

Az 1. hadosztály gépjármű helyzetéről olvashatjuk: ,,A hadosztály szerelői 
néhány motorkerékpárt és néhány gépkocsit a fővárosi roncstelepekról bányász
tak, azokat mozgásképes állapotba hozták, így lett április 21-re a hadosztály ál
lományába: 2 db motorkerékpár, 1 db személygépkocsi, 4 db 0,5 tonnás teher
gépkocsi és 1 db 2 tonnás tehergépkocsi. A hadosztály így tehát a rendszeresített 
gépkocsi-állomány 10°/o-ával sem rendelkezett. Az említett gépkocsik nem vol
tak üzembiztosak, generáljavításra szorult mindegyik, gumiabroncsaik kopottak 
voltak, motorjaik üzemanyag-fogyasztása a megengedettet jóval túlhaladta."58 

Az új honvédség gépkocsi állományát végül is csak erősen hiányosan és 
gyenge minőségben sikerült biztosítani, erre utal az Anyagi Csoportfőnökség 
egyik jelentése: ,,A gépkocsi anyagra jellemző: a) zömmel roncsokból helyre
állított, b) gyenge abroncs-anyaggal rendelkezik, c) sokkal kevesebb áll rendel
kezésre, mint amennyire szükség volna, a fenti hiányosságok miatt a jelenlegi 
erős igénybevételnél leromlás észlelhetó.''59 

A kevés számú, ugyanakkor sokféle gyártmányú gépkocsi üzemeltetését ked
vezőtlenül befolyásolta, hogy sem a csapat-javítóműhelyek, sem a gépkocsiszertár 
nem tudott megbirkózni az alkatrészhiánnyal. Ugyanakkor a polgári vállalatok 
olyan magas javítási költségeket számítottak fel, amelyet a csapatok javítási pénz
keretei nem bírtak el. 

A gépkocsi, mind ez időben pótolhatatlan eszköze a szállításnak, rendkívüli 
jelentőségű volt. A gépjármű-állomány hadrafoghatóságának megőrzése érdekében 
a Honvédelmi Minisztérium rendeletet adott ki: ,,A gépjárművekkel rendelkezők 
a gépiárművek használatára féltő gonddal ügyelienek. Kizárólag csak szolgálati 
célra használják. Üzemi karbantartáshoz szükséges időt minden körülmények kö
zött biztosítsák. "60 

Az üzemanyag-ellátás akadozása csak tovább nehezítette a súlyos gépkocsi 
helyzetet, a szállítási feladatok megoldását, mely kitűnik az 1. hadosztály 1945. 
április 21-i helyzetjelentéséből is: ,,A hadosztály részére állítólag kiuta/,t és Deb
recenből útba indított 5 tonna benzint nem kaptuk meg. Jelerdeg nincs biztosítva 
a hadosztály folyamatos üzemanyag-ellátása. Ez okozza azt, hogy a hadosztály 

56 Nagy Gábor: Uj haza, új hadsereg, Nevelők az új tisztekért 123. old. 
57 Kovács Mihály: Az 1. vasútbiztosító őrzászlóalj története, Honvédelmi 

Közlemények, 1960. évf. 2. sz. 144-153. old. 
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59 HL HM Elnökség iratai 1945/44. 079. sz. 
oo HL HM Elnökség iratai 1945/44. 079. sz. 
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nem tudja a részére már kiutalt fegyverzetet Budapestról, az egészsegugyi anya
gokat Debrecenból, a műszaki anyagokat Szolnokról elszdllítani."'' 

A szállító szolgálatot a Honvédel~i Minisztérium katonai főnök alárendelt
ségébe tartozó műszaki és szállítási osztály irányította, de anyagi vonatkozásban 
az anyagi csoportfónöknek volt alárendelve. 

Egészségügyi szolgdlat 
Az új hadosztályok felállítására csak rövid idő állt rendelkezésre, így an

nak során a már képzett, a régi hadseregben szolgált állomány jöhetett elsősorban 
számításba. Ennek egyik negatív velejárója volt, hogy ezek a katonák a háborús 
igénybevétel, a hadifogság következtében fizikailag nagy számban leromlott álla
potban, betegségekkel küszködve kerültek állományba. ,,Február 14-én a szer
vezés alatt álló hadosztály mindhárom ezredének parancsnoka, beteg volt. A 
huzamosabb ideig tartó elégtelen, egyoldalú táplálkozás és a vitaminhiány miatt 
február 19-ére a legyengült, súlyos hasmenéses, hörghurutos és lábfájós megbe
tegedések száma már 400-ra emelkedett." - írja a szerző a 6. hadosztály meg
alakulásának első napjairól.62 Másutt az 1. hadosztály felállásának körülményei
ről olvashatjuk: ..... ezekben a napokban, - amikor a tüzetes orvosi vizsgálatra 
még nem küldhették az embereket - a parancsnokok 3500 emberről állapították 
meg, hogy arcvonalszolgálatra alka,lmatlan."63 

A 'katonák egészségének helyreállítása, megóvása a csapatok mielőbbi hadra
foghatóságának egyik központi kérdésévé vált. A feltöltött orvosi állomány első 
feladata volt a szűrővizsgálatok végrehajtása, mindenkit orvosi bizottság elé állí
tottak. ,,Az orvosok javaslatára a hadosztályparancsnok 240 személynek betegség 
( mellhdrtyagyulladds, süketség, vesegyulladás stb.) miatt 3 hónapos tartós sza
badsdgot és 246 személynek pedig nagyfokú leromlottság miatt, 4 heti egészségügyi 
szabadságot adott. 64 - írja a szerző a 6. hadosztálynál végrehajtott egészségügyi 
vizsgálatról. 

1945. március 16-án intézkedés történt az első egészségügyi intézetek, a 
debreceni 101-es, a budapesti 102-es, a ceglédi 103-as és a gyöngyösi 104-es számú 
magyar vöröskeresztes hadikórházak felállítására, melyek feladatául szabták a 
honvédségi állományban levő személyek és hozzátartozóik gyógyítását mind
addig, amíg a szabvány honvédségi egészségügyi intézeteket fel nem állítják. 

Az eredményes gyógyító munka hatására a csapatok egészségügyi helyzete 
aránylag rövid idő alatt elérte a kielégítő színvonalat. 

A hadsereg általános fizikai erőnlétét is igen jelentősen emelte az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány fegyverbe hívó szavára ezrével jelentkező fiatal önkéntesek 
bevonulása. 1945. február 20-án a Miskolci Nemzeti Bizottság levélben jelentette 
a honvédelmi miniszternek a toborzás eredményét: ,.Miskolcon az önként jelent
kezettek szdma 2704, míg Borsod vdrmegyében 5520 . .. Megjegyezni kívánjuk 
még, hogy az elózetes orvosi vizsgálat szerint az önként jelentkezettek 75-80 
százaléka mutatkozott arcvonalbeli szolgálatra alkalmasnak.''65 

61 HL HM Elnökség iratai, 1945/33. 559. sz. 
62Kis András: A 6. hadosztály, Zrínyi Katonai Kiadó, 1977. 31. old. 
63 Kis András: Az 1. hadosztály, Zrínyi Katonai Kiadó, 1979. 39. old. 
M Kis András: A 6. hadosztály, Zrínyi Katonai Kiadó, 1977. 54. old. 
65 HL HM Elnökség iratai, 1945/20. 193. sz. 
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A gyógyszer- és kötszerellátás megfelelő volt. Ez már nem volt elmondható 
a csapatok egészségügyi felszereléséről, még a hadműveleti területre érkezéskor 
sem. ,,Hiányoznak a szállítóeszközök és az egészségügyi felszerelési cikkek (se
besültszállító gépkocsi oszlopnak és egészségügyi oszlopnak egyetlen gépkocsija 
sincs). Hiányoznak a honvédorvosi táskák, altiszti táskák, sebesültvivő kötszer
táskák, segélyhelyegységek, kötszerbőröndök.',oo - rögzíti az 1. hadosztályparancs
nok helyzetjelentésében. Nem volt sokkal jobb a helyzet a 6. hadosztálynál sem: 
„Sebesültszállításra ( sebesültszállító oszlopnál} egy használt és egy valamivel 
jobb állapotban levő gépkocsi, 3 lovaskocsi, valamint egy gyalogos szállító rész
leg volt .. . Hadműveleti területre megérkezéskor felszerelésünk még mindig hiá
nyos volt. Müszer, kötszer, gyógyszer csak annyi, amennnyit még Debrecenben 
vásároltunk. Megérkezésünk után kaptunk kötszert és gyógyszert, abból láttuk el 
a legszükségesebb mértékben az ezredeket és a hadosztályközvetlen csapatokat."61 

Mint más anyagi vonatkozásban, itt is a 3. Ukrán Front segített végül is az alap
vető egészségügyi ellátás problémáinak megoldásában. 

A hadsereg egészségügyi szolgálatát vezető orvosi osztály 1945-1947-ig a 
Honvédelmi Minisztérium Anyagi Csoportfőnökségének szervezésében működött, 
azután ügykörének anyagi vonatkozásaitól eltekintve a Honvédség Felügyelőjének 
alárendeltségébe lépett. E változást a katonai vezetésnek az az elgondolása ha
tározta meg, hogy az operatív intézkedések érdekében gyors és közvetlen tájé
koztatásra volt szükség. Az orvosi kar főnök a honvédelmi miniszter tanácsadója 
volt, nemzetközi jellegű egészségügyi kérdésekben (vöröskereszt újjászervezése 
stb.). A miniszter engedélyével mélyítette el e kapcsolatot a polgári egészség
üggyel, különösen az egészségügyi szakszervezettel. Az orvosi kar főnök válasz
tott tagja volt az Országos Közegészségügyi Tanácsnak és az Országos Vérellátó 
Tanácsnak. E kapcsolatoknak a honvédség egészségügyi ellátása vette hasznát. 

Állategészségügyi ellátás 
A szerveződő új hadsereg szállítási és vontatási feladatait - részben a gép

jármű-hiány, másrészt a régi hadseregtől örökölt szervezésnek megfelelően 
alapvetően a lóállomány igénybevételével igyekeztek biztosítani. 

A hadosztályok lóállományának feltöltése kettős gondot jelentett, egyfelől 
a mennyiség biztosítása, másfelől a lovak egy részének egészségügyi állapota sem 
volt megfelelő. A lovak egészségügyi ellátását a honvéd állatorvosok eredménye„ 
sen szervezték és végeztek, erről a következőket olvashatjuk a 6. hadosztály tör
ténetéből: ,,A hadosztály számára a Vörös Hadsereg adott 1000 lovat. A lovak 
75%-a az átvételkor hadihasználható volt, a többi 250/o-ot pedig szakszerű gon
dozás után szintén be lehetett fogní."68 

Nagy nehézségekbe ütközött a lóállomány járványos fettőző betegségektől 
való megóvása. A tisztító eszközök hiánya mellett nagyban elősegítette az akkor 
járványos rühkór fettőzést, hogy az állandó szállítások miatt gyakoriak voltak az 
idegen helyeken való beszállásolások. 

Az időszakos állategészségügyi szemlék megtartása is nehezen volt keresztül 
vihető honvéd állatorvos-hiány miatt. A szerződtetett polgári állatorvosok pedig 
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a szétszórt elhelyezés miatt nem tudtak eleget tenni a rendszeres ellátásnak, il
letve az állategészségügyi szemlék megtartásának. 

Nagy jelentőségű volt a honvéd állategészségügyi szolgálatnak az ország 
lóállománya mennyiségi és minőségi megóvása érdekében végzett munkája. 1945. 
tavaszán a kanca tulajdonosokat honvédségi „védlevelekkel" látták el, hogy 
mindenféle igénybevétel alól mentesüljenek, hozzájárulva ezzel is a lóállomány 
mielőbbi növekedéséhez. 

Megkezdődött az országban szétszóródott állami és magán ménesekből szár
mazó tenyészanyag gyűjtése, melyet nagyrészben a Dunántúlon települt 1. és 6. 
hadosztály hajtott végre. Ennek erdményeképpen mintegy 350-400 db különféle 

"'::- évjáratú csikót, anyakancát, fedezőmént sikerült összeszedni. Az állami ménesek
bői származó lovakat átadták a Földművelésügyi Minisztériumnak. A vissza
maradt tenyészanyagból felállították a honvédségi lónevelő telepeket. Az átadást 
megelőző időben a két hadosztály 26 fedező állomást állított fel a Dunántúlon. 

A tenyészlovak gyűjtésével egy időben kezdődött meg az országban a kincs
tári eredetű lovak felkutatása és összegyűjtése is. 

Az állategészségügyi szolgálatot a Honvédelmi Minisztérium Anyagi csoport
főnök hadfelszerelési alcsoportjában működő ló-, vonat és állategészségügyi osz
tály irányította, majd 1947-től az Anyagi Fócsoportfőnökség szervezésében vé
gezte feladatát. 

* 
Történelmünk legkiemelkedőbb eseményéhez, népünk felszabadulásához 

kapcsolódik. az új hadsreg - a progresszív forradalmi erők fegyveres bázisa -
megalakulásának kezdete és ezen belül tette meg első lépéseit az ellátó szolgálat 
egy tartalmában és rendszerében korszerű szervezet felé. 

Az ellátó szolgálat rendkívüli nehézségek közepette eredményesen járult 
hozzá a csapatok felkészítéséhez. A Vörös Hadsereg lendületes előretörése azon
ban nem tette szükségessé, hogy az új demokratikus hadsereg nagyobb mértékben 
vegye ki részét a fasizmus végleges szétzúzásában. 

(Folytatása a következő számban.) 
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A CSAPATGAZDALKODAS ELMÉLETE, 
ELLATAs, GAZDALKODAs, KATONAI 

KÖZLEKEDÉS 

A csapatszállítmány megszervezése, 
szállítmány parancsnok feladata 

és a csapatszállítmány harcbiztosítása 

Fazekas Imre alezredes 

1. A katonai csapatszállitmány megszervezése 

A katonai vasúti csapatszállítmány valamely egység azon része, amely azo
nos berakóhelyről, azonos rendeltetési helyre legfeljebb egy katonavonatban, 
egyidejűleg kerül elszállításra, s amelyet a Katonai Szállítási Főigazgatóság 
(KSZFI) szállítmány számmal lát el. A csapatok alegységei vasúton történő 
szállításakor rendszerint „katonavonat" - kötelékben közlekednek. Katonavo-

~· natnak nevezzük azt a katonai vasúti szállítmányt, amelynek állományába 20 -
vagy ennél több - csapatokkal, vagy katonai rakománnyal megrakott vasúti ko-

...._. csi (kéttengelyes számításban) tartozik. 

A katonai csapatszállítmány megszervezésénél figyelembe kt!ll venni: 

- a szállított alegységek a szállítás ideje alatt is tartsák meg a szervezeti 
egységüket; 

- az egyes katonavonatokban továbbításra kerülő alegységek rendelkezze
nek a harci technikai eszközök, valamint az anyagi eszközök időbeni be- és ki
rakások végrehajtásához szükséges személyi állománnyal, továbbá a harcbizto
sítással, anyagi és egészségügyi biztosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásá
hoz szükséges erőkkel és eszközökkel. 

A csapatszállítmány állományába tartozó alegységek szervezeti egységének 
a megőrzése biztosítja a szállított csapat AHKSZ-t, rugalmas vezetését és a 
minden oldalú biztosítás zavartalan megvalósítását. Az egy szállítmányban to
vábbított alegységek sajátos zárt önállóságot vesznek fel, amelynek közvetlen 
parancsnoka a „sz.állítmányparancsnok". 

Szállítmányparancsnoki köz.egek és a szállítmány 24 órás szolgálata 

Az egységek vasúti szállításakor az egy-egy katonavonatban továbbításra 
kerülő alegység (alegységek) közvetlen szállítással kapcsolatos feladatainak 
szervezésére és irányítására - az egység vasúti szállításra vonatkozó parancsá
ban - szállítmányparancsnoki közegeket kell kijelölni. 

Szállítmányparancsnoki köz.egek: 
- szállítmányparancsnok; 
- szállítmányparancsnok-helyettes; 
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szállítmányparancsnok politikai helyettes; 
- szállítmányorvos (vagy felcser); 

szállítmányellátó tiszt (vagy tiszthelyettes). 

Ha a csapatszállítmányban zászlóalj (osztály), vagy teljes állományú alegy
ség kerül szállításra, akkor a szállítmányparancsnoknak ezen alegység (z., o. 
stb.) parancsnokát kell kijelölni. Több csapatszállítmányból álló katonavonatnál 
a parancsnoki teendőket a magasabb beosztású (egyenlő beosztás esetén a ma
gasabb rendfokozatú) látja el. A katonai szállítmányba beosztott alegységek 
parancsnokai a szállítás idejére (függetlenül szervezeti hovatartozásuktól) a szál
lítmányparancsnoknak vannak alárendelve. 

A szállítmányparancsnok a szállítási feladatok közvetlen végrehajtására, 
valamint a csapatszállítmány bel- és őrszolgálatána:k ellátására további részleg
parancsnokokat és részlegeket jelöl ki, illetve 24 órás szolgálati közegeket ve
zényel. 

Részlegvezetők és részlegek: 
- rakodótiszt (az alegység beosztott tisztjei közül); 
- híradórészleg vezetője (beosztott szaktiszt vagy tiszthelyettes); 
- vegyivédelmi részleg vezetője (vegyivédelmi szolgálat beosztott tisztje 

vagy tiszthelyettese) ; 
- rakodórészleg; 
- híradórészleg; 
- vegyivédelmi részleg. 

A részlegeket a szállítmányhoz tartozó alegységek állományából, a szük-
ségletnek megfelelő létszámmal kell vezényelni. 

A 24 órás szolgálati közegek (alegységek): 
- szállítmányügyeletes és szállítmányügyeletes-helyettes; 
- legénységi kocsiügyeletesek és helyetteseik; 
- őrség és járőrök; 
- ügyeletes alegység. 

A csapatszállítmányhoz tartozó alegységek parancsnokai - a szállítás idő
tartamára - minden legénységi kocsiba kocsiparancsnokot (tiszthelyettest vagy 
tisztest), télen pedig fűtőket jelölnek ki. 

2. Szállítmányparancsnok feladata 
A szállítmányparancsnok a szállítás időszaka alatt (a szállításra vonatkozó 

parancs vételétől, a gyülekezési körletbe történő beérkezésig) a berakás- (kira
kás-) szabályzó tisztnek, valamint a vasúton tartózkodási ideje alatt a területi
leg illetékes katonai közlekedési szerv parancsnokának van alárendelve. Köz
vetlen elöljárója a csapatszállítmánya egész személyi állományának. 

Feladata a szállítás előkészítése időszakában· 

Atveszi az ezred törzsétől a szállítmány okmányait, ellenőrzi és a szüksé
ges mérvben - segítőinek bevonásával - kitölti. Kijelöli a részlegparancsnoko
kat (rakodó, híradó és vegyivédelmi) és a részlegek összetételét. Intézkedik a 
24 órás szolgálat vezénylésére. Előzetes intézkedést ad ki az alegységparancs
ookok részére. 
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A szállítás kezdete előtt legalább 6-8 órával felveszi a kapcsolatot a be
rakóállomás katonai parancsnokával a rakodási feladat megbeszélése céljából. 
Magával viszi a helyettesét, rakodótisztet, hír- és vegyivédelmi részleg vezető
ket, valamint a szállítmány orvosát. A BAKP-al együtt összeállítják a szállít
mány berakási tervét, tisztázzák a berakással kapcsolatos kérdéseket. 

Szemrevételezi a berakás előtti készenléti helyet és rögzíti a gépjárművek 
és harcjárművek elhelyezésének, valamint az őrzés-védelemnek a lehetőségeit. 

A katonavonat összeállítását úgy tervezzék, hogy az összes előírt követel
ményeknek megfeleljen, ezek: (1. sz. ábra) 

~ - a vonat adott esetben megosztható legyen; 

' -

- nyújtson maximális védettséget a személyi állománynak, ezért a szemé
lyekkel elfoglalt kocsikat a vonat közepére kell beállítani; 

- az alegységek személyi állománya ugyanabban a vonatrészben legyen, 
ahol a harci technikai eszközei vannak; 

- a tűzveszélyes vagy robbanóanyagot szállító vasúti kocsik a mozdony, 
a kályhával fűtött vagy személyekkel rak.ott vasúti kocsik közé védőkocsit kell 
besorolni; 

- a rakmintás vagy nehéz raksúlyú vasúti kocsik a vonat elejére kerül-
jenek; 

- az ügyeletes légvédelmi tűzeszközzel megrakott vasúti kocsi a vonat ele
jére és a vonat végére kerüljenek úgy,_ hogy a mozdony vagy fedett kocsi ne 
akadályozza a kilövést. 

A berakóállomáson tisztázni kell: a közvetlen őrzés-védelmi feladatokat, 
a vasúti kocsik beállításának rendjét, a különleges technikai eszközök beraká
sának helyét, a rakodóeszközök felvételezésének helyét, vízvételezési lehetösé
get, a természeti szükséglet elvégzésére szolgáló helyet, a szállítmány feladásá
nak és elszámolásának rendjét. 

Az. előkészítés időszakában végrehajtott feladatokat jelenti az ezred bera
kásszabályozó tisztjének. A jelentés után tájékoztatja a szállítmányban továb
bításra kerülő alegységparancsnokokat, amelynek célszerű tartalma: 

- a szállítmányparancsnoki közegeinek neve és a szállítmány száma; 
- az állomány elosztása a szállítmányban (kocsik szerint) ; 
- a VAK, a berakás előtti készenléti hely, a berakóállomás és a hozzá-

vezető menetvonal megnevezése, a készenléti hely elfoglalásának ideje; 
- a berakóállomásra történő érkezés rendje, ideje, berakás kezdete és vége, 

a szállítmány indulásának ideje; 
- a felkészítéssel kapcsolatos feladatok; 

a szállítmány minden oldalú biztosításával kapcsolatos feladatok; 
a kijelölésre kerülő különböző részlegek állománya és annak összetétele; 

- a szállítmány szolgálatának készenléti ideje. 

Az eligazítás után az alegységparancsnokok személyesen készítik fel a sze
mélyi állományt és a szállításra kerülő technikai eszközöket. Személyesen győ
ződnek meg róla, hogy a beosztottak ismerik-e a feladatukat . 

A szállítmány berakásával kapcsolatos feladatai 

A berakás kezdete előtt legalább 2 órával korábban érkezzen ki a berakó
állomásra, ahová magával viszi a szállítmányparancsnoki közegeket, részlegve-
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zetőket és részlegeket, amelyek a harcbiztosítási feladat megoldásában, a vasúti 
kocsik és berendezések átvételében, valamint előkészítésében részt vesznek. Biz
tosítsa a visszamaradt alegységgel a folyamatos összeköttetést. 

A berak.óállomáson pontosítsa a szállítmányberak.ási tervnek megfelelő ko
csibeállítást. A rakodórészleg-parancsnokkal előkészíttetti a vasúti kocsikat be
rakásra. A szállítmányügyeletes részére rendelje el a rakodóhely őrzés-védel
mének végrehajtását és intézikedjen a segélyhely telepítésére (2. sz. ábra). 

Az előkészületi feladatok befejezése után jelentse azt a BAKP-nak és an
nak engedélye alapján intézkedjen az alegységek „menetből történő" berakásá
ra. Az állomásra történő érkezés sorrendjét a szállítmányberakási tervnek meg
felelően követelje meg, az ütem fenntartását a folyamatos összeköttetésen ke
resztül biztosítsa. 

A berakás menetét folyamatosan ellenőrizze, de a rakodási tevékenységekbe 
csak halasztást nem tűrő esetben avatkozzon be. A berakás bdejezésére töltes
sen ki a katonai szállítmánylevelet. 

A berakás befejezése után a BAKP-kal és a vasút illetékes közegeivel el
lenőrizzék le a berakás és a szállítmány rögzítésének helyességét. 

Ellenőrizze le az őrök felállítását és azt, hogy ismerik-e a feladatukat. A 
katonai szállítmánylevél alapján adja fel a vonatot az illetékes vasúti közegnek. 
Ellenőriztesse Je, hogy a berakóhelyen nem maradt-e vissza felszerelés, újság, 
levél stb. az alegységre utaló egyéb jelzésre alkalmas eszköz. 

A teljes készenlét után a BAKP-kal láttamoztassa a szállítmány menetle
velét, majd jelentse a szállítmány indulásra való készségét. 

A katonai szállítmány berakása akkor tekinthető befejezettnek, amikor a 
vasútnak továbbításra való átadása megtörtént. A szállítmány továbbításra való 
átadásig el kell végeznie: a vasúti kocsiba való berakást, rögzítést, vonatössze
állítást, szállítmány feladását, a rakszerek jegyzék szerinti átvételét, a szállít
mány áJlapotának ellenőrzését, az őrzés-védelem, a híradás vonaton belüli meg
szervezését és végrehajtását. 

A szállítmányparancsnok feladata a szállítmány továbbításának ideje alatt 

A szállító vonalon települt vasútállomás katonai parancsnokánál - ahol a 
vonatnak tartózkodása van - jelentkezzen és jelentse a szállítmánnyal kapcso
latos eseményeket és láttamozás céljából mutassa be a szállítmány menetlevelét. 

Ellenőrizze és ellenőriztesse le a teechnikai eszközök rögzítésének állapo
tát, valamint, hogy a személyi állomány az előírt rendszabályokat betartják-e, 
szükségcsetben foganatosítson szigorú intézkedést. 

A szállítmányügyeletesenek határozza meg azokat a helyeket ahol a szál
lítmány forgalmi vagy ellátási feladatok miatt tartózkodik, hogy az illetékesek 
a szolgálat váltását, illetve az állomány étkeztetését és egyéb ellátását végre 
tudják hajtani. 

A lemaradás esetén haladéktalanul értesítse a lemaradás helye szerinti 
VKP-t - vagy állomásvezetőt - és tegyen jelentést az útbaeső legközelebbi 
VKP-nak. 

A kirakóállomásra való érkezés előtti VKP-tól megkapja a kirakóállomás
ra és a kirakásra vonatkozó adatokat a „szállítmánykirakási terv" -nek az át~ 
adásával. A személyi állomány részére intézkedést ad ki a kirakásra való fel
készülésre. 
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A szállítás alatt az ellenséges rombolás következtében a beállott tartós 
vonatforgalmi szünet esetén az egységparancsnok, vagy a VKP intézkedéseinek 
megfelelően ténykedik. 

Ha a szállítmányban a harcjárművel, gépjárművel, vagy személyekkel meg-
rakott vasúti kocsi meghibásodik és megjavítani rövid idő alatt nem lehet, akkor 
intézkedik az átrakásra. Amennyiben a rövid tartózkodási idő alatt, vagy vasúti 
kocsi hiány miatt átrakni nem lehet, akkor a kocsit ki kell soroztatni és a gép
vagy harcjárművezetővel együtt (őrség) hátra kell hagyni, személyi állomány 
esetében a meghibásodott vasúti kocsiba levő személyeket a megmaradókba szét 
kell osztani. A hátramaradt kísérők parancsnokának a kocsi kisorozásáról ki
állított és a VKP, vagy az állomásvezető által hitelesített jegyzőkönyvet át kelJ 
adni. A hátramaradottakat igazítsa el és lássa el a szükséges élelmiszerrel. 

A szállítmányparancsnok feladata a szállítmány kirakásakor 

A szállítmány megérkezésekor a szállítás alatt kapott kirakási tervnek meg
felelően szervezze meg a kirakási munkát. 

A KAKP javaslata alapján a szállítmányparancsnok helyettese derítse fel 
az alegység várakozási helyét és a gyülekezési körletet, valamint az odavezető 
útvonalat. 

Intézkedjen - a szállítmányügyeletesén keresztül - a kirakóállomás őrzés
védelmének a megszervezésére és végrehajtására. 

Személyesen irányítsa a kirakási munkálatokat és a kirakás ütemének meg-
• felelően biztosítsa az állomás területéről történő folyamatos elvonulást, ne en

gedje meg, hogy a kirakott alegységek a kirakóállomáson feleslegesen várakoz-

• 

..i,;. zanak. 
A rakodótisztnek adjon utasítást a rakszerek, rakodóberendezések és ko

csiberendezések folyamatos átadására. 
A kirakás befejezése után a kijelölt helyen adja át a vasúti kocsikat, majd 

a fuvarokmányokat mutassa be és irassa alá a kereskedelmi szolgálat vezető
jével. Ellenőriztesse le, hogy a kirakóhelyen nem maradt-e vissza felszerelés, 
vagy az alegységre utaló áruló jel. 

A szállítmány kirakásának a befejezését a KAKP-nak jelenti majd a szál
lítmány menetlevelet láttamoztatja és az egyik példányát részére átadja. 

A kirakás utáni gyülekezési körletben a szállításról, annak befejezéséről az 
egységparancsnoknak tegyen jelentést és a kirakásszabályzó tisztnek adja át a 
szállítmány menetlevelét, valamint a katonai szállítmánylevél másodpéldányát, 

3. A csapatszállitmány harcbiztosítása 
A harcbiztosítás megszervezésének célja, hogy megakadályozza a légi, földi 

ellenség váratlan támadását és biztosítsa a szállítmány időbeni és veszteség nél
küli megérkezését a kijelölt körletbe. 

A harcbiztosítás megszervezéséért a szállítmányparancsnok a felelős. Az 
előkészítés időszakában megszabja a várakozási körletben, a berakóállomáson 
a szállítóvonalon· ·a kirakás alatti, valamint a gyülekezési körletben végrehajtan
dó részletes feladatokat, továbbá meghatározza a végrehajtásban közvetlenül 
részt vevő erők és eszközök összetételét. 

A csapatok vasúti szállításánál elsőrendű jelentőséggel bír a személyi állo
mány tömegpusztító fegyverek elleni védelemmel kapcsolatos rendszabályok 
meghatározása és annak időben történő végrehajtása. 
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Az alegységeknek állandóan készen kell lenni arra, hogy az ellenséges tö
megpusztító fegyverek alkalmazásának veszélye mellett, az ellenséges repülők 

behatása alatt, vegyi- és sugárszennyezés, illetve bakteriológiai eszközökkel tör
ténő fertőzés közepette is képesek legyenek a vasúti szállítással kapcsolatos fel
adatokat végrehajtani. 

A szállításra kerülő egység parancsnoka (TÖF) tájékoztassa a szállítmány· 
parancsnokokat az ellenség várható légi tevékenységéről, a már kialakult vegyi-, 
sugár- és bakteriológiai helyzetről, valamint a szállítás folyamán igénybe vett 
vasúti objektumokat biztosító erők és eszközök működéséről. 

A berakó- (kirakó-) körletek és a szállitóvonalak védelmére felhasználásra 
kerülnek: 

- a honi légvédelmi csapatok; 
a szállított csapatok légvédelmi erot es eszközei; 

- a vasúti létesítményeket őrző és védő csapatok; 
a polgári légoltalom erői és eszközei. 

A csapatszállítmány alegységeinek közvetlen őrzését-védelmét biztosítja 
((be- és kirakáskor, valamint a szállítóvonalon) a csapat állományából vezényelt 
őrség, járőrök és ügyeletes alegység. Földi és légideszant csapatok támadásának 
veszélye esetén pedig a szállítmányparancsnok által kijelölt erők és eszközök 
vesznek részt a támadás elhárításában. A berakó- (kirakó-) állomáson a bera
kodásra kerülő alegységek őrzés-védelme legyen körkörös és zárja le a be- és 
kirakóhelyhez vezető összes utat. 

Korlátozott látási viszonyok között az őrséget célszerű megerősíteni és 2-3 
főből álló rejtett figyelőőrsöt felállítani, amelynek feladata az ellenség idejében 
történő felderítése. 

A harcbiztosítás általános rendszabályai: 
- a felderítés és figyelés összes fajtáinak a megszervezése; 
- a közvetlen őrzés és védelem; 

tömegpusztító fegyverek elleni védelem; 
- légvédelem és az 
- álcázás megszervezése. 

Felderítés és figyelés megszervezése 

A szállítóvonalon a figyelést, a szállítmány közvetlen őrzését és védelmét 
a következőkkel kell biztosítani: 

figyelőőrsökkel; 
- őrséggel (szükség esetén járőrökkel); 

Ügyeletes alegységgel; 
- a légvédelmi eszközök ügyeletes kezelőszemélyzetével. 

A légtér, terep, vasúti pálya folyamatos figyelésére, a szállítmányra vonat
kozó jelek és jelzések vételére és adására él-, közép- és végfigyelőt, vagy figye
lőőrsöket kell kijelölni. 

Az élfigyelőőrs állományába figyelőt és vegyivédelmi katonát célszerű ki
jelölni. A figyelő általában a mozdony, a felderítő vegyivédelmi katona pedig 
a vonat elején helye'Zlkedik el, a vegyivédelmi katonát el kell látni vegyi-, sugár-· 
feldetítő műszerrel, váltások az őrséggel egyidőben történik. 
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Az órzés-védelem és a tömegpusztító fegyverek elleni védelem általános 
rends<,abál yai és feladatai 

A csapatszállítmány őrzésére és védelmére 'kétváltásos szállítmányőrséget 
kell vezényelni, úgy, hogy egy-egy őrhelyre 4-6 vasúti kocsi jusson. Ha az őrség 
háromnál több felállítási helyből áll, akkor felvezetőket is kell vezényelni, egy 
felvezető legfeljebb három őrt vezessen fel. Az. örök felállítási helyét a vasúti 
kocsik fékállásain, vagy a pőrekocsLk szabad helyein, a katonavonat megállá
sakor a szerelvény két oldalán kell kijelölni. A katonavonat hosszabb idejű 
egyhelyben történő tartózkodásakor az őrség megerősítésére a készültségben levő 
őrök is bevonhatók, A felállított figyelőket és őröket védöszemüvegekkel és 
távcsővel kell ellátni. 

A csapatszállítmány parancsnokának legyen távbeszélő összeköttetése a fi
gyelöörsökkel, az örparancsnokokkal, valamint az ügyeletes alegység parancsno
kával, továbbá ha van ügyeletes légvédelmi tűzeszköz, akkor annak a parancs
nokával is. 

A tömegpusztító fegyverek elleni védelem biztosítása céljából a szállítás 
megkezdése előtt ellenőrizni kell az egyéni védőeszközök, a rendszeresített men
tesítő eszközök meglétét, használhatóságát, valamint azt, hogy tudják-e alkal
mazni. 

A vegyi-, sugár- és bakteriológiai szennyezésről idejében végre kell hajtani 
az értesítést. Az. értesítés gyors végrehajtása érdekében a személyi állománnyal 
még a bernkóállomásra történő indulás előtt ismertetni kell a jelek és jelzések 
jelentését, leadások módjait és azt, hogy a jelek és jelzések leadása után hogyan 
tevékenykedjenek. 

Az esetleges sugárszennyezettség esetén ellenőrizni kell a személyi állomány 
által elszenvedett sugáradag-mennyiséget. Időben meg kell szervezni a tömeg· 
pusztító fegyverek következményeinek felszámolását és a vezetés helyreállítását. 

A csapatszállítmány személyi állományának a részére az atomtámadás ve
szélyéről, vegyi-, sugár- és bakteriológiai szennyeződésről való figyelmeztető ri
adójeleket a mozdonyok, gépjárművek kürtjein, szirénák jelzéseivel, ütközőtá
nyérok, felfüggesztett sindarabok ütése útján adják le. 

A berakó- (kirakó-) állomáson leadott „LÉGIRIADÓ JELZÉS" egyben 
az atomtámadás veszélyére is figyelmeztet. Erre a jelzésre a berakást (kirakást) 
be kell szüntetni a személyi állományt és a technikai eszközöket széttagolva rejt
ve kell elhelyezni, a vasúti kocsin levő esziközöket az állomásból ki kell vontatni, 
a személyi állományt pedig fedezékbe kell elhelyezni. 

Ha a rakodás helyét az ellenség mérgező anyagokkal és bakteriológiai esz
közökkel támadja, valamint a berakás (kirakás) során a személyi állománynak, 
a vasúti gördülöanyagnak, a rakodóhelynek a rádióaktív szennyezése meghalad
ja a megengedett normákat, akkor a rakodást ideiglenesen be kell szüntetni. A 
felderítés után kell dönteni a rakodás folytatásának lehetőségéről. A felderítés 
adatai alapján kerül sor a mentesítés és fertőtlenítési munkák terjedelmének a 
meghatározására. Szükség esetén a katonai közl,ekedési szervek utasítására a ra
kodást a tartalék rakodóhelyen folytatjuk. Ha a rakodás nem tehető át más 
helyre és a szennyezett gördülőanyag nem cserélhető ki, akkor a saját erővel el 
kell végezni a szükséges mérvű sugár-, vegyimentesítést. 

A csapatszállítmány személyi és technikai mentesítését és fertőtlenítését be
rakókörletben létrehozott mentesítőállomáson kell végrehajtani. 
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Kiraka.5 esetén a vegyi-, sugár- és bakteriológiai szennyezódés esetén a ra
kodást nem szüntetjük be, hanem a rakodás ütemét meggyorsítjuk és mentesítés 
céljából a gyülekezési körletben létrehozott mentesítöállomásra begyülekeztet
jük az alegységeket és végrehajtjuk a mentesítést és a fertőtlenítést. 

A katonavonatoknak rádióaktív anyagokkal szennyezett terepszakaszon tör
ténő áthaladását az elöljáró parancsnok - a katonai közlekedési szervek útján ... 
engedélyezi, ha a szállítmány személyi állományának sugárfetrözése a szennye
zett terepszakaszon való tartózkodása ideje alatt nem lépi túl a parancsnok által 
megengedett sugáradag nagyságát. 

A szennyezett terepszakasz leküzdése előtt foganatosítandó rendszabályok: 
- a vasúti kocsik ajtóit és nyílásait lezárják, a réseket elszigetelik; 
- a páncélozott szállítójárművek, harckocsik személyi állománya a jármű-

vekben helyezkednek el; 
- a harci technikai eszközöket a rendszeresített és szükségeszközökkel le 

kell fedni; 
- az esetleges főzést be kell szüntetni és az élelmiszert, ivóvizet gondosan 

be kell takarni; 
- az egyéni vegyivédelmi es~közöket „készültségi helyzetbe" kell hozni. 

Amikor a szennyezett terepszakaszhoz ér a mozdonyvezető a „vegyitáma
dás" jelét adja. A személyi állomány felveszi a gázálarcot és a védőlepelt. A 
katonai csapatszállítmány a szennyezett terepszakaszon megállás nélkül, a vo
nalra engedélyezett sebességgel kell áthaladnia. 

Miután a csapatszállítmány a szennyezett terepszakaszon ácllaladt, azonnal 
végre kell hajtani a személyi állomány, a felszerelés, a technikai eszközök, vala- _, 
mint a vasúti gördülóanyagok részleges mentesítését. A teljes mentesítést a ki
rakókörletben kell végrehajtani. 

Ha a szállítmányt a kirakás alatt érte az ellenség által alkalmazott vegyi-, 
sugár-, bakteriológiai szennyeződés, akkor a kirakást általában nem kell be
szüntetni, hanem gyors ütemben be kell fejezni a rakodást és a gyülekezési kör
letbe való beérkezés után, vagy a különleges mentesítőállomáson azonnal végre 
kell hajtani a teljes mentesítést. 

A csapatszállítmány légvédelme 
A csapatszállítmány légvédelmét a szervezetszerű rendszeresített, vagy a 

szállítmányhoz vezényelt légvédelmi eszközzel kell biztosítani. 
A rendelkezésre álló légvédelmi eszközöket a vonaton úgy kell elhelyezni, 

hogy számukra a kilövés biztosítva legyen és ne érjen túl a rakszelvényen. 
Felsővezetékkel ellátott vonalszakaszon a légvédelmi eszközökkel csak akkor 
szabad lőni, ha a vonat áll és a felsővezetéket földelték. A csapatszállítmány 
ellen intézett légitámadást az alegységek összes tűzeszközeivel vissza kell verni. 
A szállítás alatt elhangzott légiveszély jelzésére a légi ellenség visszaverésére 
szolgáló összes tűzeszközt azonnal tűzkész állapotba kell helyezni, a közvetlen 
légitámadás esetén pedig a harcbiztosítás irányítására kijelölt személy paran- Y 

csai szerint a tüzelést folytatni. A személyi állomány pedig a vegyivédelmi esz-
közeit állítsa „készenléti" helyzetbe, a vonat tovább folytatja útját. A vonát 
csak akkor állhat meg ha a vasúti pálya járhatatlan. 

Aron Szállítmányok légi oltalmazására, amelyek szerve~ettszerű, vagy meg
erősító légvédelmi eszközzel nem rendelkeznek, akkor a szállítmánykíséró lég
védelmi alegységgel célszerű megerősíteni. 
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A:c; álcázás megszervezése és végrehajtása 

A csapatszállítmányok berakásakor, továbbításakor és kirakásakor a szál
lításra került alegységek a helyi és a szervezettszerű eszközök fdhasználásával 
hajtsák végre az álcázást. A vonat haladása közben folyamatosan ellenőrizni 

kell az álcázás állapotát. 

A szállítások álcázását~ rejtettségét - biztosítják: 

- a szállítást előkészítő rendszabályok és a csapatszállítások titokban tar-
tása; 

- az alegységek álcázása és széttagolt elhelyezése a berakókörletben, a 
szállítás alatt, valamint a kirakókörletben; 

- a szállítmányok közvetlen őrzésének a megszervezése a berakás, továb
bítás és a szállítás alatt; 

- a személyi állomány részére meg kell tiltani, hogy a levéleben, távirat
ban feltüntesse az alakulat bármilyen megnevezését, vagy a levelezésnek a tel
jes betiltása a szállítás ideje alatt; 

- a szállításban részt vevő személyek csak a szükséges mértékben történő 
tájékoztatása; 

- a különböző állomásokon a személyi állomány mozgásának a korlátozá
sa vagy megtiltása. 

Az álcázás módszereit a szállított egység parancsnoka határozza meg. 

(A mellékletek a folyóirat végén található.) 
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A segélyhelyek ruházati ellátásának követelményei 
és módszerei a HDS támadó hadműveletében 

E ó r i Tibor alezredes, 
Fereczi Lajos őrnagy 

A hadsereg történelmi fejlődése, minőségi fejlesztése gyökeres változásokat 
idézett elő az anyagi és egészségügyi biztosítás valamennyi területén. Az egész
ségügyi biztosítás jelentősége számottevően megnövekedett, összetettebbé és 
sokrétűbbé vált. Következésképpen a segélyhelyek ruházati ellátásával szemben 
támasztott követelmények is jelentősen megnövekedtek. 

A Nagy Honvédő Háború tapasztalatai bizonyítják, hogy a segélyhelyek 
ruházati biztosítása, a sebesültek fehérnemű és felsőruházatának cseréje, taka
rókkal, sátrakkal vaJó ellátása, a speciális egészségügyi ruházat mosatása, fer
tőtlenítése mindig sajátos módon, a helyszínen talált eszközök és anyagkészletek 
felhasználásával, javító- és mosóüzemek, brigádok alkalmazásával valósult meg 
a központi készletekből való utánpótlás és kiegészítés mellett. 

Tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között a sérültek töme
ges megjelenése még feszesebben követeli meg a segélyhelyeken levő ruházat, 
ágyneműanyagok speciális egészségügyi ruházati felszerelések szervezett, folya
matos mosatását, vegytisztítását, fertőtlenítését. 

Emellett kiemelt figyelmet kell fordítani a koalíciós csapatok állományába 
tartozó sebesültek ruházatának cseréjére, a nemzeti hadsereg ruházatával történő 
ideiglenes ellátására is. 

A segélyhelyek speciális ruházati szükségletei, a sebesültek ruházati ellátá
sának feltételei alapvetően biztosítottak, azonban a készletek lépcsózése, az el
látás követelményei és módszerei a hadászati, a parancsnoki és törzsvezetési 
gyakorlatok összegzett tapasztalatai további tökéletesítésre szorulnak. 

A segélyhelyek ruházati ellátásával szemben támasztott követelmények 

A Nagy Honvédő Háború idején a lövészezredek egészségügyi vesztesége 
támadóharcban 2-250/o között ingadozott, melynek közepes értéke 8-12°/o-ra 
tehető. Hagyományos fegyverek alkalmazásának esetén a csapatok tűzerejének, 
vele együtt páncélvédettségének folyamatos növekedése mellett - a második vi
lágháborúhoz hasonlóan a páncélos-gépesített csapatok harcában átlagosan napi 
8-120/o-os egészségügyi veszteséggel lehet számolni. 

Az. összfegyvernemi hadsereg 8-18 napos támadó hadműveletében az 
egészségügyi veszteség a 20-25°/o-ot is elérheti, amelynek mintef!,y 60-70°/o-a 
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a köielebbi feladat teljesítéséig 4-5 nap alatt keletkezik. Egyes hadműveleti na
pokon ezek az arányok még szélsőségesebbek, pl. az ellenség döntő fontosságú 
körleteinek áttörése, vagy a nagy erejű ellencsapása elhárítása tömegpusztító 
fegyverekkel mért tömeges csapása időszakában . .A:z első lépcsőben, fóirányban 
támadó hadosztályok ezekben az esetekben 20-250/o-os, vagy még ennél is több 
veszteséget szenvedhetnek. Egyes hadosztályok vesztesége elérheti az 50-60 
százalékot, amely során ezekben a körletekben tömegpusztulási gócok keletkez
nek. 

Ez azt jelenti, hogy ezeken a kritikus napokon, mintegy 8-15 ezer sebesült 
ellátását, ruházatának lecserélését, a segélyhelyeken a speciális egészségügyi ru
házat gyors pótlását kell biztosítani. A feladat valamennyi hadsereg és meg
erősítő egészségügyi erő és eszköz komplex egyidejű és több irányú intenzív al
kalmazását jelenti. Az ellátásban jelentős feszültséget okoz, hogy a felmerülő 
igények koncentráltan jelentkeznek, különösen az első lépcső hadosztályok vo· 
natkozásában, sokszor lesznek megoldhatatlannak látszó ruházati ellátási gon
dok. 

A nagyszámú sebesültellátáshoz a hadsereg 75-90 gl. (hk.) z. segélyhely
lyel, 20-24 gl. (hk.) e. segélyhellyel, 5-6 eü. zászlóaljjal, 10-12 egészségügyi 
osztaggal, egyéb szakegészségügyi alegységekkel rendelkezik, amelyek alapvető 
feladata a sebesültek összegyűjtése, megóvása, haladéktalan segélynyújtás, ápo~ 
lás és minden oldalú ellátás. 

Az. elmúlt háborúk tapasztalatai bizonyítják, hogy a sebesültek ellátásában, 
t a róluk való gondoskodásban, gyógyulásuk érdekében kifejtett munkában a had

túps;,,olgálat különböző ellátási ágai és tagozatai jelentős helyet foglalnak el. 

; 

~- "Az egészségügyi szolgálat bekapcsolása a Vörös Hadsereg hadtáprendszerébe 
kétségtelenül igen jótékony hatást gyakorolt az egészségügyi szolgálat tevékeny
ségére. Ez a háború egyik legfontosabb tanulsága ... Az egészségügyi szolgálat 
szerepe tovább növekszik és tevékenysége a hadtáp egész rendszerének legszé
lesebb körű támogatását igényli ... "G9, vagyis a sebesültek ellátása a róluk való 
gondoskodás komplex hadtápellátási feladat. 

Következésképpen a sebesültek komplex és minden oldalú ellátása többek 
között magába foglalja: a sebesültek ruházatának cseréjét: ágyneműanyagokkal, 
hálózsákokkal való ellátását; a segélyhelyek működéséhez szükséges tábori el
helyezési anyagok, sátrak, világitó eszközök, tüzifa és egyéb anyagok, valamint 
az előírt speciális egészségügyi ruházat folyamatos, az igényeknek megfelelő biz
tosítását. 

A segélyhelyek ruházati biztosításának, a sebesültek ruházati ellátásának 
követelménye az ellátási tagozat helyétől, szerepétől, a sebesültek számától, se
besülésük súlyosságától, a sérüléseket okozó fcgyverfajtától és az ellátás mérvé
től függ. 

A:, egészségügyi biztosítás rendjéből fakadóan figyelembe kell venni, hogy 
a sérülteknek 5°/o-a marad a csapatsegélyhelyeken, a többi sérült a kijelölt kór· 
házakba kerül és a továbbiakban a visszairányitásig nem tarto~ik a hadsereg 
állományába. Ezt a sebesültek ruházati ellátás.a tekintetében elsőként kell fi
gyelembe venni. 

69.N; A. Antyipenkó: A főirányban. Zrínyi Katonai Kiadó Budapest, 1979. 
352-353. oldal. 
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A sebesültek ruházati ellátása követelményei meghatározásánál célszerű a 
segélyhely áteres.tóképességéból és a. ellátás mérvéból kiindulni. A tapasztala
tok azt bizonyítják, hogy hagyományos fegyverek alkalmazása esetén az ezred 
segélyhelyre érkező sebesültek ruházata elq,ennyezódött, cserére szorul, azonban 
ebben a tagozatban csak a könnyű sérültek ruházatának lecserélésével lehet szá
molni. A hadosztály-segélyhelyekre érkező sérültek ruházati ellátása már jóval 
bonyolultabb. Hagyományos sérültek esetén a könnyű sérültek általában visz
szaöltöztethetők. A sebesültek nagyobb részéről azonban a ruházatot le kell 
·cágni, ezt követően át kell öltö;tetni. Ez azt jelenti, hogy tömegpusztító fegy
verek alkalmazásának viszonyai között a hadosztály-segélyhelyen naponta 200-
300 fő fehérnemű váltásával, 80-120 fő felsőruházatána>k cseréjével kell szá
molni. 

A szállíthatóvá tett súlyos sérültek, különösen a megműtöttek a legritkább 
esetben ölröztethetők vissza, legfeljebb a fehérnemű egyrésze ölthető fel. A há
borús tapasztalatok szerint ezek a sebesültek szorulnak a legkörültekintőbb spe
ciális ruházati ellátásra, meg kell kímélni őket a mozgatástól, a meghüléstől, az 
időjárás behatásaitól, a hidegtől, hótól, esőtől és forró napsütéstől egyaránt. 
E.ért a fehérnemű helyett kórhá'l.i pi.samát és felsőruházat helyett lepedőket, 
meleg takarókat, fektetésükhöz és szállításokhoz alkalmas - a hordágyakkal 
azonos számban rendszeresített - speciális hálózsákokat, vagy ehhez hasonló 
védőruházatot, esővédő huzatokat kell biztosítani. 

A sebesültek ruházati ellátása mellett a legégetőbb gondokat a speciális 
egészségügyi ruházat biztosítása, mosatása és megszakítás nélküli cseréje jelenti. 
E tekintetben a legkritikusabb helyzet a műtő--körözóben fog kialakulni. A had
osztály-segélyhelyen az ellátás mérve első orvosi ellátás lesz, életmentő javalla
tok alapján, amely azt jelenti, hogy naponta mintegy 500 főt kell mentesíteni, 
2-300 fő részesül első orvosi segélyben és 40-50 főt műtenek és 50-60 fő kerül 
a schocktalanitóba. 

A műtó-'kötöző részlegben a sebesültek 10-12°/o-a sebészeti szakorvosi ellá
tásban részesül, amelyet 4-5 sebészbrigád végez. A kötözóben ezzel egyidóben 
első orvosi segélyt nyújtanak azoknak a sérülteknek, akiknek az állapota nem 
teszi szükségessé a sebészeti műtétek elvégzését. A schocktalanítóban a segély
helyekre érkező sebesültek 8-10%-a komplex kezelésben, szakorvosi schockta
lanításban részesül. 

Alapvető követelménynek kell tekinteni, hogy a hadosztály-segélyhely mű
ködése során biztosítani kell általában minden műtét után naponként esetleg 
többször is schocktalanítóban, a fürdetó-fertótlenítóben. az elkülönítóben, a 
fektetőben, a gyógyszertárban dolgozó szakállomány speciális ruházatának cse
réjét, a sebesültek ellátásának ruházati és tábori elhelyez,ési feltételeit. 

Ezeknek a feladatoknak a végrehajtásához a ruházati szolgálatnak bizto
sítani kell a szakállomány ellátásához szükséges orvosi, műtő, ápoló stb. speci
ális ruházatot. Azzal is számolni kell, hogy a segélyhelyeken ellátott sebesültek 
10-120/o-a nem szállítható, ezért fektetésüket, ellátásuk feltételeit a leglcritiku
sabb időjárási viszonyok között is biztosítani kell. 

A sebesültek és segélyhelyek ruházati ellátásának rendje 
és gyakorlati módszerei 

A hadműveletek ruházati biztosítása, a segélyhelyek ellátása az anyagi biz
tosítás általános rendszerében, sajátos körülmények között, speciális módszerek 
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alkalmazásával, a helyszíni erőforrások igénybevételével folyamatosan, egyidó
ben több irányba, az ellátó tagozatnak megfelelően, vagy azok kihagyásával va· 
lósul meg. 

Figyelembe véve az ellátásra szoruló sebesültek nagy számát, a segély
helyek felsőruházati és fehérnemű készletének pótlásával, a speciális egészség
ügyi ruházat cseréjével, mosatásával már a hadművelet első nap;aiban is szá
molni kell. Tömegpusztító fegyverek alkalmazásának viszonyai között k.iala:kult 
helyzetben rendkívül nagy tömegű sebesült ellátása válik szükségessé, melynek 
nek során elsősorban a segélyhelyeken az egészségügyi ruházati ellátás lehetősége 
látszik korlátozottnak, ezért felveti a kés:Zletek felülvizsgálatának, korszerűbb 
lépcsőzéseinek szükségességét. 

Úgy tűnik, a sebesültek felsőruházat- és fehérnemű-ellátásához az ellátó és 
végrehajtó . tagozatokban differenciált, megfelelően lépcsőzött - elégségesnek 
nem mondható - készletek állnak rendelkezésre. A speciális ruházati készletek 
lépcsőzése ettől az általános és ellátási tagozatonként differenciált ruházati kész
let.képzési rendszertől jelentős mértékben eltér. A:z. ellátási tagozatok (z., e., ha .• 
HDS-raktárak) egészségügyi ruházati anyagi készletekkel nem rendelkeznek, a 
szükséges egészségügyi ruházati anyagok az ellátási tagozatokban működő egész
ségügyi szakegységek. alegységek készleteit képezik. 

Mivel az ellátási tagozatoknak nincs lehetősége anyagi készletekkel törtenő 
beavatkozásra az első lépcsőben föirányban támadó csapatok segélyhelyei ugyan
olyan szintű és mennyiségű egészségügyi ruházati készletekkel rendelkeznek, 
mint pl. a második lépcsők - fegyvernemi tartalékok segélyhelyei és a HDS 
hadtáp, a Központhadtáp önálló egészségügyi osztagai. Emellett a segélyhelye
ken tárolt készletek összetétele nem nevezhető korszerűnek. Egyes anyagokat 
feleslegesen tárolnak, más anyagi készletek pedig elégtelennek bizonyulnak. 
Ezeket az alapvető, a funkcionális feladatok és a meglevő készletek közötti 
belső ellentmondásokat jól tükrözi az 1. sz. melléklet. A készleteket a megvál
tot_ott körülményeket figyelembe véve a tényleges szükségletekhez igaz.odva kell 
,itcsoportosítani és létre kell hoz.ni az. e., ho., HDS-raktárakban az. ellátáshoz. 
szükséges mozgó- és kiegésr,itő egészségügyi ruházati készletek, optimális meny
nyiséget. 

Megítélésünk szerint a speciális ruházati szükséglet megállapításánál abból 
kell kiindulni, hogy az ellátási tagozaton milyen szintű ellátást végeznek és eh· 
hez viszonyítva mi a tényleges szükséglet. 

A zásr_lóalj-segélyhelyen: a harcmezőről összegyűjtött sebesülteket az egész
ségügyi „középkáderek", egészségügyi katonák és tiszthelyettesek elsősegélyben 

rt:szesítik, amely néhány, nem jelentős ruházati anyag cseréjét, meleg takarók 
biztosítását és pótlását teszi szükségessé, naponta legalább egy alkalommal. 
~ ez.redsegélyhelyen: az osztályozó·kiürító részlegben a sebesültek szak.

segélyben, a kötözőben első orvosi segélyben részesülnek. Mindkét funkcionális 
csoportban orvos, egészségügyi tiszthelyettesek és katonák dolgoznak. A segély· 
nyújtás mérve ebben a tagozatban már megköveteli az általános orvosi, eü. 
tiszthelyettesi és katonaruházati felszerelések, meleg takarók, hálózsákok biz
tosítását, naponta esetleg több alkalommal történő cseréjét is. 

A hadosztály-segélyhelyen figyelembe véve, hogy egészségügyi zászlóalj, 
vagy önálló egészségügyi osztag települt, az egészségügyi ruházati szükségletet 
a funkcionális csoportokban dolgozók száma és feladata alapján lehet meg-
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állapítani. A:z elsősegélynyújtást végző szakállomány sebészbrigádokban dolgo· 
zik és minden brigádhoz 1-2 orvos és segédszemélyzet kerül beosztásra: a kö
tözőben dolgozó sebészbrigádhoz 1 sebészorvos, 1 ápoló és 3-4 brigádhoz 1 mű· 
t6s kerül beosztásra; a műtőben 4-5 brigád dolgozik, amelynek mindegyikében 
2 orvos, 1 műtős, 1 ápoló nyer beosztást. Emellett számolni keJl a szakorvosi 
megerősítő brigádokkal is, amelyek saját kész.tetű ruhá<,ati anyagokkal kell~ hogy 
beérkezzenek, ehhez a szak. eü. z.-ban jelentős készletek állnak rendelkezésre. 

A2. ellátási tagozatonként, funkcionális csoportonként elvégzett elemző mun
ka alapján állapítottuk meg egy változat szerint a 2. s<.. mellékletnek megfele
lően a szakállomány beöltöztetéséhez, a működés megkezdéséhez; a napi vál
táshoz; a segélyhely működéséhez szükséges ruházati kompletteket képező ru
házati anyagok mennyiségét. 

Mindezek alapján az egyes e1látási tagozatban működő szakállomány funk
cionális csoport „egyszeri beöltöztetéséhez", működésének megkezdéséhez jól 
meghatározható mennyiségű ruházati anyagra van szükség. Ez a mennyiség ké
pezheti az alapkomplettet. 

Az alapkomplett magába foglalja az adott segélyhely szakállománya, funk
cionális feladatainak megfelelő egyszeri beöltöztetéséhez, működéséhez szüksé
ges speciális ruházati anyagok összességét. 

Ez egyben az alapja és kiinduló pontja a segélyhelykomplett meghatáro
zásának. Az elvégzett elemzés során az is kit.apinthatóvá vált, hogy a funkcio
nális feladatoktól függően az egyes munkahelyeken naponta több esetben is 
végre kell hajtani a speciális ruházati anyagok cseréjét és biztosítani kell a se
besültek rnbázati ellátását, amely együttesen a segélyhelykomplettek meghatá
rozásához nyújt támpontokat. 

Következésképpen: a zászlóalj-,- ezred-, hadosztály-segélyhely ruházati 
komplett magába foglalja az 1 napos működéshez. a sebesültek ellátásához, 
sz.állítás alatti megóvásához szükséges speciális és általános ruházati és tábori 
pihentetési anyagok összességét. 

Úgy ítélhető meg, hogy a segélyhelyeken tárolt felsóruházat, fehérnemű a 
működés megkezdéséhez elegendőnek látszik és nagyobb készletekkel nem volna 
célszerű a segélyhelyeket terhelni, mert az ezred, a hadosztály, a hadsereg ru
házati készleteiből a felhasznált, a sebesültekkel át.adott készletek tervszerű 
utánszállitásával megbízhatóan pótolhatók. 

Emellett egyáltalán nem lehetünk elégedettek a súlyos sérültek „átöltözte
tését", megóvását szolgáló ruházati készletekkel. úgy ítélhető meg, hogy az ez· 
red, a hadosztály típusú segélyhelyeken mindenképpen célszerűnek látszik a sú
lyos sebesültekre is feladható k6rhdzi pizsamák, megóvásukhoz meleg takarók, 
szállításukhoz speciális hálózsákok rendszeresítése. A teljességre való törekvés 
nélkül úgy tűnik, hogy a súlyos sebesültek szállításához biztosítani kell a hord· 
ágyon. fekvő sebesültre leemelés nélkül felölthetó pizsamát, a szükségletnek meg
felelően ·cserélhető fóliás lepedővel ellátott, végig villámzáras hálózsákot. 

Ma már klasszikusnak, s még mindig korszerűnek nevezhető biztosítási 
rendszer az egészségügyi ruházati ellátás tekintetében nehézségekbe ütközik, 
mivel az ellátási tagozatok - beleértve a csapat és a hadműveleti hadtápot is 
- nem rendelkeznek a speciális szolgáltatások végrehajtásához differenciáltan 
lépcsőzött készletekkel, mosatás és javítás feltételeivel. 
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Célszerűnek láts:r,ik, hogy a zászlóalj-, e:r,redsegélyhely, a hados:r,tály egész
ségügyi :,,ászlóalj és a hadsereg e tekintetben érintett egészségügyi csapatai egy
napi működéséhez, az elsó lépcsőben működő zászlóalj-, ezred-, hadosztály-se
gélyhely után további 2 napi e tekintetben elegendő váltású egészségügyi ruhá
zati mozgó- és kiegész.ító készletekkel rendelke:,,zenek. 

Az. egészségügyi ruházati mozgókészlet az ezred, hadosztály és hadsereg 
ruházati raktárban tárolt, a szükséges cserék végrehajtására, a települt segély
helyeken kiegészítő készletek létrehozására biztosított tartalékkészlet, amely a 
zászlóalj-, ezred-, hadoszrály-segélyhelyek után megállapított mennyisége. Ezt 
a mennyiséget egy változat szerint a 3. sz. melléklet részletesen felbontva az 
ellátási tagozatok szerint lépcsőzve, mint javaslatot tartalmazza. A készletkép
zés új vonása, hogy a készletek - némileg növelt mennyisége - nemcsak a vég
rehajtóknál van felhalmozva, hanem a korszerű ellátási elveknek megfelelően 
egyfelől közel 60-400/o-ban is megoszlik az azonos szintű végrehajtó és ellátó
tagozat között, másfelől az ellátási tagozatok differenciált készletei a legbonyo
lultabb körülmények között is lehetővé teszik az elöljáró részéról történő be
avatkozást, a mosatás, a javítás, az utánpótlás, a tagozatok és irányok szerinti 
kiegészítő készlet és tartalékképzés tervszerinti végrehajtását. Következésképpen 
a segélyhelyek rendelkezésére álló ruházati készletekkel képesek szakfeladataik 
azonnali megkezdésére, a sebesültek ellátására és megóvás·ára, az elöljáró tago
zat pedig a folyamatos ellátás zökkenőmentes biztosítására. 

A sebesültek ruházati ellátása, a segélyhelyek egészségügyi ruházati bizto
sítása, ffiegtervczése során abból kell kiindulni, hogy a hadsereg támadó had
műveletében a segélyhelyek, az idő egyharmadát „működésben", egyharmadát 
,,menetben", egyharmadát pedig megindulási, várakozási, összpontosítás „kör
letben" töltik. 

Ennek figyelembevételével az elöljáró tagozat készleteinek elosztására a 
PK HTPH hoz elhatározást, amelyben az erőkifejtést az első lépcsőben, főirány
ban támadó, a második lépcsőből ütközetbe-, harcbavetésre kerülő csapatokra 
ös.szpontosítja. Az azonos ellátási tagozatban levő készletek elosztásánál a dif
ferenciált feladatok figyelembevétele mellett kiemelt figye]met ke11 fordítani a 
mosatási, javítási feladatok megszervezésére, a sebesültek „átöltöztetése", szál
lítása során felhasznált készletek pótlására, az egészségügyi ruházat szükséglet 
szerinti cseréjének biztosítására. 

A segélyhelyek ruházati ellátásának ilyen módon történő megszervezése 
mindenképpen biztosítja az első lépcsőben, főirányban támadó, majd a második 
lépcsőből ütközetbe-, harcbavetésre kerülő csapatok segélyhelyei ruházati ellá· 
tását. 

Az. ellátásban - a saját és az elöljáró által differenciáltan biztosított kész
leteire alapozva - fontos helyet foglalnak el a helyszínen talált erők és eszkö
zök, a sebesültek megóvását, ellátását szolgáló elhelyezési, fürdetési feltételek, 
az egészségügyi ruházati készletek és a mosatás, javítás feltétele. A várható 
hadműveleti területen nagy számban talált útmenti panziók, motelek, hegyi szál
lók, üdülök, szanatóriumok és egyéb egészségügyi intézmények e célra felhasz
nál'hátó ruházati készletei, házi mosodái, textiltisztító műhelyei igénybevétele, 
különösen alpesi körzetekben, tovább növeli a sebesültekról való ruházati gon
doskodás, a· segélyhelyek speciális ruházati ellátás feltételeit. Mindenképpen 
meg kell találnunk a helyes utat: a sebesültek ruhá~ati ellátása; a speciális ru-
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hátati késtletek ellátótagozatok és r..Jégrehajtó egészségügyi szakcsapatok közötti 
differenciált lépcsózése; a mosatás és javítás feltételei megteremtése; az után
pótlások tervszerű biztosítása elveihez és gyakorlati módszereihez. 

A tábori gépesített mosodák működésének rendjét, alkalmazási lehetóségeit 
figyelembe véve nem lehet kétséges előttünk, hogy a helyszínen talált lehetősé
geket több tekintetben ki kell használni. A működő segélyhelyeken létrehozott 
kiegészítő egészségügyi ruházati készletek nagyságrendje, lehetővé teszi az el
szennyeződött felsőruházat, fehérnemű egy részének az egészségügyi ruházat 
egészének helyszíni mosását. Abból kiindulva, hogy a zászlóalj-, ezredsegélyhely 
egynapi szükségletét ha kiegészítjük újabb 1-2 komplettel a helyszínen történő 
folyamatos mosatás lehetővé teszi az egészségügyi ruházat szükséglet szerinti 
cseréjét. Az. egészségügyi zászlóalj, ö. eü. o. általában kettő napig működik egy
helyben, készletei alapvetően kettő napi szükségletet biztosítanak. E tekintetben 
többféle megoldás is kínálkozik: többek között a hadsereg a hadosztály típusú 
segélyhelyeket a kiürítéssel párhuzamosan egyéb vonatkozásban is tehermente
síti, újabb alkalmazásra komplex módon feltölti és az elszennyeződött ruházati 
készleteket, a tábori gépesített mosodába hátraszállítja, vagy a helyszínen talált 
és helyreállított textiltisztító üzemekben szervezi meg a javítást, .mosatást, vegy
tisztítást. A kialakult helyzet, a lehetőségek figyelembevételével, gyakran adód
nak olyan lehetőségek is, hogy az egészségügyi zászlóaljak, ö. eü. o.-k 25-25°/o
kal megemelt készletek felhastnálásával - különösen motelekre, erdei szállókra, 
szanatóriumokra történő vegyes település esetén - a szükséges textiltisztítási, 
javítási feladatokat ezen objektumok mosodái, ;avítómltbelyei, fertótlenító be
rendezései igénybevételével végezze el. 

Figyelembe véve a várható hadműveleti területeket, ezeknek az újszerü el
látási elveknek, a gyakorlatban alkalmazható módszereknek megvannak a vég
rehajtást biztosító feltételei. Ausztriában pl. a szállodai hálózat igen fejlett, még 
a kisebb települések közelében is több vendégfogadó, panzió található. Il00-
2400 m-es magasságig minden szinten találunk üdülőhelyeket, vagy legalábbis 
jól felszerelt, korszerűen berendezett turistaházakat, motelt és hegyi-szállókat. 

Újabban számos gyógyintézet, szanatórium, s fürdőtelep mellett finn-rend
szerű szaunákat is építenek. Jóformán minden településen még a tanyavilágban 
is találunk vendégfogadókat „Gasthaus" -t, a tavak mellett, folyópartokon, havasi 
pázsiton, hágók közelében szanatóriumokat, jól berendezett üdülőtelepeket és 
korszerűen felszerelt állandó kő- és faépítményekkel rendelkező kempingtábo
rokat. 

A segélyhelyek ruházati ellátásának, hatékony módszerei megfelelő szilárd 
kereteket biztosítanak ez irányú feladataink szervezett végrehajtásához. E szi
lárd ellátási rend mellett azt sem tartjuk feleslegesnek, ha az ezred-, hadosztály
segélyhelyek rendelkeznek korszerű, viszonylag nagy teljesítményü háztartási 
mosógépekkel, centrifugákkal, amelyek a PDP-2, AKV A igénybevételével ké
pesek zökkenőmentesen biztosítani a legfontosabb sterilizált speciális egészség
ügyi ruházatot a legmostohább körülmények között is. 

Az elmúlt háborúk tapasztalataira visszatekintve, a közelmúlt évek hadmű· 
veleti parancsnoki és törzsvezetési, harcászati és rendszergyakorlatok eredmé
nyeit felidézve megállapítható, hogy a segélyhelyck zavartalan működése, a se
besült komplex ellátási ágazat közös összefogásával valósítható meg. Ezen be
lül is különösen jelentős a sebesültek ruházati ellátása, a segélyhelyek működé
séhez szükséges egészségügyi ruházati szervezet biztosítása. 
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A nagyra értékelhető nemzetközi tapasztalatok e téren elért eredményeket 
felhasználva lehetőségeinkkel összevetve, a közeljövőben tovább kell lépnünk 
a sebesültek ruházati ellátásában, az egészségügyi ruházati készletek differenciált 
lépcsózésében, a mosatás, vegytisztítás, javítás feltételei megbízhatóbbá tételé
ben, a körülményekhez jobban alkalmazkodó egészségügyi ruhá2ati cikkel és 
egyéb felszerelések rendszerbeállításában, az egészségügyi csapatok ruházati szol
gálatának korszerűsítésében. 

Mindent összevetve a segélyhclyek minden oldalú ellátásában, a sebesül
tek gondozásában biztosítani kell az élenjáró elméletet a nemzetközi tapaszta
latok, korszerű ellátási, biztosítási módszerek általánosítását. 

(Mellékletek a folyóirat végén találhatók.) 
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A korszerű kórházi ruházati cikkekkel szemben 
támasztott főbb követelmények 

E , d é ly i Ti b o r kinevezett polgári alkalmaz.ott 

A kórházi textíliák nagy szerepet játszhatnak a fertőző kórházártalmak ter
jesztésében. Ezen ártalmak kiküszöbölése, i1letve csökkentése csak akkor érhető 
el, ha többek között az alkalmazott kórházi textília a velük szemben támasztott 
alapvető és speciális követelményeknek is megfelel. A kórházakban dolgozó 
személyi állomány ruházati ellátását védőeszköz jelleggel kell megoldani oly 
módon, hogy a szóbanforgó védőruházat a felhasználónak szükség szerinti meny
nyiségben és jó minőségben álljon rendelkezésére. Ez a mennyiségi és minőségi 
igény, természetesen, a betegek textilellátására is érvényes. 

A probléma felvetésével és a gyakorlati tapasztalatok alapján tett javas
latokkal szeretnék hozzájárulni egy korszerű ruházati rendszer kialakításához, 
annak érdekében, hogy e terület viszonylagos elmaradottsága a gyógyító tevé
kenységet, annak fejlődését ne akadályozza, hanem segitse elő hatékony érvé
nyesülését. 

Az egészségügyi ellátás fejlődése, színvonalának emelkedése, szükségessé 
teszi a jelenleg alkalmazott ruházati rendszer vizsgálatát, és igényli a mai, kor
szerű kórháztechnikai követelményeknek megfelelő új rendszer elveinek kiala
kítását és alkalmazását. 

A rendszer kialakításához szükségesnek látszik meghatározni a kórházi ru
házatokkal szemben támasztott alapvető követelményeket, valamint az ezekből 
szükségszerűen következő mennyiségi és minőségi igényeket. 

Az öltözködéstudomány, valamint a textilipar ágazatainak ugrásszerű fej
lődése, lehetővé teszi, hogy ezek eredményeire támaszkodva korszerű, funkcio
nálisan megfelelő kórházi ruházati kultúra kerüljön kialakításra. 

A? egészségügyi ruházati rendszerrel szemben tdmasztott általános követel-
mények: 

1. Kórházi higiéniai 
2. Viselésfiziológiai 
3. Tartóssági és gazdasági 
4. Karbantarthatósági 
5. Esztétikai követelmények. 
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Kórházi higiéniai követelmények 
A betegellátás korszerű irányelveinek, valamint az üzemszerűen működő 

egészségügyi anyagi-technikai ellátás színvonalának megfelelő, ebből szükség
szerűen következő higiéniás elvárások olyan rendszer alkalmazását kívánják 
meg, amelynek cikkei: 

a) szükség szerinti mennyiségben állnak rendelkezésre, 
b) hő vagy kémiai hőfertötlení~es mosási eljárással nagyüzemileg tisztít

hatók, fertőtleníthetők. és vasalhatók (a dezinficiálás igénye minden egyes fel
használási alkalommal, az előírt hőmérsékleten és időtartamig, fertótlenítösze-

Y- res mosólében fennáll), 

,..· 

e) mind a beteg, mind az egészségügyi dolgozók védelmét is szolgálják. 

Viselésfiziológiai követelmények 
Viselésfiziológiai szempontból a ruházatoknak általános értelemben az a 

feladatuk, hogy az emberi testet a környezeti és klimatikus befolyásoktól men
tesítse és megvédje, az emberi test és környezete között olyan mikroklímát te
remtve, ami biztosítja az optimális hőháztartás megvalósulását. Ebből követ
kezően tehát a ruházat komfortja (kényelme) függ: 

- az alapanyag hőszigetelő tulajdonságaitól, 
- a textíliák nedvszívó-, víz- és légáteresztő-képességétől, 
- a szövetszerkezettől, 

a szabástól, 
- a viselő fizikai megterhelésétől, 

a környező klímától. 

A kórházi textíliákkal szemben támasztott ruházat fiziológiai követelmé
nyek az általános ruházatokhoz képest fokozottabban érvényesek. 

Ez egyrészt a felhasználás speciális jellegéből adódik, másrészt abból a kö
vetelményből fakad, hogy a kórházi ruházatoknak az általános öltöztetési elve
ken túl gyógyító-megelőző szerepet is be kell tölteniük. Lényeges követelmény 
a tartósan fekvő betegek kényelmét biztosító textíliák megfelelő minősége (ágy
betétek rugalmassága, a lepedő gyűrődése stb.), a ruházati cikkekből összeállít
ható színharmóniára való törekvés, valamint az is, hogy a kórházi ruházatok 
általában az emberi testtel közvetlenül érintkeznek, s mint ilyenek semmiféle 
allergiás megbetegedésnek ne legyenek okozói. 

Tartóssági és gazdasági követelmények 
A kórházakban alkalmazott egészs~gyi textíliák a rendeltetésszerű fel

használás során fokozottabban vannak igénybe véve, mint más közellátási terü
leteken. Nem közömbös tehát, hogy a felhasználási és a renedszetesen szüksé
gessé váló - magas hőmérsékleten, intenzív vegyi hatásokkal biró - karbantar
tási igénybevételeknek hogyan tudnak ezek a textíliák ellenállni, következés
képpen mennyire tartósak, hányszori felhasználás után válnak selejtté. Alapvető 
gazdasági cél tehát, olyan alapanyagok kiválasztása és bevezetése, ami az igény
bevételeknek megfelel, és az élettartama lényegesen nagyobb a jelenleg alkal
mazottakénál. 

Karbantarthatósági követelmények 
A higiénés és tartóssági követelményeknél már utalás történt a karbantar

tási (tisztítási) folyamat jellegére és intenzitásának fokára. Karbantarthatósági 
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követelmény az is, hogy jól, könnyen mosható, vasalható legyen az egészségügyi 
textília, lehetőség szerint úgy, hogy méretei csak olyan mértékben változzék, 
ami még a viselhetöségi tulajdonságokat lényegesen nem rontja. (Zsugorodás 
5% alatt.) 

Es1,,tétikai követelmények 
Az. esztétikai követelmények közül az egyik legfontosabb az, hogy a beteg

ellátási munka által támasztott igényeknek megfelelő legyen színben és formá
ban a ruházat. A másik fontos elvárás, hogy mind a felhasználó, mind a kívül
álló számára tetszetős legyen. Ez utóbbi követelmény támasztása mint funkcio
nális elem a kórház ruházatszociológiájának egyik - a munkavégzés hatékony
ságát növelő - igen fontos tényezője. 

A kórházi textíliákkal szemben támasztott általános követelményeknek a 
természetes vagy ilyen jellegű anyagok felelnek meg a legjobban. Ezek, vagy 
az ilyen típusú anyagok rendelkeznek mindazon tulajdonságokkal (jó nedvszívó
képesség, légáteresztés, karbantarthatóság stb.), melyek a felhasználó igényeinek 
megfelelnek. A szintetikus bekeverés szükségességét a magasabb élettartamra 
való törekvés indokolhatja. 

A kórházi ruházatoknak tehát a kórház higiéniás, viselésviziológiai, a tar
tóssági, a karbantarthatósági követelményeknek megfelelő, elsősorban pamut
poliészter keverékű alapanyagokból kellene készülniük, esztétikailag is megfe
lelő szín és formai kivitelben. 

Jelenleg alkalmazott néhány jellemző ruházati cikk elemzése 

Az ágynemű- és betegellátás cikkféleségeiről 

Összességükben az alapvető követelményeknek megfelelnek. A fejlesztési 
célkitűzéseknél célszerű vizsgálni keverékanyagok pamut-poliészter - alkal
mazásának lehetőségét, mert ezekkel a tartóssági tulajdonságokon javítani le
hetne. 

Ezen a területen mindenképpen foglalkozni kellene egyes olyan cikkek he
lyett - melyek sem alapanyag, sem kivitel szempontjából a követelményeknek 
már nem felelnek meg - mások alkalmazásának lehetőségével. A leginkább 
korszerúsítésI'e szoruló cikkek a következők: 

Kórhdzi takarók állaga a rendszeres karbantartás következtében az újkori 
állapotához képest - már néhány vegytisztítás hatására is - nagy mértékben 
romlik. Bojhrétege lekopik, melegtartó képessége lecsökken, filcesedik, nehéz. 
Célszerű volna az egyre inkább elterjedt szintetikus alapanyagú mosható taka
rók próbafelhasználása. 

Tol/párnák a kóoház higiéniai követelményeket, többek között a minden 
beteg utáni ágyfertótlenítés igényét nem tudják kielégíteni. Nagyüzemi tisztítá
sokat igen nehéz megoldani. 

Allaguk az intenzív hőkezeléses fertőtlenítés hatására nagymértékben rom-
lik. 

Más töltőanyaggal töltött, mosható párnák kialakítása és bevezetése előre
lépést jelentene. 

Piisama gyenge alapanyagú (elsősorl,an a színes csíkok mentén gyakran 
elmálik)', nem tetszetős. Jobb alapanyagú (puplin) színes hálóruhák és ettől el
térő színű nappali pizsamák (háziruhaszerű) alkalmazása a higiénés szinten 
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és a betegek komfortján javítana. A lábsérült betegek ellátásához indokolt volna 
rövidszárú; ··nem gumis kivitelű nadrág bevezetése. 

Flanell köntös elavult alapanyagú, nem tetszetős kivitelű. A karbantartás 
során minősége romlik, melegtartása nagymértékben lecsökken. Jobb minőség
ben készÜlő, színes frottír fürdőköpeny, vagy házi.kabát bevezetése ugyancsak 
kívánatos volna. 

Nem szerepel ugyan ellátási rendszerünkben, de pavilonos kórházakban 
indokolt volna a „közlekedő" betegek részére fejfedő és zokni rendszeresítése, 
mert a vizsgálatokra menő betegek hűvös időben ennek hiányában megfázhat
nak. Jól. bevált a nemrégiben betegek részére bevezetett körgallér. 

Munka- és védőruházatokról 
A munka- és védőruházati ellátás problémaköre országosan is megoldat

lan. Az egészségügyi technikai színvonalhoz, illetve fejlődési dinamikájához ké
pest az ellátó tevékenységet folytató egységek műszaki, technikai színvonala re
latívan elmarad. Ezért kell foglalkozni többek között a kórházi ruházat meny
nyiségi és minőségi jellemzőivel, a fejlesztési feladatok megfogalmazásával, a 
szükséges intézkedések megtételével is, annak érdekében, hogy az e területen 
mutatkozó lemaradást csökkenteni lehessen. 

E feladat időszerűségét bizonyítja az is, hogy az egészségügyi miniszter elv
társ felkérésére az OMFB, illetve a MEDTEX-társulás országos hatáskörrel 
foglalkozik az egészségügyi textíliák vizsgálatával, ezek fejlesztésével és az újon
nan szükségessé váló cikkek gyártásával. Ez a program azonban hosszú ideig 
tart. A rendelkezésünkre álló lehetőségek optimális kihasználásával töreked
nünk kell addig is az ellátás javítására. 

A kórházi dolgozók ruházatát mint egészségügyi rendszert kell értelmezni, 
mert a védőruházati jelleg teszi lehetővé és kötelezővé a ruházattipusok meny
nyiségi és minőségi szint beállítását, valamint a chemo-thermo-dezinfectios mo
sási eljárás alkalmazását. Csak ezzel érhető el ugyanis a fertőtlenítő mosás 
biztosítása. Az esetleges fertőzési lehetőségek otthoni, illetve kórházon belüli 
lehetőségének kiiktatása csak úgy biztosítható, hogy a fertőzött anyagokat (tex
tíliákat) a dolgozók mosás, vasalás céljából nem szállítják haza. 

teni: 
A védőruházati rendszert alapvetően két nagy csoportból indokolt felépí-

1. közvetlen betegellátásban résztvevők (férfi és női) ruházati cikkei, 
2. a nem közvetlen betegellátásban résztvevők (férfi és női) ruházati cikkei. 

A ruházati rendszert a fenti csoportosításon belül, a munkahelyek fertő· 
zöttségi fokozawkba sorolása alapján kell bővíteni. Indokolt megkülönböztetni 

- aszeptikus, 
- fertőző, 
- általános 

munkahelyeken viselhető ruházati cikkeket. E miatt szükséges, hogy a külön
böző fertőzöttségi fokozatokba sorolt munkahelyeken dolgozók az átöltözés kö
vetelménye nélkül ne mehessenek át más fokozatba sorolt munkahelyre. Tehát 
pl. látni lehessen, ha valaki fertőző besorolású munkahelyről bemegy a műtőbe. 
Indokolt az ilyen módon megkülönböztetett ruházati cikkféleségek különböző 
színnel történő szétválasztása. Már bevezetésre került és jól bevált a műtőkben 
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a türkiszzöld textíliák alkalmazása (az MN-ben történő sikeres alkalmazás kö
vetkeztében a polgári egészségügyben is elterjedt). A septicus munkahelyeken 
a kialakult hagyományoknak megfelelően a fehér szín az elfogadott. 

A nem közvetlen betegellátásban dolgozók ruházatának megkülönbözteté
sére a tisztaság hatást keltő és pszichésen is tisztaságot követelő (lehetőleg pasz
tellkék) szín a megfelelő. 

Irodalom 
Munkám során Dr. Losonczi György „Iatrogén ínfectiók" e. munkájának 

általános útmutatásaira, a Textilipari Kutató Intézet és az MN Ruházati és 
Felszerelésfejlesztési Osztály műszaki anyagaira, öltözködési és divatlapok köz- ..,. 
leményeire és saját tapasztalataimra támaszkodtam. 

Részletesebb adatok után érdeklődőknek készséggel rendelkezésére állok. 
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ÚJ MUNKARENDBEN VOOEZZOK 
FELADATAINKAT 

„Ötnapos munkahét a csapatok 
üzemanyagszolgálatánál'' 

E l l i g A n t a l ezredes 

Pártunk és Kormányunk következetes életszínvonal politikájának részét 
képező jelentős intézkedés a MT 1013/1981. számú határozata „Az ötnapos mun
kahét bevezetéséről és az ezzel kapcsolatos munkaidő módosításról". A felső 
katonai vezetés vonatkozó döntései, az MSZMP MN Végrehajtó Bizottsága állás
foglalása alapján megkezdődtek az ötnapos munkahét bevezetésével kapcsolatos 
konkrét előkészítő munkálatok. Az eddig végrehajtott részletkérdésekre is kiter
jedő előkészítő tevékenység - nem különben az évvégi parancsnoki beszámolók 
is -, érzékletesen bizonyítják, hogy az ötnapos munkahét bevezetésének és szub~ 
jektiv feltételei az MN-ben is adottak. Eddigi tapasztalataink azonban azt is 
igazolják, hogy az egyes szakszolgálatok szempontjából figyelembe veendő álta. 
lános és helyi körülmények kellő alapossággal és időben végrehajtott mérlegelése 
szükséges. Annál is inkább így van ez, mert a parancsnokokat kötik azok a foko
zódó szolgálati követelmények, amelyeket egyre színvonalasabban és határidőre 

kell teljesiteniök. (18 hónapos katonai szol!!álat, megv,iltozott kiképzési követel· 
mények, limitált fogyasztási keretek stb.). Az ilyen természetű és jellegű ellent
mondások az ötnapos szolgálati tevékenységre való áttérés kapcsán feltehetően 
egyre gyakrabban jelentkeznek majd, hisz az ötnapos munkahetet a hadseregben 
is önerőből kell megoldani. Figyelembe kell venni ugyanakkor, hogy a csökkentett 
idő és az ötnapos munkahét bevezetése színvonal csökkenést, tartalmi engedélyt 
semmilyen formában nem jelenthet, sőt az eddiginél határozottabb, szervezettebb 
munkára van szükség a vezetés és végrehajtás minden szintjén. Minthogy a 
hadsereg rendeltetéséből adódó sajátosságok e vonatkozásban is eltérőek, különb
séget kell tennünk az egyes szervezetek között, az egyes htp. szolgálati ágak 
tevékenységét illetően is. Elöljáróban azonban néhány, már az eddigi tapaszta
latokból leszűrt és általánosítható rendező elvet kell tisztáznunk, amely az MN 
minden szervezetére, szolgálati ágára vonatkoztatható, mint: 

- a hat.ározat ötnapos munkahét „beve-;,etését" teszi lehetővé, nem a „min
den szombat szabad szombat" elvén alapul, ami - akár csak több ágazatban -
a hadseregben sem valósítható meg. Így tehát a két nap a hét átlagában értendő 
és kell ezt biztosítani; 

- nem akadályozhatja a gazdálkodó szerv feladatainak ellátasát, a szükség
letek kielégítésének folyamatosságát. 
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- a gazdálkodás hatékonyságának növelésével, a technológia korszerűsíté
sével, rugalmasabb munkarend bevezetésével, a helyi erók és eszközök ésszerű 
átcsoportosításával kell ellensúlyozni a munkaidőalap változó hatását. - Köz
ponti anyagi támogatás általában nem, kivételes esetben is csak az önerő kiegé
szítésére vehető igénybe; 

- előtérbe kerül a helyi szabályozások fontossága, a kellő rugalmasság a 
vezető állomány részéről; 

- megnő a 24 órás szolgálatok szerepe, a htp. szolgálat vonatkozásában 
különös figyelemmel a „készenléti ügyeleti" szolgálatokra (pl. ügyeletes üzem
anyagkút kezelő) ; 

- fokozottan előtérbe kerül a központi kiszállítások (rásmllítás) tervszerű, 
összehangolt szervezése a központ raktárakból a csapatokhoz, amely szükségessé 
teszi a vételezések jelenlegi rendszerének megváltoztatását, egyes anyagfajták 
esetében annak teljes korrekcióját. 

Sorolhatnánk még az általános jellemzőket, de úgy gondolom, hogy inkább 
a szakvonatkozású sajátosságok, egyes - az áttérés szempontjából egységesítésre 
szoruló kérdésekben kell inkább eligazodnunk. 

A helyes szemlélet kialakítása érdekében tett eddigi intézkedések egységes 
konklúziója azt bizonyítja, hogy a hadtápszolgálat egészét tekintve az áttérés 
- bár a feladatok a csapat htp. szempontjából differenciáltan jelentkeznek -
időarányosan sem jelentenek megoldhatatlan problémát. 

Leszűkítve szolgálatunkra, az üzemanyagszolgálatra, különbséget kell ten
nünk a csapatok üzemanyag szolgálata és a központ hadtáp üzemanyagraktárak 
áttéréssel kapcsolatos tevékenysége között. Amely mindkét viszonylatban azonos, 
amelyhez elsódlegesen igazodnunk kell az, hogy az új munkarend bevezetésénél 
alapvetó az önerő. 

Központi támogatásra csak nagyon indokolt, kivételes esetekben kerülhet 
sor. Mindjárt elöljáróban azt is rögzíthetjük, hogy az áttérés kapcsán az állandó 
harckészültség időszakában érvényes ,,Csapathadtáp Szabályzat V. rész Üzem
anyagszolgálat" szakutasítás nem változik. 

Különös tekintettel annak egyes pontjaira annak érvényessége még inkább 
fontossá válik. (155., 204. pontok). Szükséges azonban a Szabályzatban foglal
taknak az eddiginél is rugalmasabb alkalmazása, ezért kissé részletesebben a 
csapat üzemanyagszolgálatot érintő sajátosságokkal, az áttéréssel kapcsolatos 
teendőkkel foglalkozom. 

A csapat üzemanyagsz.olgálat sajátos feladatai 

A szakszolgálat helyzetét és feladatait figyelembe véve - függetlenül attól. 
hogy működő lakta!)yahadtápon belül, vagy önállóan végzi tevékenységét - fő 
figyelmét munkaszervezési feladatokra kell fordítani. Minthogy az adminisztratív 
feladatok kezdetben nem változnak, a gyakorlatban végrehajtásra kerüló felada
tok jobb megszervezésére kell összpontosítani, a kivitelezést ennek megfelclóen 
helyileg újra szabályozni. Ennek érdekében: 

- célszerű a váltásos rendszerű rugalmas munkaidő és ennek megfeleló 
készenléti szolgálat bevezetése. (a váltásos rendszerű rugalmas munkaidő a ht. 
pa. állomány, míg a készenléti szolgálat elsősorban a sorállományú üza. kiszolgáló 
személyzetre vonatkozik). A készenléti szolgálat esetenként - a csapat feladatá
nak megfelelően -, kiegészíthető, megerősíthető, de abból célszerű „ügyeletes 
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munkacsoportot" létrehozni kéthetenkénti váltással, belső parancsban kijelölve1 

a szabadnapokat hétközben kompenzálva. (indokolt ez már csak azért is, mert pl. 
a vasúti kiszállítások eddigi gyakorlatán alapvetően változtatni nem áll mó
dunkban); 

- a megváltozó kiképzési és munkarend feltétlenül szükségessé teszi a 
technika igénybevétel utáni üzemanyag feltöltési idejének újra szabályozását. (a 
készenléti szolgálatból, ,,ügyeletes kútkezelő" kijelölését parancsban, rugalmas 
igazodással a változó kiképzési és napirendekhez); 

- némileg újszerűen jelentkezik a hétvégi anyagfogadás, lefejtés, beszállítás 
és tárolás, - mivel a vasúti szállítások kialakult rendszere várhatóan nem válto~ 
zik, sőt a szabadidőben érkező szállítmányok sMma várhatóan emelkedhet. Mégis, 
a tervszerűbb, összehangolt feladatokkal a tárintézetek és csapatok között, lehet 
- sőt kell enyhíteni - a hétvégi termelésen. (szabályozás az Ellátó Központon 
keresztül) ; 

- népgazdasági szervekkel való kapcsolat vonatkozásában a tárintézetekben 
vagy pl. a repülő csapatok esetében a felhasználókhoz való közúti és vasúti 
szállításokat - a központi sziállító diszpécser-szol~lat közreműködésével úgy kell 
megszervezni, irányítani, hogy a súllítmányok lehetőleg ne a hétvégén érkezzenek 
a rendeltetési állomásokra. 

- a felesleges vagonállás bírságok megelőzése céljából - a gyors kirakás, 
lefejtés érdekében - az érintett szakállomány távollétét, a „készenléti szolgálat" 

.: összetételét úgy kell koordinálni, hogy a feladatra jól kiképzett, anyagilag is 
felelós személyek a megfelelő technikával gyorsan elérhetők, illetve működőkész 

..,.-- állapotba hozhatók legyenek; 

-
• 

- a kiképzés mentes pihenőnapok számának növekedésével megnő a szerepe 
a parancsnoki és szakállomány felelőssége, a rend és fegyelem követelményeinek 
fenntartása a telephelyek, üzemanyag ellátó komplexumok vonatkozásában, első
sorban a gyors müködőkészség elérésének biztosításában; 

- az eIIenörzéseknek a megfelelő tekintéllyel rendelkező elöljáró rendszeres 
és tevékeny jelenlétének az eddigieknél nagyobb szerepe lesz, a szakanyagbiztosí
tás folyamatos és megbízható végrehajtása, valamint a társadalmi tulajdon foko
zott védelme érdekében. A gyakorlat igazolta, hogy a pihenőnapokon nagyobb a 
veszélye a szabálytalanságoknak, a jogtalan igénybevételnek, az anyag eltulajdo
nításának. Felmerül kiszolgáló komplexumok zártabbá tételének, a kiszolgálás 
e napokon történő beszűkítésének szükségessége is. 

A csapatok üzemanyagszolgálata feladatai megkönnyítése, elősegítése érde
kében központi intézkedések is szükségesek. Mivel a tárintézetek e helyzetben 
megváltozó szerepe is meghatározó, külön tanulmányban szükséges ezekkel fog
lalkozni, e feladatokat elkülöníteni. 

Az ésszerűsítés érdekében ható intézkedések és tennivalók közé sorolhatók 
olyan jelentős kérdések, mint: 

.;._ a központi vételezések rendjének újraszabályo.?ása; 
- a: tárintézetektől történő kiszállítás teljes körű megvalósítása, a csomagolás, 

rakományképzés korszerűsítése; 
- vasúti szállítmányok irányított, összehangolt képzése és feladása, MAV-val 

történő újólagos megállapodás; 
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- az Ellátó Központ rugalmasabb reagálása, operatív beavatkozása a csa
patok ellátási problémáiba; 

- az adminisztratív feladatok további csökkentése, egyszerűsítése. 

Az ötnapos munkahét bevezetésének első éve az üzemanyagszolgálat szem
pontjából is sok - előre nem prognosztizálható, talán ma még be nem határol
ható, - részlet problémát produkálhat. Szolgálatunknak kötelessége erre felké
szülni ,gyűjteni a tapasztalatokat, amelyeket a kiképzések, beszámolók során az 
eddig bevált jó gyakorlatnak megfelelően vitattunk meg, keresve a közös 
megoldás további helyes módszereit. 

Ötnapos munkahétre történő áttérés tennivalói 
a csapat élelmezési szolgálatában 

Pály l s tv á n ezredes 

Az utóbbi hetekben az érdeklődés középpontjába került az ötnapos munkah..!t 
bevezetésének közelgő megvalósulása. Egyre többet hallunk róla a hírközlő esz·· 
közökben, egymás közötti beszélgetések során és ami meghatározó, egyre több 
hivatalos intézkedés lát napvilágot, amely a népgazdaság egyes területeinek 
konkrét, az áttéréssel kapcsolatos szabályozóit tartalmazza. Jelenleg kidolgozás 
alatt ráll a Magyar Néphadsereg hivatásos, továbbszolgáló és polgári 411ománya 
ötnapos munkahétre történő áttérését szabályozó HM Utasítás (lehetséges, hogy 
a cikk megjelenéséig kiadásra is kerül). 

A párt életszínvonal politikájával összhangban a gazdasági lehetőségek 
függvényében az MSZMP XII. kongresszusa határozata fogalmazta meg először, 
hogy „A törvényes munkaidő jobb kihasználásával, a munka szervezettségének 
javításával meg kell teremteni annak a feltételeit, hogy a hatodik ötéves terv 
időszakában a bérből és fizetésből élőknél a jelenlegi munkaidő-alap csökkenése 
nélkül át lehessen térni az ötnapos munkahétre". A határozat szellemében szüle 
tett meg a Minisztertanács döntése, amely az ötnapos munkahét bevezetését 1981. 
július l-től folyamatosan lehetővé tette. 

Mindezek után jogosan felvetődhet a kérdés, miért kell foglalkozni egy olyan 
témával, amelyet párthatározat, minisztertanácsi határozat, miniszteri utasítás 
szabályoz. Véleményem szerint elsősorban azért, mert sokakat foglalkoztat és 
mindenkit konkrétan érint; másodsorban - és ez már szakmai probléma is -
azért, mert másként érvényesül egy olyan szolgálatban, mint az élelmezési, ahol 
szabadszombaton, heti pihenőnapon és munkaszüneti napon is biztosítani kell a 
személyi állomány ellátását, mint egyéb területeken; harmadsorban, mert az 
ötnapos munkahét felszínre hoz egy sor olyan, jelenleg is már részben meglevő 
problémát, amely megoldására metodikát, javaslatot kell adni és negyed1>zer, 
mert a helyes szemlélet, az egységes vezetés kialakítását a zökkenőmentes áttéré'i 
objektíve megkívánja. 

Mielőtt részletesen vizsgálnánk a kérdést, szeretném leszögezni, hogy véle
ményem szerint az új munkarendre történő áttérésnek objektív és szubjektív 
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feltételei alapvetóen biztosítottak. A helyi lehetőségek és a szolgálat működésében 
meglevő tartalékok kiaknázása biztosíték az áttérés problémamentes megoldására. 
Ezeket a lehetőségeket azonban a jelenleginél aktívabban, célirányosabban és a 
helyi lehetőségekhez igazodva konkrétan kell felhasználni. Szakítani szükséges a 

: jelenleg sok helyen eluralkodott hibás, a közösségi érdeket háttérbe szorító néze
tekkel. Elsődleges szempont legyen továbbra is, hogy a katonai szervezetek 
mindenkor legyenek készek az alaprendeltetésből fakadó feladataik végrehajtá
sára, a harckészültségi követelmények teljesítésére, a szolgálat pedig az ehhez· 
igazodó élelmezési ellátásra. Alapelvárás továbbá, hogy a munkarend módosítás 
létszámnövekedéssel a szolgálatban alapvetően nem járhat. 

Melyek tehát a szolgálat azon területei, amelyekre kiemelt figyelmet kell 
fordítani és milyen reális megoldási lehetőségek vannak? 

1) A szolgálat vezetésének az ellátási feladatok helyi megszervezésével 
biztosítania kell a legénységi konyhák folyamatos üzemeltetését, ezen belül a 
,,váltásvezetö főszak.ácsok" és a beosztott szakácsok két műszakban történt) 
foglalkoztatottságának rnegszcrveúsét. A jelenlegi gyakorlat szerint a szakács
állomány két műszakos munkájának megszervezése formális. 

Az esetek nagy többségében a szakácsállomány napi 10-12 órán keresztül 
dolgozik a konyhán. Ez egyrészt szervezetlenségből, másrészt objektív okokból 
- kisalegységeknél a 2-3 fős szakácslétszámból - adódik, harmadsorban azokon 
a helyeken, ahol biztosított a két váltás személyi feltételei ott sem fordítanak 
gondot a műszakonkénti szervezettszerű foglalkoztatásra, a kiképzések, szabad
foglalkozások - műszakhoz igazodó - megszervezésére és biztosítására. 

Az ötnapos munkahét bevezetése a vezetési-irányítási folyamatokban fenn-
'°"" akadást nem eredményezhet, ezért a váltásvezető főszakácsok, beosztott szaká

csok (konyhai kisegítők) munkájának összehangolására kiemelt figyelmet kell 
fordítani. A konyhán folyó munkák, az ételkiosztás szervezése indokolja - első
sorban szombaton, amikor az egység sorállomány,ának nagy része még a laktanyá
ban tartózkodik - a hivatásos, vagy polgári főszakács jelenlétét. 

A szombaton bentlevő hivatásos, továbbszolgáló, polgári állomány részére 
a szabadnapot a következő héten lehetőleg a heti pihenőnapot követő napon, de 
legfeljebb 30 napon belül minden körülmények között biztosítsuk. 

2) A konyhák részére szombaton, a heti pihenőnapokon és munkaszüneti 
napokon szükséges élelmiszereket a konyha kéziraktárából kell kiadni. Megfelelő 
kéziraktár h~ányában az élelmiszer kiadásához a raktárvezető (raktáros) katonákat 
is két műszakban kell beosztani és benntartózkodásukat biztosítani. 

-

A több napra kiadott élelmiszerek megóvása, valamint a szabadnapokon 
történő indokolatlan igénybevétel elkerülése céljából elsősorban a biztonságos 
őrzés, a tárolás tárgyi feltételeinek: az anyagok zárt raktárban tartásának és 
személyhez kötésének megteremtésére kell a figyelmet fordítani. Ehhez a konyhán 
kialakított kézi raktár megléte és berendezése (megfelelő hűtő- tárolóhelyek) és 
biztonságos zárása szükséges. amennyiben ezek a feltételek, valamint az élel
mezés-higiéniai rendszabályok nem biztosíthatók, a napi anyagvételezést kell 
fenntartani és annak személyi feltételeit biztosítani. 

• 
3) Mint ahogyan azt már az előzőekben kifejtettem, az ötnapos munkahét 

bevezetésének alapfeltételei adottak. Az eddigi szabadszombatokon, heti pihenő
és munkaszüneti napokon is kötelező volt a személyi állományról való minden 
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oldalú gondoskodás, az élelmezési ellátásuk a helyi igényeknek, a feladatoknak 
megfelelő kultúráit megszervezése és biztosítása. Azoknál a katonai szervezetek
nél, ahol eddig is érvényt szereztek a Szolgálati Szabályzat 358. és 377. pontjai
ban előírtaknak, s az egységügyeletes, illetőleg a konyhaügyeletes kötelessége 
teljesítésére felkészült, megkövetelte a napirend betartását, irányította és ellen
őrizte az egység életét, a konyhán és étkezdén folyó munkát, ott nem voltak 
szabálytalanságok, a katonák ellátását illetéktelenek nem csorbították meg. Az 
ötnapos munkahét bevezetésével máginkább hangsúlyt kell hogy kapjon különö
sen a két szolgálat személyeinek kijelölése és felkészítése. (A 047/1977. MNHF 
számú Utasítás 3-4. pontokban előírtakat újból oktatás tárgyává kell tenni). 

4) A folyamatos tevékenység biztosításához a szombaton, heti pihenő- és v 
munkaszüneti napokon berendelt hivatásos, továbbszolgáló és polgári alkalmazott 
állomány részére elóre bejelentett igény szerint az ellátást térítés ellenében biz-
tosítani kell. Az étel elkészítését és kiszolgálását az érintett katonai szervezetek 
parancsnokai (vezetői) az energia és a munkaerő takarékosság figyelembevételé-
vel: 

- a tiszti étkezde csökkentett állományú üzemeltetésével; 
- a sorállomány konyhájáról biztosított készételnek a Csapathadtáp Sza-

bályzat VI. rész 774-780. pontjai szerinti biztosítással, tiszti étkezdén történő 
felszolgálásával szervezzék. 

5) A személyi állomány érdekeinek figyelembevételével a katonai szerve
zetek parancsnokai vizsgálják meg a laktanyai vegyesboltok üzemeltetési, nyil
Vlántartási rendjét. Amennyiben igény jelentkezik, kezdeményezzék az üzemeltetó 
vállalatnál (szövetkezetnél) az új munkarendnek megfelelő üzemeltetési nyilván-
tartási rend kialakítását, a szerződések módosítását. A vegyesboltok nyitva- .-
tartási idejének módosításához a jogi alapot a Belkereskedelmi Minisztérium 
IX/1981/19. sz. irányelve biztosítja, amely a minisztérium felügyelete alá tartozé 
szervezeteknél az ötnapos munkahét bevezetését szabályozza. Az. irányelv értel-
mében az intézmények területén működő egységeknél a befogadó szerv munka-
idejéhez, illetőleg munkaidő beosztásához igazodva kell kialakítani az új munka-
rendet. 

Véleményem szerint az előzőekben vázoltak azok a fő területek, amelyekre 
megkülömböztetett figyelmet kell fordítani, nem állítva ezzel azt, hogy nincs és 
nem lehet olyan területe az élelmezési szolgálatnak, amely nem jelentkezhet 
megoldandó feladatként. Gondolok itt többek között a tábori technikai eszkö>.ök, 
a konyha- és étkezde szombati karbantartó napokon történő karbantartásra, a 
polgári szállító vállalatok anyagsz.:állításainak fogadására stb., amelyekre azonban 
helyileg az igényeknek és a lehetőségeknek függvényében külön-külön kell intéz
kedni, a tevékenységek irányítására és felügyeletére a legszükségesebb s2nmban 
alparancsnokokat kell kijelölni a hivatásos, továbbszolgáló és tartalékos tisztck
böl, tiszthelyettesekböl, esetleg polgári alkalmazottakból. 

Egy figyelemfelkeltő cikknek - mint a jelenlegi is - nem feladata, hogy 
minden területre kiterjedő és részletes megoldási lehetőségeket ismertessen. 
Jelenleg sem válalkozhattam ilyenre, a felvetett néhány gondolatot elsősorban a 
csapatok, sorállománnyal rendelkező intézetek részére s2Jántam. Nem érint olyan 

.. .. 
jelentős szervezési és létszám problémákat magába foglaló területeket, mint az 
egészségügyi intézetek, üdülők. E szervezeteknél az új munkarendre történő 
áttérést csak helyi szervezéssel megoldani nem lehetséges, központi beavatkozás, 
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létszám- és anyagi feltételek biztosítása szükséges. Az indokokat nem szükséges 
részletezni, a kórházakban, szanatóriumokban a betegélelmezés folyamatosságá
nak, az üdülőkben a beutaltak ellátásának (nem beszélve a viá.rható igény növe
kedésről) szintje a hétvégeken sem csökkenhet, sőt az elvárás még nagyobb. Ezért 
ezen szervezetek részére az elmondottak csak részben adaptálhatók. 

Őssr.efoglalva az ötnapos munkahét néphadseregben történő bevezetése egy 
sor szervezési és munkastílusbeli változást igényel, amelyhez igyekezett jelen cikk 
is segítséget nyújtani. Befejezésül is hangoztatva, hogy a megoldás a helyi lehe
tőségek, tartalékok kihasználásában rejlik és ebben az esetben a megnövekedett 
szabad idő lehetőséget nyújt a kultúriált szórakozáshoz és pihenéshez, az érintett 
állomány egészségének megóvásához, teljesítőképességének fenntartásához. 

A gyógyító-megelőző ellátás néhány szervezési 
kérdése az új munkarend függvényében 

D r. Varga Is tv á n orvos alezredes 

Pártunk XII. Kongresszusának döntése alapján a Minisztertanács 1013/81. 
számú határozata lehetővé tette, hogy az eddigi - tényleges munkaidő-csökken
téssel megvalósított - kéthetenkénti ötnapos munkahetet a társadalmi tevé
kenység minden területén minden héten ötnapos munkahét váltsa fel. Alapvető
en ez azt jelenti, hogy változatlan munkaidőalap mellett a hétvégi (vasárnapi) 
munkaszüneti naphoz még egy ún. szabadnap járul és így hazánkban általánossá 
válik az ötnapos munkahét rendszere. Az ötnapos munkahétre történő áttérés 
általános követelményeként kormányzatunk az alábbiakat határozta meg: 

1. A társadalmi termelés és szolgáltatás színvonala nem csökkenhet. 
2. Az áttérést lényegében változatlan munkaidőalap mellett, önerőből le

het megvalósítani. 
3. A munkaközi szünet (ebédidő) a törvényes munkaidőbe nem számítható 

be. 
4. A heti törvényes munkaidő (munkaközi szünet nélkül) általában 42 óra, 

illetve két- és három műszakos munkakörökben 40 órában is megállapítható. 

A fenti követelmények figyelembevételével az ötnapos munkahétre történő 
áttérés alapvetően az eddigi munkarend módosítását, azaz döntően szervezési 
feladatok előkészítését és végrehajtását jelenti. 

Az új munkarend kialakítása ágazatonként eltérő, sajátos szervezési tevé
kenységet igényel. 

Az egészségügyi ellátással szemben támasztott legfontosabb követelmény, 
hogy napszaktól függetlenül - a nap 24 órájában - azaz a nappali teljes műszak 
befejezése után is az ellátás valamennyi szakmai szintje (az alapellátástól a 
szakosított intézeti ellátásig) - szakmailag indokolt mértékben - hozzáférhető 
legyen, továbbá a fekvőbetegek ellátása folyamatosan - 3 műszakban - tör
ténjen. 
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Mindezeket az egészségügyi intézményekben működő ügyeleti szolgálatok 
és a fekvőbeteg osztályokon alkalmazott három műszakos munkarend biztosítják. 

A motorizáció terjedésével az utóbbi 20 esztendőben országos jelentőségre 
tett szert a súlyos, gyakran életveszélyes állapotban levő sérültek ellátásának 
problémája, majd ehhez csatlakozott a szív-érrendszer betegségeivel összefüggő 
heveny életveszélyes állapotok növekvő gyakorisága. Ezek a problémák egy
részt ösztönözték a baleseti sebészeti, az intenzív terápiás, a heveny szívgyó
gyászati és a mentésügy - általánosságban a sürgősségi - ellátás fejlesztését, 
másrészt ráirányították a figyelmet a munkaszüneti (hétvégi, ünnepnapi) napo
kon a betegellátás minőségének növekvő - napjainkban sem teljesen megoldott 
- problémáira. ....., 

Az új munkarendre történő áttérés szervezési problémái éppen ezért a hét-
végi betegellátás megfelelő megoldása körül sűrűsödnek. 

Altalánosságban a katonaegészségügyi ellátás szervezési problémái azono
sak, vagy hasonlóak a polgári egészségügyi ellátás problémáival. Ebből kiindul
va az új munkarendre történő áttérés szervezésekor alapvetően figyelembe vesz
szük az állami egészségügyi szolgálat részéről kidolgozott szakmai irányelveket. 

Csapattagozatban az állami eü. szolgálattal egyezően már szombaton is 
ügyeleti szolgálat szervezésével kell és lehet megoldani a sürgósségi betegellá
tast a Szolgálati Szabályzat 380-384. pontjában foglalt rendelkezések szerint. 
Ezzel kapcsolatban lényegesnek tartom felhívni a figyelmet a hivatásos csapat
orvosok sza.kmai ügyeleti (készenléti) feladatainak szabályozására, illetve ilyen 
irányú tevékenységük anyagi elismerésének megoldására. 

Intézeti tagozatban a betegellátás szempontjából optimális helyz.etról akkor 
beszélhetnénk, ha a fekvőbeteg intézetekben az ellátás - non stop módon - a 
hét minden napján teljes mííszakban történhetne. Ez a megoldás közgazdasági 
szempontból sem lenne kedvezőtlen. Ennek a megoldásnak azonban ma még 
sem a személyi feltételei, de a szemléleti feltételei sem adottak. Ezért a munka-
szüneti napokon az intézeti betegellátás alapvetően továbbra is az ügyeleti szol-
gálatok útján valósulhat meg. A szakmai szükségletek növekedésével lépést tart-
va az utóbbi 10 évben jelentősen kibővült és megerősödött az intézeti ügyeleti 
szolgálatok létszáma és szakmai összetétele. 

Ma már minden sokprofilú és nagy ágyszámú fekvőbeteg intézetben a nap
pali műszak után másnap reggelig a fő profilokban (belgyógyászat, sebészet, 
baleseti sebészet, ideg-elme, szülészet, nőgyógyászat, gyermekgyógyászat) osztá
lyos ügyelet és szakorvosi készenléti ügyelet70 végzi a sürgős esetek ellátását. 
A klinikai orvosi ügyeletek munkáját a diagnosztikában rtg. és laborasszisztensi 
ügyelet, rtg. és laborszakorvosi készenléti ügyelet segíti. A műtétes szakmákban 
ügyeletes műtősnő és anaesthesiológus (altató) asszisztens áll a szakorvosok ren
delkezésére. 

Hasonló összetételű orvosi és szakdolgozói teamek működnek a kisebb ágy
számú kórházakban készenléti ügyelet formájában. Az ügyeleti és készenléti 
szolgálatok megszervezése érdemben növelte a hétvégi és az éjszakai hétközi 

07 ügyeletes az a személy, aki meghatározott feladatkörrel az ügyelet idő
szakában állandóan az intézetben tartózkodik. Készenléti ügyeletes az a sze
mély, aki állandóan a lakásán tartózkodik és meghatározott szakmai felada.:.. 
tok elvégzésére - szükség szerint - kerül behívásra. 
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sürgősségi betege11átás színvonalát. Ugyanakkor az ügyeletek teljesítése - még 
nagyobb orvos- és szakkáderlétszám mellett is - fokozott megterhelést jelent az 
orvosok és szakkáderek részére. Megterhelésük súlya különösen nagy, ha kü
lönböző okokból (feltöltetlen állás, betegség, szabadság, tartós vezénylés, to
vábbképzés stb. miatti távollétek), a rendszeresített létszám egy része hiányzik 
vagy t.ávol van. 

Az új munkarenddel kapcsolatos rendelkezések kimondják, hogy a törvé
nyes heti munkaidő általában 42 óra (az eddigi 44 óra helyett), de abba a 
munkaközi szünet nem számítható bele. Mivel a munkaközi (ebéd) szünet 20 
percnél kevesebb nem lehet és ezt a munkahelyen kell eltölteni, a munkahelyen 
letöltendő tényleges heti munkaidő változatlanul 44 óra lesz. Ezt a munkaidőt 
ót nap alatt kell teljesíteni, ezért a hétközi napokon a munkaidő általában fél 
órával meghosszabbodik. Az eü. ágazatban a hétközi munkaidő növekedése a 
feladatok ellátása szempontjából - a hét minden napját figyelembe véve - nem 
jelent érzékelhető produktivitást, mivel a hét végén jelentkező - bár számsze
rúen lényegesen kevesebb - betegellátási feladatok hétközben nem végezhetők 
el. Mindennapos tapasztalat, hogy hétközben a betegforgalom megoszlása nem 
egyenletes, hanem egyes napokon (általában hétfőn és csütörtökön) forgalmi 
csúcsok jelentkeznek. Erre tekintettel célszerű, ha a napi munkaidő-többletet -
a forgalmi csúcsok figyelembevételével - nem napokra elaprózva, hanem a csúcs
forgalmi napokra vonjuk össze. Ugyancsak a napi tényleges betegforgalom fi
gyelembevételével célszerűen alkalmazható a napi lépcsőzetes munkakezdés is. 
(Különösen a röntgen és az orvoslaboratóriumokban egyes szakrendeléseken és 
osztályokon.) 

A fenti munkaszervezési példák távolról sem fogják át az új munkarendek 
lehetséges változatait, de talán arra alkalmasak, hogy a munkarend alakításában 
a feladatok struktúrájához rugalmasan alkalmazkodó megoldásokat péld:izzák. 

Általánosságban közvetlen realitás, hogy az eü. ágazatban is hozzá kell 
kezdeni a jelenlegi hagyományos sémákon alapuló munkaszervezés korszerűbb 
módszerekkel történő felváltásához. Szakítani kell a feladatok struktúráj:it és 
arányait nem követő, rugalmatlan módszerekkel és a feladatok racionális szám
bavételével a rendelkezésre álló munkaerő és munkaeszközök takarékosabb és 
egyben hatékonyabb felhasználását kell minden szervezési szinten szorgalma~
ni. Ezek a szervezési feladatok nem csupán az új munkarend bevezetése miatt 
váltak aktuálissá, de az új helyzet még hangsúlyozottabban jelzi az újszerű meg
oldások keresésének szükségességét. 

Az újszerű megoldások egyik figyelemreméltó módszereként jellemezhetjük 
az ún. betegfelvételi osztályok, részlegek, illetve felvételi csoportok (teamek) 
szervezését, 

Az új munkarend bevezetése az alapellátásban csak úgy oldható meg, hogy 
hétvégeken már szombaton is ügyeleti szolg:ilat végzi a szükség szerinti (sür
gős és folyamatos) betegellátást. Ennek két lényeges következményével kell szá
molnunk. Egyrészt mind az alapellátásban, mind a szakrendeléseken tovább 
növekszik a hétfői betegforgalom; másrészt növekedni fog a sürgős (sürgősnek 
ítélt) kórházi beutalások száma. Az ügyeleti idő meghosszabbodása az alapellá
tásban várhatóan megnöveli a sürgős jelzésű kórházi beutalások számát és en
nek körében növekedni fog az előzetes orvosi vizsgálat nélkül - a mentőszol~ 
gálat által és egyéb módon beszállított - esetek arányszáma. Ezek egy része 
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ténylegesen intézeti felvételt és ellátást igényel, ugyanakkor jelentős lesz azok
nak a száma, akikről rövidebb ideig tartó észlelés után megállapítható, hogy 
állapotuk további intézeti ellátást nem igényel. Természetesen hasonló esetek a 
hétközi ügyeleti időszakban is előfordulnak, de a hétvégi 48 órára bővülő ügye
leti időszakban az ilyen esetek száma szükségszerűen lényegesen megnövekszik. 

Az ilyen típusú kórházi forgalom fogadására és szakszerű ellátására szer
vezhető az önállóan és folyamatosan működő betegfelvételi osztály (részleg), 
vagy felvételi csoport. A betegfelvételi oszátly három, de legalább két műszak
ban (az ügyeleti időszakban) önállóan végzi feladatait, érintetlenül hagyva a 
sürgősségi ellátás már működő speciáláis formáit (pl. traumatológia, szülészet, 
csecsemőellátás). Feladatkörében elvégzi a beszállított betegek vizsgálatát, a 
szükségleteknek megfelelően az első, adott esetben végleges orvosi ellátását. 
Dönt az intézeti kezelés szükségességéről, illetve elvégzi a betegek osztályozá
sát aszerint, hogy a továbbiakban mely osztályon kell kezelni. A nagy, 1000 
ágyas kórházakban 10-15 ágyas önálló betegfelvételi osztály, a kisebb ágy
számú kórházakban 8-10 ágyas részleg vagy felvételi csoport szervezése java
solható. A betegfelvételi osztályon (részlegen) a betegek a szükséges vizsgála· 
tok, kezelés és megfigyelés rövidebb-hosszabb időtartamáig, maximum 24 - hét
végén - 48 óráig részesülnek ellátásban. Ha önálló felvételi osztály (részleg) 
szervezésének nincsenek meg a feltételei, akkor külön felvételes kórtermek nél
kül ún. felvételi csoport szervezhető. Ez esetben is egy meghatározott helyen -
központi vizsgáló-kezelő helyiségben - történik a betegek fogadása. A betegek 
ellátását és osztályozását a felvételi tevékenység egészéért felelős ügyeletes or
vos-vezető (főorvos, adjunktus) közvetlen irányításával az osztályok kijelölt, 
illetve ügyeletes orvosai végzik. A:z általános sürgősségi betegellátásnak ezek a 
szervezeti formái alkalmasak arra, hogy elsősorban az ügyeleti időszakban komp
lex szakorvosi ellátást nyújtsanak és a szakmailag indokolt mértékre csökkent~ 
sék az ügyeleti betegfelvételek számát. Megszervezésük gyakorlatilag új munka
erőt nem, vagy csak minimális mértékben igényel. 

Korábban már jeleztem, hogy az orvostudomány lehetőségeinek fejlődése 

és a megbetegedési viszonyok alakulása egyre jobban előtérbe helyezte a sür
gősségi betegellátás szakmai és szervezési problémáit, illetve azok megoldását. 
Ezzel összefüggésben ide kívánkozik az a megjegyzés, hogy a tömeges sérülése
ket, vagy betegségeket okozó katasztrófák és a korszerű eszközökkel vívott há
ború esetén a sürgősségi ellátás hatékony megszervezése elsődleges feladatot 
kCpez. Békében a sürgősségi ellátás alapvető szervezeti elemeit a jól működő 
mentőszolgálat és minden ellátási szinten a jól szervezett ügyeleti-készenléti 
szolgálat jelenti. 

Az ügyeleti-készenléti szolgálat készültségi fokozatát az egyes intézmények
nek az ellátás szakmai hierarchiájában elfoglalt helye és szakmai szerepe hatá
rozza meg. Ennek megfelelően az alapellátásban a legfontosabb követelmény a 
jó és gyors hozzáférhetőség biztosítása. A:z intézeti tagozatban ezt kiegészíti a 
komplex szakorvosi, illetve szakosított szakorvosi ellátásra való felkészültség. 
Ez a követelmény szakmailag megfelelően differenciált orvosi, szakorvosi és 
szakasszisztensi ügyeleti-készenléti szolgálatok szervezését és működtetését 
igényli. Az orvos korszerű bajmegállapító (diagnosztikus) és gyógyító (terápiás) 
tevékenységéhez nélkülözhetetlen az orvosi és röntgen laboratóriumi vizsgálatok 
elvégezhetőségének biztosítása az ügyelet időszakában is. Ezért a kisebb ágy-
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számú (200-300 ágyas), területi kórházakban a laboratóriumi és röntgen ügye
leti-készenléti szolgálatot legalább szakképzett asszisztensi készenlét formájában 
kell biztosítani. A nagy forgalmú, sokprofilú (800-1000 ágyas) kórházakban 
pedig szakképzett orvosi és röntgen laboratóriumi asszisztensi ügyeletet és szak
orvosi készenlétet kell biztosítani. A létszámellátottság függvényében - annak 
lehetőség szerinti bővítésével - arra kell törekedni, hogy a hagyományos „dél
előtti" műszakban üzemelő diagnosztikus osztályok munkarendjében bevezethető 
legyen a nyújtot műszak, illetve a „délutáni" csökkentett létszámmal működő 
második műszak. Utóbbiak jelentősége különösen a kórházak ún. felvételes nap
jain kézenfekvő. 

Az új munkarenddel kapcsolatban pedig fontos követelmény, hogy a diag
nosztikus osztályok szombaton - csökkentett létszámmal ugyan -, de műszak 
formájában dolgozzanak. Az elmondottak alapján érzékelhető, hogy k,isebb kór
házakban is 3-4 orvosból és 4-5 szakasszisztensböl álló ügyeleti-készenléti szol
gálat működik. Nagyobb kórházakban az ügyeleti-készenléti szolgálat együttes 
létszáma az említettnek két-háromszorosát is kiteheti. Ezért nagyon lényeges, 
hogy az ügyeleti-készenléti szolgálat egységes szakmai irányítást kapjon. Ennek 
biztosítására az ügyeletet teljesítő orvosok (főorvosok, adjunktusok) közül ügye
let-vezető orvost kell kijelölni, akinek a hatásköre a kórházon belül - az ügyelet 
időszakában - a betegellátással és a kórház zavartalan működésével kapcsola
latos valamennyi szakmai kérdésre kiterjed. A fekvőbeteg intézetekben alapvető 
követelmény a betegellátás zavartalan feltételeinek legmesszebbmenő biztosítása. 
Ebből a szempontból nagyon lényeges szervezési kérdés, hogy a betegforgalom 
csúcsidőszakaiban, a műtéti napokon és általában a délelőtti órákban a kórház 
vezető szervei és a felügyeleti szervek ne tervezzenek különböző értekezleteket 
és rendezvényeket. Az eddigiekben nem esett szó a szakorvosi járóbeteg-ellátás 
szervezéséről. E munkaterület egyik sajátossága, hogy a szakrendelést ellátó or
vosok heti munkaideje 36 óra, továbbá az a tapasztalat, hogy a betegforgalom 
zömében a délelőtti órákban és spontán jelentkezik. Érdemi tapasztalat az is, 
hogy szabad szombatokon a betegforgalom gyakorlatilag a sürgős, illetve a sür
gősnek érzett esetekre korlátozódik. Ebből kiindulva arra kell törekedni, hogy 
a betegforgalom irányítható részét (nyugdíjasok, betegállományban levők, ellen
őrzésre visszatérők) a délutáni rendelési órákban lássák el és lehetőség szerint 
csökkentsük a délelőtti zsúfoltságot. A fenti általános szervezési feladat mellett 
- az új munkarenddel összefüggésben a szombati betegellátást műszak formá
jában belgyógyászati, vagy általános szakorvosi rendeléssel kell biztosítani. A 
működő szakrendelésen el nem látható betegeket a műszakban dolgozó fekvő
beteg osztályok orvosai kötelesek megfelelő ellátásban részesíteni. A szakren
delésen dolgozó orvosok többsége így szombaton szabadnapon lehet, ugyanakkor 
hétközben a napi munkaidejük átlagban egy órával meghosszabodik. A rende
lési idő meghosszabodása is indokolja a szervezett betegirányítás intenzívebb 
alkalmazását és különösen megnöveli az aktív szak.gondozás lehetőségeit. 

Összefoglalva: a gyógyító-megelőző ellátás növekvő szakmai munkameg
osztása, a növekvő színvonalú betegellátás szakmai követelményei egyre bonyo
lultabb szervezési feladatok megoldását teszik szükségessé. Ezek közül a sür
gősségi betegellátás egyre kiemeltebb figyelmet kíván. Az új munkarend beve
zetése az ellátási követelményekhez rugalmasan és hatékonyan alkalmazkodó 
munkarendek kidolgozását és már rövidebb távon is ésszerű munkaerő-gazdál
kodási feladatok megoldását igényli. 
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Szervezési tartalékunk: az ötnapos munkahét 

Dr. Bogdány Tamás százados 

A Minisztertanács 1013/1981. számú határozata mozgásba lendítette azokat 
a szervezési tartalékokat, melyek aktivizálásával megvalósítani kívánjuk az öt
napos munkahét bevezetését az MN ruházati szolgálatában. 

A határozat indítéka egyértelmű. Pártunk XII. kongresszusának fontos, a 
dolgozók életkörülményeinek javítását célzó iránymutatása fogalmazódott reali- ---. 
tássá. Az áttérés előkészítése során, a társadalmi termelés és fogyasztás minden ...., 
szektorában - akarva-akaratlan - munkaszervezési szűrővizsgán esnek át a „ked
vezményezettek": a társadalom tagjai. 

Népgazdaságunk fejlesztésének intenzív szakasza, intenzív módszerek alkal
mazását követeli meg a Magyar Néphadsereg hadtápjában is. Abból a tételből 
kiindulva, mely szerint legfontosabb tartalékunk az „új" szükségszerűségének fel
ismerése egyértelműen következik: amennyiben a szükségszerűség nem ölt ter
melőerő formát, hasztalan teóriaként sorvad el. Az ötnapos munkahét beve
zetése során tehát mintegy automatizmusként kell előirányoznunk munkaszer
vezési eszköztárunk bővítését. 

Az MN ruházati szolgálata számára az ötnapos munkahét előkészítése gya
korlatilag a két alapvető ágazat (ellátás és szolgáltatás) szervezési tartalékainak 
feltárását, aktivizálását és hasznosítását jelenti. Az életbeléptetéssel kapcsolatos 
szervező munka körültekintő előkészítését és komplex gazdálkodói szemléletet 
követel a végrehajtásért felelős vezetőktől, mert 

- csökkenő munkanapok mellett változatlan, de inkább javuló ellátási és 
szolgáltatási színvonalat vár el tőlünk a személyi állomány; 

- két gyökeresen eltérő gazdálkodási és érdekeltségi rendszerben kell azonos 
követelménynek eleget tenni. 

A társadalompolitikai és gazdaságpolitikai célkitűzések párhuzamos megvaló
sítását általában feszültségek és viták kísérik minden szervezetben és kollektí
vában. Csakis a valós feszültségek tudatos felmérése, elemzése és tervszerű fel
oldása biztosíthatja az összhangot az eltérő gazdálkodási folyamatok, valamint 
- működésük eredményességét befolyásoló - egyéni és szervezeti érdekek között. 

Az ötnapos munkahétre való áttérés anyagi feltételeit fejlett szocializmust 
építő társadalmunk megteremtette. A realizáláshoz szükséges szervezési tartalékok 
mozgósítására számtalan módszer és több irányú lehetőség kínálkozik. Egy 
azonban biztos: valamennyi döntésnek a csapatok indok.olt szükségleteinek csor
bítatlan kielégítését kell szolgálnia. A legcélravezetőbb megoldásokat - mind az 
ellátó és szolgáltató szervezetek, mind pedig a csapatok vonatkozásában - de
mokratikus alapokon nyugvó eszmecserék hozhatják igazán felszínre. Ezt a lé
nyeges momentumot a szolgálat minden területén és tagozatában érzékelik, ér
tik és alkalmazzák. 

Az előkészítés során felvetett és megoldásra váró általános feladatok há
rom téma körül csoportosulnak: 

_, a rendelkezések értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos kérdések; 
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- az alaprendeltetésnek változatlan színvonalon történő megfelelés gyakor-
lati biztosításával kapcsolatos kérdések; • 

- az áttérés rendjének, a munkanap hossza várható növekedésének a dol
gozó egyéb, magánjellegű tevékenységére (közlekedés, gyermekintézmények mun
karendje ... stb.) gyakorolt befolyásával kapcsolatos intézeten belüli szervezési 
kérdések. 

Az általános feladatok sikeres végrehajtására irányuló törekvések számos 
- az ellátás és szolgáltatás zökkenőmentes áttérését elősegítő - munkaszervezési 
ötletet vetettek felszínre a csapattagozatban, az ellátó és szolgáltató szerveze
teinkben egyaránt. 

Raktárbázisaink a csapatok ellátásának alapvető decentrumai. Tevékeny
ségük közvetlenül kapcsolódik a katonai szervezetek hétköznapjaihoz. A beszdl
lítási és ellátási feladatok jelenlegi idö- és szervezési rendjét rugalmas elemekkel 
bővítve szükséges a csapatok feszítettebb munkaritmusához igazítani. Az áttérés 
szervezési feladatai várhatóan felszínre hozzák az elő- és pótvételezések jelenlegi 
szabályozottságában meglevő anomáliákat, valamint - az ellátás- készletgazdál
kodás teljes folyamatát figyelembe vevő - feloldási módokat. 

A katonai szervezetek zökkenőmentes ellátásának elsődleges feltétele az 
előrelátó készletképzési tevékenység, mely a tervszerű ipari szállítások bázisán 
szervezhető sikeresen. A szükségletek kielégítésének ezen népgazdasági . vetülete 
nagyfokú operativitást, a vállatokkal kapcsolatban pedig feszesebb egyeztetést 
követel meg . 

A „fogyasztói" szokásokat legélesebben közvetítő szakmai ágazat a ht. és 
tsz. állomány ellátása .. A katonai ruházati boltok nyitvatartási rendjére, szolgál
tatásainak színvonalára - tapasztalataink szerint - igen érzékenyen reagál sze
mélyi állományunk. Ezt a sajátos katonakereskedelmi szolgáltatást jelentős mér
tékben sikerült fejleszteni az utóbbi időben. Úgy látjuk, hogy itt is a minőségi 
követelmények előtérbe helyezése fejezi ki leginkább a katonatársadalom elvá
rásait. Ennek megfelelően bővítettük a konfekcionált termékek forgalmazását, 
bevezettük a csomagküldő szolgáltatást és - egy kicsit a racionálisabb készlet
gazdálkodás céljából is - időről időre árengedményes akciókkal növeljük állo
mányunk vásárlókedvét. Ezeket a pozitív tendenciákat kell stabilizálnia, sőt 
erősítenie boltjaink ötnapos munkahetének is. 

Az áttérés szervezésekor óvakodnunk kell a sémáktól és az eröltetett egy
ségesítéstól. Az országosan egységes nyitvatartási időt célszecü felváltani az adott 
helyőrség feladatainak ritmusához igazodó nyitvatartási renddel. A lokális nyit
vatartási idő meghatározásakor a vásárlói közvéleménykutatás eredményeit és 
a területileg illetékes parancsnokságok véleményét együtt kívánatos mérvadónak 
tekinteni. A szombati nyitvatartás indokoltságát a - tényleges vásárlótömeget 
leginkább reprezentáló - forgalmazási adatok megkérdőjelzik, ezért a polgári 
kereskedelemben bevált vásárlónap intézményesítése látszik célszerűnek. Külön 
vizsgálatot érdemel a budapesti helyőrség „életritmusa". Úgy véljük, a boltok 
eltérő nyitvatartási ideje, differenciáltan meghatározott nyújtott műszakja tük
rözné a helyőrség heterogén szervezeti összetételéből fakadó vásárlói igényeket. 

A mosatási- és vegytisztítási szolgáltatás termelésének rövidített munkahétre 
történő átálitását bonyolultabbá teszi az MN Textiltisztító és Javító Üzem 
költségvetési üzemi gazdálkodásából fakadó nyereségérdekeltség, valamint a 
többműszakos foglalkoztatás. 
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A célkUű:zés ebben a szakmai ágazatban is az MN ruházati szolgálatától 
elvárt követelmények alapján fogalmazható meg: a:z ötnapos munkahétre tör
ténő áttérésnek is a csapatok mosatási- és vegytisztitási szükségleteinek maradék
talan kielégítését kell s:zolgálnia. 

A végrehajtás során olyan műszaki fejlesztési, üzemszervezési- és gazdasági 
eszközöket kell előtérbe helyezni, melyek a szolgáltatás minőségének javítását 
a szállítási határidők feszes betartását, csökkenő önköltség, növekvő munka
intenzitás és tisztességes nyereség mellett biztosítják. A textiltisztító és javító szol
gáltatást igénybe vevő katonai szervezetek, az életkörülmények javítását célzó 
intézkedések foganatosítása során várhatóan magasabb elvárásokat támasztanak 
a szolgáltatással szemben. Ezek az elvárások fokozatosan a „vevők piacát" érvé
nyesítik a kétoldalú kapcsolatban. A növekvő igények, valamint az MN TJÜ 
dolgozóit jellemző hivatásszeretet és tenniakarás remélhetőleg elősegítik a szol
gáltatás olyan minőségi fejlődését, melyben az ötnapos munkahét bevezetése szer
vezési tartalékokat mobilizáló tényezővé „egyszerűsödik". 

Az előzetes felmérő munka eredményei arra utalnak, hogy az MN RSZF
ség irányítása alatt álló ellátó és szolgáltató szervezetek munkáját szükséges és 
lehetséges oly módon szervezni, mely során a jövőbeni rövidített munkahetek 
ellenére sem szenved semminemű csorbát a csapatok ellátása. Természetesen 
mindez csak szükséges, de nem elégséges feltétele a racionális ellátó-ellátandó 
viszonynak. A szolgáltatásainkat igénybe vevő katonai szervezetek belső életével 
kapcsolatos szervező munkának is minden téren be kell fogadnia az új, kedve
zőbb lehetőségeket. 

A kedvézőbb adottságok személyi állományunkra kifejtett pozitív hatása 
nemcsak a kulturális szabad idő növekményében mérhető, hanem egyben alkal
mat nyújt a katonák jogos igényeinek mind körültekintőbb és szervei,ettebb ki
elégítésére is. A heti kiképzési idő arányaiban beálló változásnak elsősorban 

ezen a területen kell termékeny gondolatokra és jobbító cselekedetekre sarkall
nia az ellátátsért felelős szakembereket. A kétnapos kiképzésmentes nap közös
ségformáló- és építő erejének szolgáltatásainkat aktivizáló forrásává kell szer
veződnie. 

A:z. alakulatok jelenlegi munkarendje már ma is számos - az ellátás javítását 
célzó - igen jó helyi kezdeményezésekkel tűzdelt. Feltárva, vagy feltáratlanul 
rendelkeznek tehát azokkal a racionális magvakkal, melyek irányadónak tekint
hetők a: további utat illetően. Véleményünk szerint a laktanyabadtáp integrált 
szervezete is ösztönzőleg hat és kiterjeszti a lehetőségeket a kiszolgálást egy
szerűbbé és rugalmasabbá tevő ötletek megvalósításához. 

Az öokiszolgáláson alapuló (integrált) ellátó-szolgáltató blokkok kiterjesz
tése és a kiképzésmentes napokra koncentrált aktív működtetése szinte ráfordí
tási többlet nélkül - csupán szervezési ötletekkel - tevőlegesen hozzájárulhat 
ahhoz, hogy személyi állományunk pihenőnapjai az önmagukról való fokozottabb 
gondoskodás meghittebb óráivá v_áljanak. 
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Az új munkarendre történő áttérés 
néhány követelménye a pártpolitikai munkában 

dr. Sándor György ezredes, 
a hadtudományok kandidátusa 

Az új munkarendre történő áttérés néphadseregünk csapatainál, szervezetei·· 
nél és intézményeinél körültekintő előkészítéssel, alapos átgondolással került 
bevezetésre. Így történt ez a hadtáp-szervezetekben is, ahol is az intézetek egy 
része és a termelő üzemek már 1982. január l-től az új munkarendnek megfelelő
en dolgoznak. Az alábbiakban az előkészítő munka és a bevezetés közvetlen 
tapasztalatait azzal az igénnyel kívánjuk közreadni, hogy elősegítsük a nagyjelen
tőségű változás előnyeinek mind teljesebb kibontakozását, a gyakorlatban fel
merülő gondok megoldását. Az általános kérdések áttekintése mellett fő figyel
münket a személyi állomány körében folyó pártpolitikai nevelőmunkára forditjuk. 

Azzal kell kezdenünk, hogy bár a pártkongresszust követően egyre többet 
foglalkoztunk az új munkarend kérdéseivel, valójában az áttérésre vonatkozó 
elvi döntéseket követően váltak konkréttá és rajzolódtak ki azok a feladatok és 
nehézségek. amelyek nem kevés fejtörést okoztak minden vezetési szintnek. Az 
áttérésre vonatkozó követelmények és teljesítésükkel kapcsolatos feltételek meg
teremtésének nehézségei egyik-másik emberben még azt a gondolatot is felvetette, 
hogy az új munkarend által nyert előnyök ellensúlyozzák-e a biztosítást szolgáló 
erőfeszítéseket. 

Igen egyszerű, de elhamarkodott lépés lenne ezeket az aggodalmakat le
kicsinyleni, vagy a kishitűség vádjával elhallgattatni. Valój,ában a dolog tényleg 
bonyolult, nagy körültekintést igénylő megoldásokat, olyan lépéseket kíván, 
amelyek a katonai érdekek prioritása mellett messzemenően figyelembe veszi az 
állományra háruló terheket is. 

Abból az egyedül helyes álláspontból indult el az előkészítés, hogy első 
követelményként biztosítani kell az intézetek harckészültségét, hadrafoghatóságát 
az új munkarend során. Tudjuk ennek közvetlen összefüggései, szolgálat, HKSZ 
tervek, riasztási rendszer, készenlétek stb. és vannak ennél jóval szélesebb a 
kiképzés, a fegyelmi, az erkölcsi-politikai állapot, hogy csak a legfontosabb 
összetevőket említsük, vonatkozásai, amelyek mindegyikét érinti az áttérés. 

A másik velünk szemben általánosított követelmény, hogy biztosítsuk a 
csapatok és szervezetek folyamatos, magas színvonalú hadtáp ellátását a meg
változó körülmények közepette. Itt is arról van elsősorban is szó, hogy a hadtáp
ellátás feladatai, a beszerzés, szállítás, tárolás, feldolgozás és a közvetlen „fo
gyasztói" ellátás a munkaszüneti napok bonyolultságával vált ki több gondot, 
kíván jobb szervezést. 

Végül mindezeket a feladatokat oly módon kell teljesítenünk, hogy saját 
állományunk is megkapja, élvezze az új munkarend nyújtotta előnyöket. 

Meg kell őszintén mondanunk, hogy az „utolsó 24 órában" érzékeltük igazán 
a feladat súlyát, azt a nehézséget, amely az áttéréssel együtt járt. Ez úgy annyira 
igaz, hogy a bevezetésnél már körvonalazódott, hogy néhány hónapos tapasztalat 
után visSiZa kell térnünk a gyakorlat mutatta kérdésekre és ha szükséges kor
rekciókat hajtunk végre a kitűzött célok maradéktalan érvényesítése céljából. 
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A gyakorlat hiánya és a hadsereggel szemben támasztott követelmények 
magas színvonala az elökészítést úgy határozta meg, hogy a szabadnappá tett 
szombatimunka, szolgálat óráit programoztuk át a hét más napjaira, ahogyan ezt 
egyébként a polgári életben is tették. A legnagyobb problémát nálunk két dolog 
okozza. Az egyik, hogy a hadtápszolgáltatás többsége időben, folyamatosan kell 
történjen, tehát az említett szabadnapokon nem szünetelhet. Hiába akarom, nem 
vihetem át a munkaidejét a hét többi napj1ára, mert étkeztetni, üzemanyagot 
kiadni, egészségügyi ellátást biztosítani és így tovább ezeken a napokon is kell. 

A másik és ez az előbbinél is fonosabb dolog, hogy a munkaidő átrendezé
sével még nem rendeződik át maga a munka is. Igen sok munkakör van például 
az egészségügyi intézetekben, katona-kereskedelemben, tároló intézetekben sth. 
ahol is a feladatok ellátása másokhoz, az ellátandók munka és szabadidejéhez 
is igazodik, valamint egyéb követelményekhez és így a munkaidő átrendezése 
nem olyan egyszerű számtani feladVlány csupán. 

Ezzel a dolog leglényegesebb összefüggéséhez érkeztünk el. Az új munka
rendre történő áttérés első, bevezető szakasza elsősorban is a munkaidő oldaláról 
megközelitett és értékelt átrendezést volt képes teljesíteni. Ezt a lépést persze 
egyáltalán nem kívánjuk kisebbíteni, jelentőségét csökkenteni. Ellenkezőleg. 
enélkül nem kerülhetett volna sor sem a bevezetésre, sem arra, hogy most már 
a tapasztalatok birtokában a további lépéseket is megtehessük. Az új munkarend 
munkaidő rendezése nagy szervező, a belső tartalékok feltárását igénylő feladat 
volt. Mindezek mellett tagadhatatlan ugyanakkor, hogy a szolgáltatásban dol 
gozók számára az első benyomások azt mutatják, hogy munkájuk nehezebb és 
bonyolultabb lett. Ugyanis a köznapok ellátásának rendjétől a szabadnapok 
gondoskodása körültekintőbb és a szolgáltatókra több munkát hárító feladatokat 
jelent. Nem szólva arról a nem kevésbé fontos oldaláról a dolognak, hogy a 
hadtápmunkások szabadnapjának biztosítása az általánosnál is nehezebb, hiszen 
ő nem függesztheti fel a tevékenységét, mert a katonáknak mindennap enni, 
pihenni, tisztálkodniuk kell. 

Ezzel szemben talán kézenfekvőnek tűnhet olyan szembevetés, hogy hiszen 
eddig is volt szabadnap és már van a hadtlápnak gyakorlata, miért hát ez a nagy 
gond? Ez azonban a felszín. Mert a heti egy szabadnap ellátásának két alapelve 
volt. A szolgáltatások egy részében vasárnap is a másnapokon alkalmazott mód
szerek, eljárások érvényesültek, még más részében provizórikus, olyan ideiglenes 
megoldásokat alkalmaztak, amelyek a megelőző nap felkészüléséből és az utána 
következő napon történő befejezésre épült. 

A most kialakuló helyzetben ez a megold:is már nem, vagy csak részben 
követhető. Már érzékelhető hogy ez egy új helyzet, új minőséggel mutatkozó 
állapot, amelyre a korábbi módszerek automatikus alkalmazása nem j-árhat ke1lő 
sikerrel. 

Más a minősége az ideiglenességnek, ha az egy 24 órás időszakra vonatkozik, 
és más, ha az már 48 órát kell áthidaljon. Az ellátás folyamatának Cgy ilyen 
időtartama már megnyugtatóan a régi formák szerint több ok miatt sem bizto. 
sítható. Legfontosabbak azok az objektív körülmények, amelyek a beszerzés, 
feldolgo~s. tárolás, kiszolgálás lehetőségeit általában is, de egy-egy csapat, 
intézet konkrét eszközeit meghatározzák. 1gy ez elsősorban is az anyagi esz.közök 
feltételek meglétét kívánja, amelyek természetesen csak fokozatosan alakíthatók 
ki. Tároló kapacitás bővítéséről, hűtő-berendezések beállításáról, szállítások ru · 
galmasabb programozásáról és még sok minden másról van szó. 
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Nem kevésbé fontosak a szubjektív körülmények, amelyek közül a leg· 
lényegesebbnek a megszokást, a beidegződéseket kell tekintenünk, amelyek hatá
sától nem könnyű megszabadulni. Az a dolog merül itt fel, hogy az eddig követett 
gyakorlattal nem lehet kielégíteni a változó feltételek mellett jelenlevő igényeket. 
Lényeges szemlélet változásra van szükség, mert korábbi felfogásunk konzervá
lódása az új körülmények között a feszültségek növekedéséhez vezethet. 

lgy érkezünk el másik fontos következtetésünkhöz. Az új munkarendre tör
ténő áttérés előttünk álló feladata, hogy most már nem időben, hanem feladatban 
rendeltetésben kell munkánkat, szolgálati teendőinket átrendezni. Nem arról van 
szó, mintha ezt eddig nem tettük volna. De most már a munkaidő oldal:.íról 
kevésbé szorítva, a hangsúlyt azoknak a kérdéseknek az átrendezésére kell át
helyezni, amelyek a feladatok ismételt átértékelése, elemzése alapján feltárul
hatnak, kibontakoztatják azokat a lehetőségeket, amelyek az új munkarend kiala
kításának, megszilárdulásának fontos tartalékait nyújtják. Ennek eredményeként 
a szolgálat, a kiképzés, de a katonaélet minden vonatkozása nem csak a szemé
lyek, hanem a dolgok kapcsolaoában, a folyamatok szervezésében úgy fejlődhet
nek tovább, hogy egyben mindjobban véglegesítik az új munkarendet. Talán, ha 
átgondoljuk a fentiekben mondottakat, kitűnik, hogy a hadtápszolgálatnál ez a 
két szakasza az áttérés megalapo.zásának meglehetősen egybeesik. Hiszen itt a 
személyek munkaidejének átrendezését úgy kellett elvégezni, hogy közben a fela
datok alapvetően a katonai szünnapok idejére is megmaradnak. A csapatok, 
intézetek és általában más katonai szervezeteknél azonban ettől eltérő valamelyest 
a helyzet. Hiszen ez utóbbiaknál a munkaidő átrendezésével a feladatok többsége 
is időben átkerült az új munkarendnek megfelelő időpontra. Azonban ez nem 
annyira folyamat és munkaszervezés mint inkább a munkaidő átrendezésének 
alapja. Így minden bizonnyal nagy tartalékok rejlenek abban a megközelítési 
módban, amely már az első hónapok tapasztalataira is támaszkodhat. 

Az elmondottakból ugyanakkor nem következik az, hogy a hadtáp ellátás 
területén, a feladat átrendezés területén nincsenek tennivalóink. Valójában arra 
van szükség, hogy valamennyi ellátási-szolgáltatási formát igen alapos elemzés 
alá kell vennünk és racionálisan vizsgálva az új munkarendből ténylegesen fakadó 
igényeket meg kell találnunk azok kielégítésének legkorszerűbb formáit. Még 
pedig olyan formákat, ellátási módozatokat, amelyek az itt dolgozók új munka
rendjét is biztosítja. 

Az előkészítés és bevezetés egyébként sem könnyű munkáját sok helyen 
zavarta, hogy összekötötték egyesek az évek óta húzódó egyéb szervezési gond
jaival. De ha nem akarták volna akkor is az egyébként is meglevő feszültségek 
befolyásolták az új munkarend kialakítására vonatkozó elképzeléseiket. Ugyan 
ennek a dolognak egy másik vonatkozása, hogy az egyébként is fennálló gondok 
- hogy csak a legfontosabbat említsük például a léts2Jámhiány, dc más problé
mák is - még komolyabb következményeket, nehézségeket támasztanak. 

Minden bizonnyal az új munkarend a maga körülményeivel több olyan 
dolgot is felszínre hoz, amelyet eddig nem, vagy legalább is nem így érzékeltünk. 
Gondoljunk itt csak a sorállományú parancsnokok egyébként is bonyolult szerep
körére, vagy a katonai fegyelemnek a szünnapokon történő kellő szinten való 
hatására és más olyan kérdésekre, amelyek a hivatásos állomány jelenlétében 
is gyakran a kívánatosnál nagyobb erőfeszítések révén biztosított csak. Ezért is 
- bár most a fő feladat az új munkarendre történő áttérés és feltételeinek biztosí-
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tása volt -, egy percre sem feledkezhetünk meg az alaprend eltéréssel összefüggő 
és azt mind hatékonyabban biztosító emberi és egyéb körülményeink fejlesztésé
ről, meglevő és az újonnan jelentkezó problémáink körültekintő rendezéséről. 
Ebben nagy szerepet játszik az emberek, a személyi állomány vélekedése az új 
munkarendről, az a felfogás, amely nagymértékben befolyásolja a sikert. A továb
biakban ezekről kívánunk szólni. 

II. 

Közeledve az új munkarend bevezetésének idejéhez, eléggé meglepődve 

figyelünk fel arra a hangulatra a közvéleményben terjedő nézetre, amely a 
korábbi örömteli várakozást egyre több fenntartással, szkepticizmussal kezdte 
szemlélni és minősíteni. Még külön visszatérünk a felvilágosító munka felelős
ségére ebben az ügyben, de már most megállapíthatjuk, hogy a tájékoztatásban 
a hangsúlyok megválasztásában néhányszor nem a legszerencsésebben jártunk el. 

Valahogyan közvéleményünkben, de legfőképp gondolkodásunkban, az új 
munkarendböl fakadó előnyök úgy épültek be, hogy azok valóságos értékei még 
alig tudatosultak. Ahogyan pedig közeledtünk a bevezetéshez, egyre inkább az 
abból fakadó nehézségek, hátrányok foglalták le figyelmünket és hovatovább 
egyesek csalódottan, rezignáltan eljutottak annak mérlegeléséhez, egyáltalán ió-e 
ez nekünk? Több egyéb körülmény mellett ez azért is bekövetkezett, mert a? 
dttérés él.etünk és személyiségünk legközvetlenebb meghatározottságát, s~oká
sainkat, pontosabban azok változdsát igényli, amelyhez bk_ony még a belátás is 
kevés. 

Ezért hiba, türelmetlenség lenne bárki részéról az új munkarend iránt kiala
kult fenntartást egyszerűen lebecsülni, vagy az ilyen véleményt kifejtóket elmarasz
talni. Helyette igen körültekintő, a felmerülő problémákat reálisan s2.ámbavevó, 
azok megoldását elősegítő magatartással és igen türelmes, felvilágosító munkával 
végül is megteremteni az új munkarenddel azonosuló azt legjobban segítő tudati 
feltételeket. 

Az egyik komoly szemléleti gond abból a felfogásból táplálkozik, amely 
szerint az új munkarend előbb szabad időt biztosít és a bevezetés során kitűnik 
hogy ugyanennyit vagy a hivatalokban még több időt kell a munkahelyen el
tölteni. Ennek a nézetnek a kialakulásában szerepe van a leegyszerűsítésekben 
gondolkodó mindennapi tudatnak, amely egy ugyanazon dologról egy-két, leg
feljebb három összefüggést még figyelembe, számba képes venni, de ennél több 
körülményt már nem vagy legalábbis érdemben alig. Így következett be az, hogy 
az a nem kevésbé fontos körülmény, hogy nem egyszerűen több, hanem az egybe
függő szabadidő lesz több, már alig tudatosult. Valamint az a felelős állásfog
lalás, amely az új munkarend bevezetését a munkaidő alap csökkenése nélkül 
határozta el, azt még beláttatta, hogy nem lesz kevesebb a munkaidő, de azt nem 
volt képes, hogy több lehet. Mert a mindennapok megnyúlt munkaideje a közvet
len érzékelés számára még akkor is több, ha a szabadszombat miatt egyébként 
nem. 

Persze végül is a köznapok szintjén is ez matematika, amely elfogadtatja 
majd, hogy „jobban" jártunk, amelynek sajnos az előnyeit a propaganda nem 
tudta egyértelműen közvetíteni. Ennek során csak rontotta a közhangulatot az 
az érvelés, amely az új munkarendet valamiféle ,ajándéknak", olyan kedvez-
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ményoek kívánta feltüntetni, amely az állománytól függetlenül valaki vagy vala
kik részéről megnyilvánuló gesztus lenne. Féreértés ne essék, itt nem az új 
munkarend társadalompolitikai jelentőségének kétségbe vonásáról van szó, hanem 
annak a felfogásnak a bírálatáról, amely e lehetőség forrását, megteremtésének 
alapját épp az érintettektől függetlenül kívánja értelmezni. 

Hiba lenne azonban a szemléletbeli problémákat a tudat eltévelyedésének 
tekinteni, egyszerűen szűklátókörűségre korlátozni. Mint említettük az új munka
rend megszokásainknak változtatására késztet bennünket és ez a közvetlen érzé
kelés szintjén lényegesebb a fentiekben kifejtetteknél. Reggeli ébredésünk, a 
munkahely megközelítése, mindennapjaink időbeosztása, vásárlási, szabadidős 

szokásaink éveken át megrögzült és kialakult rendjét kell átrendeznünk. Ehhez 
azután társulnak még olyan kellemetlenségek is, amelyek a szintén új munka
rendbe áttérő kereskedelmi, ellátási fennakadások, közlekedési nehézségek okkal 
ok nélkül bosszantják az embereket. 

Mindezekkel szemben kapunk két szabadnappal egy egyhónapban többet, 
amellyel többségünk még nem tud mit kezdeni. Pontosabban még nem tudja 
úgy felhasználni, hogy az említett kellemetlenségeket feledtesse. Ezért tehát nem 
szabad türelmetlennek lennünk, hiszen azon kívül, hogy az emberi természetben 
egyébként is van egy bizonyos fenntartás az újjal szemben vitathatatlanul időre 
van szükség, hogy ezt elfogadja, megszokja. De ha ezt nem vesszük figyelembe 
akkor egy igen természetes emberi reagálásról nagyon téves következtetésekhez. 
megítéléshez jutnánk el. 

A tanulságok levonása után a feladatot is meg kell jelölni a szemlélet vál
toztatásának, további formálásának érdekében. Azért, hogy egyre teljesebben 
kirajzolódjanak mindenki számára azok a törekvések és célok, amelyek az új 
munkarendre történő áttérésben rejlenek. Azok az előnyök kézzelfoghatóbbá vál
janak amelyek az egyének életét tehetik gazdagabbá, valamint amelyek a közös
ség, a társadalmi termelés, az ésszerű takarékosság eredményeként születnek meg. 

Egyidejűleg tovább kell finomítani az új munkarend szabályzóit. Az első 
tapasztalatok, a gyakorlati tanulságok fényében a közösségek, az egyének és a 
társadalmi érdekek messzemenő figyelembevételével ha szükséges bíráljuk felül 
elhatáro2lásainkat. Mindezek nagy és felelősségteljes feladatokat rónak a vezetők
re. Eredményes megoldásukban sokat segítenek a pártpolitikai szervezetek, a 
párt, a KISZ és a szakszervezetek. A már említett felvilágosító munka fokozásá
val egyfelől, másfelől a felmerülő kérdések és problémák nyílt őszinte megvita
tása útján. A felsoroltakon túl nagy körültekintéssel kell szerveznünk a személyi 
állomány körében folyó pártpolitikai munkát, figyelembe véve természetesen itt 
is az új munkarendből fakadó sajátosságokat. A továbbiakban ezekről szólunk. 

III. 

Meg kell vallanunk őszintén a pártpolitikai munkára vonatkozóan is sokféle 
elképzelés, feltevés alakult ki az előkészítés, az új munkarend bevezetése során. 
Ezeknek többsége igen reálisan a változások következményei alapján vizsgálta 
milyen módosít.ásokra, korrekciókra lesz szükség. Voltak emellett persze itt is 
túlzó, végletekben gondolkodó nézetek, észrevételek. lgy például, hogy a párt
politikai rendezvényeket csökkenteni, idejüket behat.árolni, a felszólalásokat sza
bályozni, egyáltalán a politikai neveléssel kapcsolatos feladatok tartalmát szú-
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kíteni javasolták egyesek. Ez a megközelítés azonban alapállását tekintve nem 
nyújt segítséget a dolog érdemi rendezéséhez. Ugyanis az új munkarendre történő 
áttérés nem változtatja, nem módosítja meg a pártpolitikai munkával, a politikai 
neveléssel kapcsolatos követelményeket. Azok a kívánságok, amelyek a párt
politikai rendezvények racionálisabb, célratörőbb szervezésére és megrendezésére 
irányulnak az új munkarendtől függetlenek. Ezek néhány összefüggése termé
szetesen még nagyobb figyelmet érdemel és, mert időrendi változásokról van szó 
feltétlenül keresni kell az új munkarendhez jobban igazodó formákat és mód
szereket. 

Amikor azt hangsúlyozzuk, hogy az új munkarendre történő áttérés nem 
változtatja meg sem a politikai nevelőmunka célját, sem tartalmát egyáltalán 
nem azt kívánjuk mondani, hogy nem növekedtek meg teendőink. A személyi 
állomány felé irányuló szervezet hatásunk időben átrendeződik és az egyéb 
körülmények által bonyolultabbá váló munkánk az eddiginél hatékonyabb be
folyást kíván. 

Már az eltelt rövid idő tapasztalatai is arra hívj,ák fel a figyelmet, hogy a 
katonai szolgálatot alapvetően meghatározó összefüggések komplex számbavétele 
és egyidejű értelmezése a pártpolitikai munkában gyakran akadozik. Pedig egyik 
belső tartalékunk a hatékonyságot elősegítő lehetőségünk a szolgálatra ösztönzően 
ható tudati feltételek javításában rejlik, amely megkívánja a sokféle szabályozás 
és érdekláttatás szélesebb összefüggésű felhasználását. 

Maradva témánknál a felvilágosító munkában már említett elmaradás mel
lett, amelynek következménye többek között az a túlzottan egysíkú megítélés a 
változó időrend tekintetében azzal is adós még, hogy a megnövekedett, össze
függő szabadidő előnyeit mélyebben mutassa be. Ehhez pedig többre van szükség, 
mint annak egyszerű hangoztatása, hogy megnőtt a szabadidő. Az a feladat áll 
most előttünk, hogy ennek a megnövekedett szabadidőnek a hasznos, célszerű 
eltöltésére felkeltsük az igényt, ösztönözzük erre az embereket. Régi szabály 
persze, hogy a dolgok attól még nem vállnak fontossá az emberek életében, ha 
beszélünk róluk. Ahhoz, hogy beépüljenek az emberek életébe ennél jóval többre 
van szükség. 

Az első és tartalmilag a legfontosabb feladat a pártkongresszus által is 
ösztönzött szocialista életmód mind szélesebb körü térhódításának elősegítése. 
Félreértés ne essék mi a szocialista életmód alatt nem a szabadidő célszerű el
töltését értjük egyszerűen, hanem az emberi tevékenység valamennyi szféráját, 
amelyben a szabadidő annak egyik színtere, de az itt rejlő tevékenységnek szoros 
kapcsolata, hatása van a többi formára is. 

Az így megváltozó szabadidő értékének kibontakoztatásához arra van szük
ség, hogy az emberek életmódjában olyan elemek erősödjenek meg, amelyekre 
korábban nem, vagy alig volt lehetőség. A szabadidőről kialakult szemléletben 
kell elsősorban is változást elérnünk, amelynek számtalan összefüggése közül az 
alábbiakban néhányra fel szeretnénk a figyelmet hívni. 

Az egyik sok vitára okot adó állásfoglalás akkörül a kérdés körül polarizá
lódott, hogy helyes-e az, ha valaki a szabadidejében dolgozik? Ennek egyik bírá
lója abból a nézetből indul ki, hogy az emberi szervezetnek szüksége van rege
nerálódásra, pihenésre, tehát az aki pihenés helyett szombaton vagy vasárnap is 
dolgozik az fáradtan folytatja hétfőn a munkáját. A másik nézet abból indul ki 
a szabadidőben végzett munka bírálata során, hogy az valamiféle polgári, anyagi 
meggondolásból fakad és ezért egyértelműen fel kell ellene lépni. 
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Mi úgy gondoljuk, hogy a dolgo sokkal bonyolultabb annál, hogy egyetlen 
igennel vagy nemmel felelni, a problémára helyes választ adni lehetne. Néhány 
összefüggést az alábbiakban kívánunk felvi11antani. Elsőként arról, hogy mit 
értünk pihenés alatt? Ugyanis ez ahány ember, ahány konkrét körülmény annyi
féle tartalmat foglal magában. A pihenés alatt érthetjük a semmitevést csakúgy 
mint a hallatlan nagy erőkifejtést igénylő versenyszerűen űzött sportot, vagy 
komoly szellemi késztetést kiváltó, mondjuk gyüjtö-szenvedély kielégítését, mások„ 
nál irodalmi, zenei átélést stb. A felsoroltakból kitűnik, hogy azzal az évtizedek
kel korábban kialakult fogalmi apparátussal, amely a munkát és a pihenést 
szembeállította ma már a problémát megoldani nem lehet. 

Azután nem kevésbé fontos azt a változást is számba venni, ami a tudo
mányos technikai forradalom és általában a munkatevékenység tekintetében 
végbement, amelynek itt most egyetlen következményére az állandó, a permanens 
képzés szükségességére utaljunk. Ennek következményei nemcsak egyszerúen 
vitathatatlanok a pihenésre jutó órák tartalmára, hanem sokkal jobban elmosódik 
az aktív munkatevékenység és a szabadidő - pihenő idő közötti hat.ár. Az ered
ményes munkatevékenység egyre nélkülözhetetlen feltétele az ismeretek folya
matos félújítása, akkumulálása, amelyek a közvetlen szakmai világtól az általá
nos műveltségen át sokféle dologból állnak. 

A rákövetkező kérdés annak megítélése, hogy a pihenés aktív formája soha
sem jelent semmitevést. Bár a fizikai dolgozó számára érthetetlennek tűnik a 
szellemi dolgozók kikapcsolódása például a hétvégi telken folytatott nyüzsgésével 
ahelyett, hogy „pihenne". Másik nem kevésbé fontos összefüggése a dolognak, 
amelyet sajnos még igen kevesen tudnak, hogy az igényes, tartalmas kikapcs 1)ló
dás, pihenés erőfeszítéseket, ha úgy tetszik „munkát" igényelnek az embertől. 
Hogy egész pontosan fogalmnzzunk az értelmesebb, a teljesebb és gazdagabb 
életmód csak a7. aktív, a cselekvő saját érdekei érdekében erőfeszítéseket kifejtő 
emberek számára bontakozhatnak ki teljes szépségükben. A tartalmasabb emberi 
élet előfeltételei az anyagi létfeltételek tekintetében csakúgy, mint a társadalmi 
körülményeink alakulása révén adottak. Ezért is egyre inkább rajtunk múló 
dolog, hogy hogyan élünk, szabadidőnkkel, lehetőségeinkkel. 

Még kevesekben tudatosult az a küszöb, amelynek meghaladását követően 
az életmód minőségi változása állhat előttünk. Egy példával élve az anyagi élet 
területéről az életszínvonal minőségi változásának egyik lényeges mutatója amikor 
a fogyasztási szerkezetben a tartós fogyasztási cikkek elterjedése általánossá vált. 
Mi a szabadidő egybefüggő növekedését az előbbi hasonlattal élve olyan minő
ségi- változásnak tekinthetjük, amelynek során már nemcsak egyik napról a másikra 
történő megújulásuk, hanem tartós, az élet minőségi, lényegi fejlesztéséhez jut
hatunk hozzá. Igaz, hogy ez tömegméretekben mindaddig csak potenciális felté
tel, .amíg nem tudatosul és ennek eredményeként nem alakulnak ki azok az erő
feszítések, amelyek révén a lehetőség valósággá válik. Ennek abban is nagy 
szerepe van, hogy javulnak az egyensúly megteremtésének feltételei, amelyekre 
az emberi szervezetnek biológiailag és szociális tekintetben egyaránt szüksége van. 
A tevékenység ritmikus váltakozása és megszakítottsága olyan összetevői ennek 
az egyensúlynak, amelyben a most kialakított arányok kedvezőbbek. 

Hogyan ítélhető meg a szabadidőben végzett kereső tevékenység? Valójában 
ez csökkenti-e a pihenésre rendelkezésre .álló lehetőséget. Könnyen belátható, 
hogy igen. Korábban eléggé elterjedt erről egy eléggé elmarasztaló nézet, szinte 
mindenféle szabad időben végzett kereső foglalkozást anyagias törekvésnek, elíté-
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lendőnek kezdtek minősíteni. Azonban ez a dolog is bonyolultabb a valóságban. 
Ahogyan politikailag megfogalmazódott a szabadidőben végzett munka, amely 
az emberek elsődleges szükségleteinek kielégítésére irányul például lakásszerzés, 
házépítés a célja, egyaránt hasznos az egyének és a társadalomnak is. Először 
legyen otthona az embernek és utánna járjon majd gyakrabban színházba, fogal
mazódik meg egyszerűen a fenti tétel. Igen, de hogyan kell azt minősíteni amikor 
már valakinek meg van a laluisa, az elsődleges szükségleteit jól kielégítő jöve· 
delme és mégis szabadidejének egy részét keresó munkával tölti el? 

Ennek minősítése is több dolog megítélését, s?.ámba vételét kívánja. Talán 
az első probléma, hogy az emberi szükségletek hatJárai dinamikus határok és :1 

fejlődés eredményeként módosulnak, miközben maguk fontos ösztönzői magának 
a fejlődésnek. Ezért az emberek egy jelentős csoportjánál már az elsődleges 
szükségletek körébe kerültek át olyan fogyasztói, magatartásbeli szokások, ame-
lyek másoknál még a másodlagos szfértához tartoznak. 

Ezért is sokkal inkább a munka eredménye alapján lehet ezt a jelenséget 
minősíteni. Egy felöl úgy, hogy az így kifejtett munka tényleges társadalmi szük
ségletet elégít-e ki, hasznos-e mások s2lámára. Véleményünk kialakításánál ne 
feledkezzünk meg arról, hogy a társadalmi termékek növelésének ez egyik for
rása, amelynek kiváltása közös érdek. Hogy ez az egyén számára is haszonnal 
jár az a dolog természetéből fakad. A másik ugyanakkor fontos megítélés, hogy 
az jgy vállalt munka nem mehet az alaptevékenység rovására. Magyarul ne a 
hivatalba, vagy gyárban pihenje ki a hétvégi munka fáradalmait. Ellenkezőleg, 
fordítva, a hétvégén regenerálja fizikai és szellemi erőit. 

A megnövekedett és reálisan felhasználható szabadidő lényegesen elősegít

heti tanulási, képzési, továbbképzési feladatainak eddiginél eredményesebb tel
jesítését. Hiszen valamennyien tudjuk, hogy tanulni, elmélyedni csak nyugodt 
körülmények között és csak akkor lehet, ha kellő idő áll rendelkezésünkre. A 
megváltozott helyzet sokakat fog arra késztetni, hogy pótolja iskolai, szakképzési, 
de általános műveltsége területén fennálló elmaradásait. Erre a propaganda 
munkában is figyelmet kell fordítani. Reális lehetőség nyílik arra, hogy olyan 
ismeretek megszerzését is célul tűzzük ki, amelynek már nem „bizonyítványho:, 
vizsgákhoz" kötöttek, hanem érdeklődésünkből, saját belső igényeinkből fakad. 

Valójában a tanulásnak a közművelődés szélesebb fogalmában helyetfoglaló, 
az ember kuturális, szórakozási igényeit kiteljesítő és kielégítő folyamata kezdőd
het el tömegméretekben. Egy olyan magatartás forma, amelyben az ember szemé
lyiségének minden vonatkozása tovább fejlődhet, gazdagodhat. Ebben a köz
művelődési lehetőségben értelmezzük az egészséges életmód követelményeinek 
mind szélesebb kibontakozását is. Valamint az emberi viszonyoknak rokoni, 
családi, baráti, egyszóval társas kapcsolatoknak a szélesítését is, amelyek a 
szűkreszabott hétköznapi estékbe nem vagy csak alig fértek bele. 

Tulajdonképpen ahogyan említettük az új munkarenddel kapcsolatos lehető
ségek egy részét kívántuk csak felvillantani és minden bizonnyal még megközelí -
tően sem vázoltuk fel azt a sokféle következményt, amely a megnövekedett 
szabadidő helyes, célszerű felhasználásából fakad. De a felsoroltak is kellő 
anyagot nyújtanak annak megítélésére, hogy mennyi mindent meg kell még érte
nünk és el kell fogadtatnunk a személyi állománnyal annak érdekében, hogy 
teljes értékben érzékeljék ezt a válto2lást és ettől vezérelve mind jobban éljenek 
is ezekkel a lehetőségekkel. Csak ilyen konkrétsággal a részletek mind ponto-
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sabb bemutatásával végzett felvilágosító munka eredményezhet olyan közhangu
latot, amely át tudja hidalni a szokások változásával mutatkozó kellemetlensé
geket és elkötelezettebbé teszi ezen új értékek meiszerzésében az embereket. 

Ebből következően már arra is válaszoltunk, hogy kell-e vajon szervezni az 
emberek szabadidejét? Igen mi azt a nézetet valljuk, hogy az alakulatok és inté
zetek vezetése egyfelől köteles biztosítani a tőle függő és rajta múló feltételeke:: 
és azok felhasználására mozgósítsa állományát. A hozzánk tartozó szervezeteknél 
ez persze különbözőképp érinti az állományt összetételétől függően. Elsősorban 
a sorkatonákkal rendelkező alakulatainknál ennek a feladatnak már vannak 
hagyományai, bár meg kell mondanunk jó néhány helyen igen szegényes a szabad
napok kulturális, közművelődési programja. A helyi vezetőknek és irányító szer
veknek kötelességük ismét áttekinteni ez irányú tevékenységüket és magasabb 
színvonalon biztosítani az állomány közművelődési igényeinek kielégítését. Ez 
többek között azt is megkívánja, hogy az ügyeleti szolgálatot adó hivatásos 
állományt szervezetten fel kell készíteni ezen közművelődési feladatok irányítói, 
szervezői feladataira. 

Új, de legalábbis kevesebb hagyománnyal rendelkező feladatként kell szám
bavennünk a hivatásos és polgári ,állomány közművelődésének szervezését. Pon
tosabban azoknak a közösségi formáknak a kifejlesztését, amelyek a megnöve
kedett szabadidő révén kínálkoznak. Társas összejövetelek, kirándulások, sport
délutánok és egyéb összejövetelek szervezéséről van szó, amelyek az elmúlt évek
ben kezdtek kibontakozni a textiltisztító üzemek, ellátó központok, egészségügyi 
intézetek egy részénél. Szerencsés formája ennek például a szakszervezetek által 
megrendezésre kerülő vetélkedők és sportversenyek, amelyeknek egy-egy területi 
döntője egy fajta majálist, társas, családi összejövetelt is eredményezett. Célsze
rűnek tűnnek ezek szélesítése és továbbfejlesztése. 

A szabadidő célszerű kihasználásában nagy szerepe van a helyes propagan
dának, azoknak a tájékoztatóknak, amelyek időben és vonzó módon mutatiák, 
jelzik az adott környék vagy más vidékek kulturális, turisztikai és más lehetősé
geit, látványosságait. Az ehhez szükséges anyagok az utaztatási irodák és az 
ezzel foglalkozó szervezetek által ma már igen népszerűek, hozzáférhetök és 
biztosítanunk kell, hogy alakulataink, szervezeteink az ilyen irányú érdeklődést ki 
tudják elégíteni. Az elsó lépés itt is az érdeklődés kiváltása, felkeltése majd ezt 
követően a megvalósítás, a szervezés elősegítése. A tájékoztatókat ki kell egé
szíteni helyileg készített anyagokkal, olyan útmutatókkal, amelyek az adott állo
mány érdeklődését, lehetőségeit, valamint az alakulat sajátosságait is számba. 
veszi. Ennek az ügynek az érdekében fel kell kérni a KISZ és a szakszervc7eti 
vezetőségeket, akiknek közreműködése nagy segítséget jelent. 

Eddig a pártpolitikai munka azon összefüggéseire hívtuk fel a figyelmet, 
amelyek elsősorban is a megnövekedett szabadidő mind helyesebb felhasználá
sát hivatottak elősegíteni. Szervezeteink egy jelentős részében azonban állomá4 

nyunk a néphadsereg más tagjainak pihentetését, ellátását biztosítják és a körük
ben folyó pártpolitikai munka arra kell irányuljon, hogy ezen szolgáltatásaink 
színvonalát meg tudjuk őrizni és a megnövekedett igényeket ki tudjuk elégíteni. 

Az e területen előttünk álló feladatok elvégzéséhez mindenekelőtt arra a 
közszellemre, odaadó munkára kell építenünk, amely az itt dolgozó állományun
kat jellemzi. A pártpolitikai munka ismert és jól beviált módszerein, formáin 
keresztül meg kell velük értetni a növekvö feladatokat, azok jelentőségét. Mint 
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kotábban most is fontosnak tartottuk és tartjuk, hogy az állománnyal megbesZél
jük és észrevételeiket figyelembe véve szervezzük ineg elfoglaltságukat, osszuk 
be munkájukat. Vigyázni kell 'azonban arra, hogy néhány erre hajlamos ember 
ne tudja kihasználni és olyan igények támasztásával megnehezíteni dolgainkat, 
amelyek se nem indokoltak, se nem jogosak. Egy-két embernél előfordult, hogy 
a hadseregben kapott illetményét (bérét) és egyéb kedvezményeket magától ért
hetődönek tekinti és minden a szolgálattal és munkával együttjáró, de az általá
nostól eltérő feladatként külön honoráriumot vár. lgy például azok körében akik 
számára nem minden szabadnap fog szombatra esni köztudott, hogy a soron levő 
hét bár mely napján ki lehet és kell adni szabadnapjukat. Ezt azonban nem 
szabad úgy minősíteni, hogy végül is mintha ez már önmaga hátrányt jelentene. 
Minden foglalkozásnak, így a szolgáltatásokban dolgozóknál is vannak csak rá 
jellemző előnyök és hátrányok más foglalkozásokkal összevetve. Még azoknál is 
akik rendszeresen nem tudják minden szabadnapjukat szombaton kivenni, az 
egybefüggő szabad idő megnövekedéséről van szó. Ezt nem szabad szem elől 
téveszteni, ezt értelmezni kell körükben és elfogadtatni. Minden bizonnyal ez az 
egyik legfontosabb feladata a pártpolitikai munkának ebben a kérdésben. 

A másik ugyancsak jelentős feladatunk felkutatni és ösztönözni azokat a 
kezdeményezéseket, amelyek a pihenőnapon folyó munka korszerűbb megszerve
zésére és az energia, anyag jobb, takarékosabb kihasználására irányul. Hiszen az 
így folyó tevékenység többféle sajátossággal bír - a többi napokétól eltérően rimit 
elemezni, vizsgálni kell. Nem utolsósorban ennek eredményeként minden bi
zonnyal olyan megoldások is kibontakozhatnak, amelyek értelmében bizonyos 
feladatok, funkciók áthelyezhetők lesznek másnapra. Persze ezeket csak a gyakor
lat sugalta és felülbírálta tapasztalatok birtokában lehet elvégezni. Ennek érdeké
ben az érintett állománnyal folyamatosan konzultálni kell messzemenően figye
lembe véve javaslataikat, ésszerű ötleteiket. Ennek eredményeként azt sem tt1rt
juk kizártnak, hogy indokolt esetekben feladatok vagy munkaerő átcsoportosításra 
kerüljön sor. 

Összefoglalva hangsúlyozni kívánjuk, hogy személyi állományunk nagy öröm
mel fogadta ennek a fontos társadalompolitikai intézkedésnek a kiterjesztését 
hadseregünkrc és mindenki szolgálati felelősségének tudatában igyekszik a?. új 
munkarendre történő áttérésből fakadó feladatait a legjobb tudása szerint telje·· 
síteni. 1rásunkban érzékeltetni kívántuk a feladat összetett, bonyolult voltát és 
tapasztalatainkat közreadva segíteni a pártpolitikai tevékenység hatékonyságának 
fokozását. 
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HASZNOS TAPASZTALATOK 

A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának 
tapasztalatai 

D o b ó P é t e r őrnagy 

A2 érvényben levő Hj\.1 számú direktívában - a takarékosságra vonatkozó 
párt- és kormányhatározatoknak megfelelően - az MN szállításainak tervsze
rűbb és hatékonyabb végrehajtásával kapcsolatban meghatározottak teljesítése 
érdekében az MNHF (h. mh.) elvtárs követelményei alapján 1978-ban került 
korszerűsítésre az MN szállítási rendszere. 

A szállítási rendszer korszerűsítésének valamennyi szállítási ágazat komp
lex és egységes rendszerben történő igénybevétele, az anyaggazdálkodó szervek 

; e vonatkozású felelősségének erősítése, a harckészültségi és gazdaságossági kö
vetelmények ésszerű megvalósítása, a szállítási ágazatok hatékony és gazdaságos 

; 

'Ci:" igénybevételének biztosítása mellett a csapatok leterheltségének csökkentése volt 
a célja. 

A szállítási rendszer korszerűsítése óta eltelt időszak egyértelműen bizo
nyította, hogy volt és van lehetőség a rendelkezésre bocsátott anyagi és pénz
eszközökkel a szállításban részt vevők kölcsönös érdekeltsége alapján teljesíteni 
a takarékossági követelményeket. 

Közel.három év gazdálkodásának tapasztalatait gyűjtöttem össze és a tel
jességre váló törekvés nélkül adom közre azzal a céllal, hogy seregtestünk által 
értékelt és általánosításra érdemes ismereteket egy csokorba kötve mutassam be 
a szállításirányítás egy jelentős területét képező közúti szállítások diszpécser
rendszerű .szállításirányítását, annak pozitív és negatív hatású érvényesülését. 

A- kitűzött célnak megfelelően három kérdés köré csoportosítottam észre
vételeimet. 

1. A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának fogalma, a fel
készítés tapasztalatai. 

2. A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának tapasztalatai. 

3. Az elért eredmények továbbfejlesztésének lehetőségei, a zavaró tényezők 
kiszűrésének útja. 

l. A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányitásának fogalma, a felké
szités tapasztalatai. 

A forgalom meghatározásához célszerű · tisztázni külön-külön a szállítás
irányítás és a diszpécserrendszer jelentését. Szükségesnek ítélem meg egyrészt 
azért, rµert a címben foglaltak az olvasó szemében túl tudományosnak tűnhet, 
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másrészt azért, mert a rendszer megvalósulásának. mértékéhez elengedhetetlenül 
szükséges megismerni, mire irányul a szabályozás. 

a) Szállításirányítás 

A szállításirányítás a szállítótevékenységre ható tudatos cselekvés, mely 
személyeknek, dolgoknak a szállítási ágazatok eszközrendszerének igénybevéte
lével megvalósuló helyváltoztatásnak összehangolására és megszervezésére irá
nyul. 

b) Diszpécserrendszer 
A diszpécserrendszer tulajdonképpen munkairányítási rendszer. Kissé konk

rétabban megfogalmazva a különböző egységek közötti tervszerű, zavartalan és 
menetrendszerű tevékenység biztosítására hivatott személyi és eszközrendszer 
összessége. 

A két önkényesen megfogalmazott definíció összekapcsolásával határozhat
juk meg a közúti szállítások diszpécserrendszerű szállítás irányításának fogal
mát. Így tehát, a közúti szállítások diszpécserrendszerü irányítása személyeknek, 
dolgoknak a közúti szállítási ágazat eszközeivel végrehajtott helyváltoztatásának 
tervszerű, zavartalan és menetrendszerű megszervezésére irányuló tudatos tevé
kenység, mely sajátosan szervezett erők és eszközök összehangolt munkáján ke
resztül valósul meg. 

A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának végrehajtó állomá
nya a katonai közlekedési szervek alárendeltségébe tartozó - jelenleg még csak 
megbízással tevékenykedő - szállító diszpécserek. 

A szállítási rendszer korszerűsítése kezdeti szakaszában legfontosabb fel
adatnak tekintettük seregtestünknél a közvetlen irányító állomány és szervezet 
konkrét felkészítését. A felkészítés során kiemelt figyelmet fordítottunk: 

- a működés feltételeit biztosító eszközrendszer kialakítására (differen-
ciáltan magasabbegység-, egységszinten) ; 

- a személyi állomány kiválasztására; 
- a megbízások végrehajtására; 
- a szállítók és szállíttatók részére a szabályzó intézkedések ismertetésére, 

a módszertani foglalkozások előkészítésére és levezetésére. 

A felkészítés során szerzett általánosítható tapasztalatok: 

- a diszpécser személyének kiválasztása döntő jelentőségét nem mindenhol 
ismerték fel, így a beosztás ellátására olyan személyek is kijelölésre kerültek, 
akik szervező-, irányítókészségük tekintetében a követelmények alatt maradtak; 

- a szállíttatóknál még esetenként mindig jelen van az ágazati szemlélet, 
amely a szabályzó intézkedések hiányos ismerete mellett a szállítást irányítók 
követelménytámasztásának alacsony szintjére vezethető vissza; 

- nem tudtuk kialakítani, illetve rendszerbe állítani azokat az eszközöket, 
melyek a menet alatti szállításirányítást tették volna lehetővé, (megemlítem. 

-

hogy ezen eszközök rendszerbeállítása még további gazdaságossági, titoktartási ._.. 
stb. vizsgálatokat igényelnek, mert felmerülhet a kérdés, rentábilis befektetés 1' 

lenne?), ugyanakkor a már meglevő eszközök kihasználása sem éri el a kívánt 
szintet; 

- nem elhanyagolható tapasztalat az sem, hogy a szállítást végrehajtó tech
nika (szállító besorolású gépjárművek) műszaki állapota, üzembiztonsága első-
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sorban elöregedésük miatt - alárendeltjeink egy részénél olyan gondot okoz, 
hogy egy szállítási feladatra két technika kerül igénybevételre, az igénybevételre 
kiállt gépjármű meghibásodása miatt. Ez nem csak a tervszerűség ellen ható 
tényező, de hátrányosan érinti a szállító alegységet, a szállító gépjármű-vezetőt, 
mindamellett, hogy többlet üzemanyag- és kilométerfelhasználást is eredményez. 

A negatív tapasztalatok eddigi említése természetesen nem azt jelenti, hogy 
a rendszer működése során csak ilyen tapasztalatokat szereztünk, ellenkezőleg; 
úgy gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy a döntő többségében pozi
tív benyomásokat összegezhetünk. A teljességre val.ó törekvés nélkül néhányat 
kiemelek: 

- azoknál az egységeknél, ahol az MNKSZF végrehajtási intézkedésében 
meghatározottak érvényesülnek, jelentős mértékben csökken az ellátó alegységek 
leterheltsége. Nőtt a szállító technika kiszolgálására fordítható idő és ezzel ke
vesebb a rendkívüli meghibásodások száma is; 

- hetente biztosítani lehetett egy szállításmentes napot, mely érezhetően 

pozitív hatással volt katonáink kiképzettségi színvonalára. A felszabadult idő 
lehetőséget adott a kiesett kiképzési órák pótlására, illetve egyéb a katonai élet
tel összefüggő feladatok szervezett végrehajtására; 

- a terítő, illetve gyűjtő járatok indításával jelentős idő- és kilométer
megtakarítást értünk el. (A kilométer-megtakarítás egységeinknél zömében azt 
jelentette, hogy a gazdaságos szállítás végrehajtásával fel nem használt kilomé
tert más, kiképzéssel összefüggő feladatok végrehajtására biztosították.) 

Az eddigiekben röviden vázoltam a diszpécserrendszerü szállításirányítás 
felkészítési feladatainak tapasztalatait, a következőkben a végrehajtás konkrét 
feladatai tapasztalatait vázolom. 

2. A köz.úti szállítások dis,zpécserrendsz.erű irányításának taparztalatai 
A közúti szállítások diszpécserrcndszerű szállításirányítása megítélésem sze

rint 'kiállta próbáját, bár mindjárt hangsúlyozom, hogy korán sincs kiaknázva 
még a rendszerben levő lehetőség. 

- Javultak a szállítások értékelő viszonyszámok, seregtestünknél éves átlag
ban dinamikus kihasználtság 620/o, a futáskihasználtság 78%, az időkihasznált
ság 520;0 körül alakultak. Ezek a képzett eredményességi mutatók elérik, vagy 
meghaladják a népgazdasági szállító vállalatok hasonló értékelési viszonyszá
mait. 

- A kapcsolt és pótkocsis szállítások aránya egyre növekvő tendenciát mu
tat. Éves átlagban a végrehajtott szállítások 12%-a kapcsoltan, 16"/o-a pótkocsi· 
val került végrehajtásra, melyek következtében a fel nem használt kilométer 
közel 6 millió forintos megtakarítást eredményezett. 

- A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának eredményességét 
növeli a közútról vasútra terelés, mely a gazdaságosság mellett idő- és energia
megtakarítást eredményezett. Az így megtakarított összeg mintegy 10-12 millió 
forint éves szinten. 

- Összességében a diszpécserirányítás következtében 16-18 millió forintos 
évi átlagos megtakarítás biztosítható, ebben az összegben nem szerepel az a ki 
nem mutatott megtakarítás, amely a szállító gépjárművek csökkentett igénybe
vétele, illetve karbantartásukra fordított többletidő miatti állagjavulással érhető 
el. 
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- A diszpécserrendszer hatására átgondoltabbá és egyben tervszerűbbé vált 
a szállítások végrehajtása, a szállítást igénylők és teljesítők munkakapcsolatában 
érezhetően javult az összhang. 

Mindezen kedvező tapasztalatok mellett érezhetőek azok a hiányosságok 
is. melyek a szállitásirányítás kísérleti rendszeréből objektíve, illetve a végre
hajtó állomány szubjcktumából adódnak. 

A rendszer kísérleti jellegéből adódó objektív hibaforrások: 
- a rendszerben a végrehajtó állomány jelenleg még megbízás alapján hajt

ja végre feladatait a rendszeresített beosztása ellátása mellett; 
- a végrehajtó szervezet állománya nem kiforrott és a kezdeti „bizalmat

lanság" nem oldódott fel; 
- a központi terítőjellegű szállítások kiszélesítése a jelentős költségkiha

tásuk miatt csak ütemekben biztosítható; 
- a magasabbegység-szintű terítő és gyűjtő járatok az anyagkiutalások gya

koriságához és jelenlegi rendszeréhez nehezen igazíthatóak; 
- a szállítás irányításában részt vevők anyagi érdekeltsége szabályozók és 

keretek hiányában nem biztosított, ugyanakkor a megtakarított kilométer nem 
kerül levonásra, így az az ösztönzés a seregtestszintű szállítási versenyeiben 
realizálódik csak; 

- a közúti szállítások ellenőrzése során feltárt hiányosságok szankcionálása 
egységes követelmények hiányában nem kiforrott és nem rendszeres; 

- a szállítás gazdaságossági mutató számai már nem mindenben felelnek 
meg ~ követelményeknek, egymás ellen ható eredményességi mutatók vannak 
(pl. tervszerűség és időkihasználás mutatója ellen hat a kapcsolt szállítás, vagy 
a vasútra terelés). 

A végrehajtó állomány szubjektumából adódó hibaforrások: 
- a szabályzó intézked.ések, parancsok és utasítások hiányos, vagy felületes 

ismerete; 
- a diszpécseri feladatokat ellátó állomány következetes parancsnoki (PK 

HTPH) támogatásának esetleges hiánya; 
- a. szállítások gazdaságos végrehajtásában a szállíttatók nincsenek érde

kelve, így annak eredményesebbé tételéért nem tesznek, sőt nem egy esetben az 
önálló szállítás végrehajtása érdekében nagyobb kihasználtság jelentésével a 
kapcsolt szállítások szervezését akadályozzák; 

- elmulasztják a célállomásról történő kijelentkezést, aminek következtében 
az igénybevétel közben felmerült és esetleg kapcsolt szállítással végrehajtható 
szállítás nem kezdeményezhető; 

- a· több egységet érintő terítő járatoknál az anyagok szállításhoz való 
előkészítésef!t késve, vagy hiányosan végzik el, mely az időkihasználást nagy
mértékben rontja; 

- a helyi szállításoknál nem szorgalmazzák a vállalati beszállításokat, így 
a honvédségi gépjárművel való szállítások volumene növekszik, ugyanakkor a 
szállítási költ~ég arányában nem csökken _a vásárolt anyag ára; 

- _több esetben piackutatásra vesznek igénybe gépjárműveket, lejelentve az 
~nyagszállítást, yagy az· elöljáró szállító (közlekedési) szolgálat által adott szál
lítmányszám nélkül eszközölnek kihasználatlan, gazdaságtalan szállításokat; 

- az ·év vége ·felé az adott gépjármű-típusra szóló éves kilométer-kiszabat 
fogyásával nő a kis mennyiségű anyag nagy teherbírású gépjárművel való szál-
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lításának aránya, mely az anyagmozgatás gazdaságtalansága mellett a gepJarmű 
karbantartására, javítására fordított többletköltség felhasználását is eredményezi. 

Az eddig felsorolt hiányosságok, úgy gondolom semmiképpen nem kérdő
jelezhetik meg a diszpécserrendszerű szállításirányítás életképességét, illetve 
szükségességét, de hatékony működésének mindenképpen akadályozója. 

Ezek a tapasztalatok a végrehajtás során kerültek összegzésre és nem fog
ják át sem pozitívumaiban, sem negatívumaiban a rendszerben ténylegesen je· 
lentkezőket. 

A következőkben néhány gondolat a pozitív tC:nyezök erősítése, illetve az 
akadályozó tényezők megszüntetésének feladatairól. 

3. Az elért eredmények továbbfejlesztésének lehetőségei, a zavaró tényezők 
kiszűrésének útja 

A közúti szállítások diszpécserrendszerű irányításának hatékonysága nagy
mértékben függ a végrehajtó állománytól, ezért egyik előrelépést biztosító té
nyezőjét a diszpécserrendszer véglegesítésében és végrehajtó állománya szerve
zeti kialakításában látom. Ezzel párhuzamosan a rendelkezésre álló anyagi és 
pénzügyi források ésszerű felhasználásával tovább kell javítani a jelenleg meg
levő eszközrendszert és a lehetőségek függvényében a menet közbeni szállítás
irányítás feltételeinek kialakítását is célszerű lenne vizsgálni. A továbbiakban 
kiemelt kérdéseknek ítélem meg: 

1. A szállításban részt vevő állomány érdekeltségrendszerének kialakítá
sát, illetve a képzett mutatószámok felülvizsgálásának végrehajtását . 

2. Az egységek állományában csak békére rendszeresített kis- és közepes 
teherbírású (ZSUK, AVIA) tehergépjárművek éves maximálisan felhasználható 
kilométerkiszabatának felemelésével, a nagyobb fogyasztású és nagy teherbírású 
gépjárművek igénybevételének csökkentését. 

3. A kapcsolt és pótkocsis vagy más szállítóágazatra terelt szállításokkal 
ténylegesen megtakarított gépjármű-kilométer zárolását és megvonásának bizto
sít.isát. 

4. A közúti szállításellenörzés egységes követelményének kialakítását és 
vele párhuzamosan a gazdaságtalanság szankcionálásának konkretizálását. 

5. A központi anyagraktárak csapatok irányába folyó ellátási feladatai kon
ténerizációjának további folytatását, a csapattagozat további tehermentesítését. 

6. A szállítók és szállíttatók együttműködésének javítását, a parancsnok 
(PK HTPH) segítségnyújtás érvényesülését, a követelménytámasztás fokozását. 

7. A végrehajtó állomány felkészítésének hatékonyabbá és rendszeresebbé 
tételét, vele párhuzamosan a követelményeket egységben tartalmazó módszertani 
útmutató kidolgozását és közreadását. 

Mindezek a kérdések alapos vizsgálatot és nem kevésbé körültekintő ki
dolgozói munkát igényelnek. Ezek egy része már folyik, illetve a végrehajtás 
stádiumában vannak. Úgy gondolom, hogy a közúti szállítások szervezettebbé 
tételével, a felsorolt, illetve itt nem érintett tartalékaink feltárásával és hasz
nosításával hozzá tudunk és kell is járulnunk a takarékossági célkitűzések meg
valósításához nekünk a közlekedés (szállítás) területén dolgozóknak is . 
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Tartalom: 

Őss:eállította a: MN Pén:if/gyi S:olgálat Pónókség 
baleset-elhárítási és munkavédelmi osztálya 

I. Összefoglaló a néphadsereg polgári alkalmazottai 1980. évi baleseti 
helyzetéről. 

II. Közlemények a munkavédelem egyes kérdéseiről és a balesetek meg
előzéséről. 

1. Közlemény a munkavédelemmel kapcsolatos egyes állásfoglalásokról. 
2. A kétkerekű járművekkel okozott balesetek gyakorisága és ezek 

tanulságai. 
3. Nagyobb figyelmet a magasban végzett munkákra. 

I. 

ÖSSZEFOGLALú 

a néphadsereg polgári alkalmazottai 
1980. évi baleseti helyzetéről 

MN Pén:ügyi S:olgálat Főnökség 

A néphadsereg polgári alkalmazottainak sérüléssel járó és három napot meg
haladó munkaképtelenséget okozó baleseteiről szóló összefoglaló az 1981. május 
31-ig beérkezett jelentések adatai alapján készült . 

Külön fejezet tartalmazza a HM felügyeleti irányítása alatt álló vállalatok 
és gazdaságok dolgozóinak mindazon baleseteit, melyek üzemi balesetnek mi
nősülnek. 
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I. 

A baleseti helyzet általános jellemzése 

1. 1980-ban a néphadseregben üzemi balesetek következtében 307 polgári 
alkalmazott sérült meg és 6603 munkanap esett ki. Az év folyamán több személy 
egyidejű sérülését okozó baleset nem fordult elő. A balesetek miatti közvetlen 
anyagi veszteség (táppénz, baleseti kártérítés) bár az előző évekhez képest csök
kent, még mindig meghaladja az egymillió forintot. 

A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének főbb adatait az elmúlt öt év- • -
ben az alábbi táblázat tartalmazza. w 

Balesetek Kiesett napok Kiesett napok Kiesett napok 
Év (sérülések) 1000 fő Bérülés 

száma % száma % 1976 év %-ában száma % 

1976 289 100,0 6276 100,0 100,0 21,7 100,0 
1977 270 93,4 5628 89,6 89,8 20,8 95,8 
1978 317 109,6 7760 123,6 107,2 24,5 112,9 
1979 306 105,8 7590 120,9 102,4 24,8 114,3 
1980 307 106,2 6603 105,2 91,8 21,5 99,1 

2. A baleseti helyzet az elmúlt években lényegesen nem változott. Az1980-as 
év adatai a bázis évhez képest csekély, 5-6°/o-os eltérést mutatnak, ami a közbe
eső években tapasztalt nagyobb hullámzás ellenére is azt bizonyítja, hogy a pol
gári alkalmazottak baleseti helyzetét jellemző számok állandósultak. (Bázisév: 
1976.) 

A sérülések súlyossága szerinti megoszlását a következő adatok jellemzik: 

A sérülések közül 
Év Sérülések 

csonku- % száma halálos súlyos % könnyű lásos 

1976 289 8 3 227 100,0 50 100,0 
1977 270 1 4 203 89,4 62 124,0 
1978 317 2 6 222 97,8 87 174,0 
1979 306 3 246 108,3 57 114,0 
1980 307 4 218 96,0 85 170,0 

Egyértelműen kedvező, hogy az elmúlt két évben halálos baleset nem for
dult elő. A sérüléseknek azonban jelentős hányada súlyos kimenetelű. Ezen belül 
a csonkulásos sérülések száma gyakorlatilag állandósult. Az összes sérülés több 
mint egynegyede csonttörés, repedés. 

Az év folyamán történt csonkulásos sérülések bekövetkezésének tanulságai 
általánosan is hasznosíthatók. 

- Az Ingatlankezelő Bázis állományába tartozó Németh Lajos csoportvezető 
kavics lerakás után a gépkocsi rakfelületéről leugrott. Karikagyűrűje az oldal~ 
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magasítóban megakadt, ennek következtében súlyosan megsérült, ujjait ampu
tálni kellett. 

Az ilyen jellegű munkáknál a gyűrűviselés tilalma a legalapvetőbb és leg
régibb rendszabályok közé tartozik. 

- Az MN Textiltisztító és Javító Üzem állományába tartozó Bajáki István 
kézikocsin ruhát szállított. A kézikocsi első kerekeinek megszorulása miatt a 
kocsirúd a raktárajtónak ütötte a dolgozó kezét, ami olyan súlyos sérülést okozott, 
hogy egyik ujját el kellett távolítani. 

A baleset a munkaeszközök kötelezően előírt, időszakos átvizsgálásának, 
illetve a szállítási útvonalak karbantartásának elmulasztásával függ össze. 

- Tavaszi János asztalos, az MN Kiképzési Eszközgyártó Üzem dolgozója, 
védőberendezés nélkül dolgozott a faipari gyalugépen. A munkadarab.visszavágó
dásánál jobb keze a késhez ért és mutató ujja csonkulásos sérülést szenvedett. 

A sérült fegyelmezetlen magatartására utal, hogy a feladat biztonságos vég
zéséhez védőeszközzel kombinált speciális célszerszám állt rendelkezésére, de azt 
nem használta. 

- Ugyancsak faipari gyalugépen végzett munka során szenvedett csonku
lásos balesetet Gyenge Sándor asztalos, a Kilián György Repülő Műszaki Fő
iskola dolgozója. 

A sérült a kisméretű munkadarabok gyalulását ,egédeszköz alkalmazása 
nélkül végezte. 

-; Valamennyi csonkulásos baleset bekövetkezésében - a sérült szabályszegésén 
túl - közrehatott a vezetői ellenőrzés és ebből eredően a biztonsági előírások 

Y megkövetelésének elmulasztása. 

II. 

A baleseti helyzet részletes elemzése 

3. A polgári alkalmazottak balesetei a következő főbb tevékenységi csoport
hoz kapcsolódnak: 

- munka 
közlekedés 

- sport 

egyéb tevékenység 

221 baleset 
18 baleset 
24 baleset 
44 baleset 

Összesen 307 baleset 

71,90/o 
5.9°'o 
7,8°/o 

14,4% 

100,00/u 

a) A munkabalesetek száma az előző évhez képest 11 °/o-kal 
lásuk tevékenységi körönként a következő: 

nőtt, 

- javítás, karbantartás 
- szállítás, tárolás 
- építő tevékenység 
- konyhai munka 
- egyéb munka 

10 

1979 

44 
47 
26 
34 

48 

Összesen: 199 

1980 

69 
49 

5 
44 
54 

221 

megosz-
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Jelentösen emelkedett a javítás, karbantartás, valamint a konyhai munka so
rán bekövetkezett balesetek száma, míg az építőtevékenységhez kapcsolódóké 
számottevően csökkent. 

Javítás, karbantartds során a balesetek többsége az elhelyezési műhelyekben 
illetve gép- és harcjármű javítóműhelyekben végzett munka során történt. Az 
ilyen sérülések jelentös része a munka közbeni elesés, elcsúszás, illetve a munka
eszközök, a kézi és gépi szerszámok szabálytalan, vagy figyelmetlen használatá
nak következménye. 

- Az MN Központi Katonai Kórház egyik ápolónője elektromos étel
melegítő bekapcsolásakor - mivel a fázisvezetöt és a védóvezetőt a csatlakozó 
javításakor felcserélték- áramütést szenvedett. A szakszerűtlen javítás könnyen 
tragikus kimenetelű balesetet okozhatott volna. 

- Az MN 2537 egyik dolgozójának javítás közben egy vezeték leforrasz
tásakor forró ón pattant a szemébe. A balesetet az okozta, hogy előzőleg a for
rasztást szabálytalanul, mechanikusan lefeszítert, rugalmas huzalon végezték el, 
amely az ón megolvadásakor felpattant. 

- Az MN 5300 egyik dolgozója kábel szigetelésének eltávolítását követően 
a kést zsebre tette, majd később erről megfeledkezve, leguggolt. Figyelmetlensége 
következtében az éles késtől hassérülést szenvedett. 

Gyakori forrása a baleseteknek az egyéni védőeszköz, vagy védőberendezés 
hiánya, illetve használatának elmulasztása. Ez évben 10 alkalommal fordult elő 
kéz-sérülés faipari munkagépen, ezek egy részénél a védőberendezés hiánya vagy 
hibája miatt. 

Ez okból sérült meg például az MN 9963, illetve az MN 4127 alakulat 
egy-egy dolgozója faipari körfűrészen, illetve szalagfűrészen végzett munka 
során. 

Szállítás, tárolás során a sérülések száma csekély mértékben nőtt. Ezek nagy 
része a nehéz tárgyak dőlésével, leesésével összefüggő kéz- és lábsérülés. Több 
baleset az anyagok gépjárműre vagy gépjárműről történő fel-, illetve leemelése
kor történt. 

Az lngatlanfenntartó Bázis egyik dolgozója, munkatársával kézikocsin vas
iratszekrényt szállított: Az út egyenetlensége miatt a szekrény megbillent és a 
sérült lábára dőlt. A gépjárművekkel történő szállításhoz kapcsolódnak a gyűrű 
által okozott sérülések; 1980-ban két ilyen sérülés következett be. Több személy
sérülés törétnt az engedélyezettet meghaladó súlyú teher emelése, mozgatása kö
vetkeztében: 

- az MN Textilitisztító és Javító Üzemnél egy szétbontott tehergépkocsi 
vezetőfülkéjét kézi erővel emelték le a vázról, ezen közben az egyik dolgozó a 
reá nehezedő tehertől bordatörést szenvedett ; 

- a Veszprém megyei Hadkiegészítési és Területvédelmi Parancsnokság 
állományába tartozó egyik dolgozó öt társa segítségével egy 6-700 kg teherrel 
megrakott állványt, emelőrudak alkalmazásával tolt félre az útból. A meg
erőltetés következtében a dolgozó deréki csigolyájának egyik porckorongja össze
tört. 

Az ilyen sérülések megfelelő kisegítő eszközök, illetve anyagmozgató be
rendezések alkalmazásával elkerülhetők. 
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E.pitó tevékenység során ez évben mindössze öt személysérülés történt. Ezek 
többsége a munkahelyi rendetlenség, az egyenetlen talaj miatt következett be, 
Ilyen okra vezethető vissza az MN 7038 egyik dolgozójának balesete is, aki a 
tetőről szerszámért lejövet a lépcső lejárat alján üvegdarahokra lépett és cipőn 
keresztül lábfejsérülést szenvedett. 

Konyhai munkavégzés során a sérülések jelentős része a konyhai főzötér· 
ben történő elcsúszás, elesés következménye. A balesetek főként a munkaterület 
rendetlenségével, valamint a csúszásmentes padozat, vagy a csúszásmentes láb
belik hiányával hozhatók összefüggésbe. Növeli a balesetek veszélyét, hogy a 
megcsúszásokat, egyensúlyvesztéseket követően a dolgozók gyakran leforrázzák 
megégetik magukat. Így szenvedett például égési sérülést a Kalocsai Művelődési 
Otthon egyik konyhai kisegítő dolgozója, aki egy forróvízzel töltött fazékkal a 
kezében megcsúszott és a karját leforrázta. Sérülése következtében hosszú ideig 
betegállományban volt. Az 1980-ban bekövetkezett 16 forrázásos személysérülés 
közül 12 konyhai munka során fordult elő. 

Ugyancsak gyakori az egyéb konyhai eszközök okozta sérülés. A legtöbb 
ilyen sérülést okozó eszköz a kés. Még mindig előfordul, hogy a hús csontozását, 
szeletelését az előírt lánckesztyűk, illetve lánckötények használata nélkül végzik. 
A kötelezően előírt lánckesztyű hiánya miatt vágta el a kezét húscsontozás köz
ben például az MN I. Katonai Kórház egyik dolgozója. A Miskolci helyőrségi 
Művelődési Otthon szakácsnője 17 napig volt munkaképtelen, mert húsbontás 
közben combját megszúrta. 

Egyéb munkavégzés során bekövetkezett sérülések száma kisebb mértékben 
emelkedett. A sérülések közül fele takarításhoz kapcsolódik, ezek nagy része el
csúszás, elbotJás, illetve létráról történő lezuhanás során következett be. Néhány 
sérülés a törött üvegű nyílászárók szabálytalan, illetve figyelmetlen tisztítása 
következetében fordult elő. Például az MN 4127 egyik dolgozója takarítás köz
ben egyenesen a törött ablaküvegen keresztül nyúlt a mosószerrért, amikor kezét 
az üvegcserép elvágta. 

Több sérülés történt favágás során. Két alkalommal a gondozott állatok 
okoztak személysérülést. 

A sérülések bekövetkezésében esetenként közrehatott az ittasság is, így pél
dául az MN 2. sz. Honvéd Üdülő állatgondozója sertésetetés közben, ittasan 
hanyatt vágódott, és agyrázkódást szenvedett. 

b) A kö:;,lekedési balesetek száma a megelőző évhez viszonyítva csökkent. 
Megoszlásuk eszköz szerint a következő: 

- gépjármű közlekedés 7 
- kerékpáros baleset 3 
- gyalogos közlekedés 8 

------------
Összesen: 18 

A gyalogos közlekedési balesetek többsége a közlekedéshez kapcsolódó le
és felszállás során egyensúlyvesztés, megcsúszás, lezuhanás következtében fordult 
elő. Gyorshajtást követő borulás, illetve szabálytalan tolatás során egy-egy sé
rülés történt. Ugyancsak egy kéz-sérülés fordult elő a gépkocsi ajtó gondatlan 
becsukása miatt. 
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Ebben az évben három személy sérült meg laktanyán bélüli kerékpáros köz
lekedés során, mindhárman a laktanyai utak hibái következtében. 

c) A sportbalesetek a kiszélesedő sportolási lehetőségekkel párhuzamosan 
gyakoribbá váltak. A sérülések nagyobb része labdarúgás és más labdajátékok 
során, főként az alkalmatlan sportpályák használatával, valamint a gyakorlatlan
sága!, az edzettség hiányával és a bemelegítés elmulasztásával összefüggésben 
fordult elő. 

d) Az egyéb tevékenységekkel összefügő balesetek legnagyobb része a lak-
tanyai gyalogos mozgáshoz kapcsolódik. Ezek okai között - a gyalogos közleke- --
dési balestekhez hasonlóan - főként a laktanyai utak, lépcsők alkalmatlansága, .,... 
elhanyagolt állapota, a havas, jeges közlekedő utak takarításának elmulasztása, 
valamint a figyelmetlenség és más személyes hibák szerepelnek. 

Több sérülés történt a munka utáni tisztálkodás során ugyancsak a zuhany
zók, mosdók padozatának síkossága következtében. 

4. A sérül.ések megoszlását súlyosságuk és a sérültek szervezeti hoyatartozása 
szerint a következő táblázat mutatja. 

A sérülés súlyossága össze-Katonai szervezet Cson- sen O/o 
kulásos 

Súlyos Könnyű 

MN 5232 és alárendeltjei 25 8 33 10,7 

MN 6639 és alárendeltjei 7 1 8 2,6 

MN 6025 és alárendeltjei 22 2 24 7,8 

MN 8300 és alárendeltjei 4 4 1,3 

MN HAVP és alárendeltjei 6 2 8 2,6 

MN Kik. FŐF és alárendeltjei 2 13 7 22 7,2 

MNHF-ség és alárendeltjei 1 51 18 70 22,8 

MN FVSZF-ség és alárendeltjei 13 13 26 8,5 

MNVK és alárendeltjei 30 13 43 14,0 

MN PCGTSZF-ség és alárendeltjei 8 6 14 4,6 

MN BFF-ség és alárendeltjei 1 17 9 27 8,8 

Többi szervek 22 6 28 9,1 

4 218 85 307 100,0 

A táblázat alapján megállapítható, hogy a balesetek közel kétharmad része 
öt szervezetnél, az MN 5232, az MN Hadtáp Főnökség, az MN Fegyverzeti 
Szolgálat Főnökség, az MN Beruházási és Fenntartási Főnökség, valamint az 
MNVK al~rendeltségében működő katonai szervezeteknél történt. A felsoroltak 
között is a legtöbb baleset az MN Hadtáp Főnökség szervezeteinél fordult elő, 
ezeknek pedig mintegy 40°/o-a gyógyító intézeteknél következett be. 

A balesetek, illetve a sérülések megoszlását főbb jellemzőik és szervezeti 
hovatartozás szerint az 1-5. mellékletek tartalmazzák. 
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5, A Honvédelmi Minisztérium felügyeleti irányítása alatt működő vállala
tok és gazdaságok polgári dolgozói 1980. évi baleseti helyzetének főbb adatait 
a következő táblázat, a baleseti helyzet öt év folyamán bekövetkezett változásait 
- vállalatonkénti bontásban - a 6. sz. melléklet tartalmazza. 

Sérülések 
száma 

107 

Ebből 

halálos csonkulásos súlyos 

3 73 

könnyű 

31 

Kiesett 
napok sz. 

3730 

A gazdálkodó szervezeteknél a baleseti helyzet évek óta alapvetően javul, 
az utóbbi két évben halálos kimenetelű üzemi baleset nem fordult elő. 

A HM felügyelete alatt működő vállalatok, gazdaságok baleseti mutatói ked
vezőbbek a népgazdaságban hasonló tevékenységet folytató gazdálkodó szerve
zetek átlagos mutatóinál. (A népgazdaságban az 1000 főre jutó kiesett munka
napok száma a gépiparban 750-800, az építőiparban 850-900, az erdőgazda
ságban 1300-1400 nap.) 

A balesetek nagyobb része közvetlenül a termelő munkához kapcsolódott, 
ezen belül a sérülések ötöde a gépek, berendezések, szerszámok kezelésével, hasz
nálatával összefüggésben történt. 

Jelentős számú a munkahelyeken az elbotlásból, elcsúszásból eredő seru
lés. Ennek oka a járdák, utak erősen rongált, elhanyagolt állapota, illetve - erdő
gazdasági munkánál - főként a sűrű aljnövényzetben a figyelmetlenül végzett 
munka. 

A balesetek több mint negyede anyagmozgatással kapcsolatos. E tevékeny
ség gépesítése terén a jelentős anyagi ráfordítások ellenére is még lemaradás ta
pasztalható. 

A baleseti okok között - a figyelmetlenségen túl gyakori a biztonsági rend
szabályok -, üzemeltetési utasítás megszegése, illetve a munkahelyi rendetlenség 
és más üzemi hiányosság. 

A vállalatok, gazdaságok 1980-ban is jelentős anyagi erőket fordítottak a mű
szaki és szociális feltételek javítására. Ez a közvetlen munkahelyi vezetők fele
lősségteljesebb beavatkozásával, a vezetői ellenőrzések hatékonyságának fokozá
sával, aktívabb felvilágosító propaganda munkával párosulva kelló alapot te
remt a baleseti helyzet nagyobb ütemű javításához. 

lll. 

Következtetések, feladatok 

6. A néphadsereg polgári dolgozóinak baleseti helyzete évek óta nem mutat 
lényeges változást. Kedvező, hogy az utóbbi két évben nem volt halálos baleset 
és, hogy a balesetek számának lassú emelkedésével egy időben csökken a balese
tek súlyossága, az egy sérülésre átlagosan jutó kiesett munkanapok száma. Ebben 
csakúgy, mint a katonai szervezetek valamennyi állománycsoportra kiterjedő 
baleseti helyzetének alakulásában, valószínűleg jelentős szerepe van a jelentési 
fegyelem javulásának, vagyis a kevesebb munkanap-kiesést okozó sérülések mind 
gyakoribb, előírások szerinti jelentésének is. 
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A polgári alkalmazottak baleseti helyzetének javítása érdekében elvégzendő 
főbb feladatokat - minthogy azok az általános baleseti helyzet javításának részét 
képezik -, a néphadsereg 1980. évi baleseti helyzetéről szóló összefoglaló jelen
tésben foglaltak szerint miniszter elvtárs meghatározta. Ezeknek megfelelően 
szükséges: 

- a munkavédelemről szóló 47/1979. (XL 30.) MT számú rendelet néphad
seregi alkalmazására, illetve végrehajtására kiadott 30/1981. (HK 18.) HM szá
mú utasítás rendelkezéseinek megismerése és megismertetése, valamint az abból 
adódó - helyileg szükséges - tennivalók meghatározása; 

- fokozottabb figyelmet fordítani a személyi állomány nevelésére, szemléle- .,· 
tének formálására, az alegységparancsnokok, közvetlen munkahelyi vezetők fe
lelősségtudatának növelésére; 

- szigorúbban kell megkövetelni, hogy a baleseteket az előírásoknak meg
felelően vizsgálják ki és jelentsék. Nagyobb szigorral kell fellépni azokkal szem
ben, akik jelentési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, ezáltal akadályozzák a 
valóságos helyzet megismerését, a sérültek törvényes jogainak érvényesitését; 

- a felelősségrevonás törvényes eszközeivel következetesebben és határo
zottabban kell fellépni azokkal szemben, akik a biztonsági előírásokat megszegik, 
vagy elnéző erélytelen magatartásukkal azok megszegését elősegítik, klüönösen 
ha mindez ittassággal is párosul; 

- az elöljáró szerveknek rendszeresen kell ellenőrizni, segíteni és számon 
kérni a baleset-megelőző tevékenység feladatainak teljesítését, elemezni és ér-
tékelni az alárendelteknél folyó ezirányú munka eredményeit, fogyatékosságait, 
megkövetelni következetesebben, hogy a néphadsereg baleseti helyzetének ala
kulásából adódó feladatokat a helyi sajátosságoknak megfelelően határozzák 
meg és hajtsák végre; 

- hatékonyabbá kell tenni a zaj elleni védelmet, meg kell követelni a zaj 
elleni védőeszközök előírások szerinti használatát. A halláskárosodások meg
előzése érdekében szélesebb körben kell tudatosítani a zaj károsító hatását, a vé
dekezés fontosságát és lehetőségeit. 

A fő feladatokból adódóan a polgári alkalmazottak baleseti helyzetének 
javítására kiemelt figyelmet kell fordítani: 

- az elhelyezési műhelyek és az ide tartozó berendezések, valamint a lak
tanyai utak, lépcsők műszaki állapotára; 

- a konyhai munkavégzés biztonságára, ezen belül a munkahelyi rend fenn· 
tartására, az elcsúszásból eredő sérülések megelőzésére; 

- az egyéni védőeszközök, védőberendezések alkalmazására, hatóképességük 
fenntartására; 

- a kézi anyagmozgatás biztonságosabb végrehajtására; 
- a fegyelmezett magatartásformák kialakulását segítő munkavédelmi okta-

tásra, propagandára, a munkavédelmi őrmozgalom eredményesebb működtetésére. 

MellékJ.etek: 

1. sz. A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseti helyzetének főbb mutatói 
(1 lap). 

2. sz. A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása hovatar
tozás és tevékenység szerint (1 lap). 
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3. sz. A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása szervezeti 
hovatartozás és a sérülés természete szerint (1 lap). 

4. sz. A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása szervezeti 
hovatartozás és a baleset természete szerint (1 lap). 

5. sz. A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása szervezeti 
hovatartozás és a baleset oka szerint (1 lap). 

6. sz. A HM felügyelete, irányítása alatt működő vállalatok és gazdaságok 
p~lgári dolgozóinak baleseti helyzete az 1976-80. időszakban (1 lap). 

1. sz. melléklet 

A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseti helyzetének főbb mutatói 
szervezeti hovatartozás szerint 

Kiesett Baleset Kiesett Kiesett 
Balesetek napok sz. 

száma 
napok 1000 fő 1000 fó napok sz. 
s.zárna o;o• o;o• bal.eset 

MN 5232 33 743 138 144 22,5 

MN 6639 8 148 157 168 23,0 
MN 6025 24 819 94 150 34,1 
MN 8300 4 61 124 88 15,3 
MN HAVP 8 241 147 206 30,1 

MN kik. fő!. 
alárend. 22 517 103 113 23,5 
MN HTPF-ség 70 1380 153 140 19,7 

MN FVSZF-ség 28 394 174 122 15,1 

MNVK 43 1000 93 101 23,2 

MN Pc. Gjmű. 
98 13,3 TSZF-ség 14 187 158 

MN BFF-ség 27 459 38 31 17,0 

MN öszesen: 307 6603 100 100 21,5 

• Az MN ÖSSzesen százalékban. 
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Jav. 

MN 5232 10 

MN 6639 1 

MN 6025 4 
MN 8300 2 
MN HAVP 1 

MN kik. főf. 
alárend. 6 

MN HTPF-ség 11 

MN FVSZF-
ség 10 

MNVK 6 

MN Pc. Gjmú 
TSZF-ség 7 

MN BFF-ség 5 

Többi 
szervek 6 

MN ÖSSzesen: j 69 

• . (' 

Száll. 

5 

-
4 

-
1 

3 

14 

7 

8 

-
4 

3 
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A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása 
szervezeti hovatartozás és tevékenység szerint 

Munka Közlekedés 

Konyhai Építő Egyéb Ossz. Gyal. Kerékp. Gk. 

6 2 3 26 - - -
1 - 2 4 - - 1 

4 - 4 16 - - 2 

2 - - 4 - - -
3 - 2 7 - - -
3 1 3 16 2 - 2 

11 - 21 57 1 - -

3 - 1 21 - 1 -
3 - 11 28 .2 1 -

2 - 2 11 - - -
- 2 2 13 2 - 1 

6 - 3 18 1 1 1 

44 5 54 221 j 8 3 7 

<.' 

2. sz. melléklet 

kenység Mind Sport tevé- össz. 
Össz. Egyéb 

- 3 4 33 
1 2 1 8 
2 3 3 24 

- - - 4 

- - 1 8 

4 1 1 22 
1 5 7 70 

1 2 2 26 

3 2 10 43 

- 1 2 14 

3 4 7 27 

3 1 6 28 

18 1 24 j 44 307 
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MN 5232 

MN 6639 

MN 6025 

MN 8300 

MN HAVP 

MN kik fóf. 
alárend. 

MN HTPF-ség 

MN FVSZF-
ség 

MNVK 

MN Pc.Gjmű. 
TSZF-ség 

MN BFF-ség 

Egyéb szervek 

összesen: 
1 

.. 
'( ,r 1 

A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseti megoszlása szervezeti hovatartózái( 
és a sérülés természete szerint 

Törés Z. ódá Rándulás, Sebzés Idegen Agyráz- Égés Mérge-
Marás uz s ficam test kódás zés 

-

9 3 4 12 1 1 3 - -
5 1 1 - - - - - -

10 4 5 3 1 1 - - -
- 1 - 2 - 1 - - -

1 3 1 2 - - 1 - -

3 8 3 6 2 - - - -
14 19 7 19 1 2 6 - 1 

6 6 1 11 1 - 1 - -

14 12 3 9 1 2 - 1 1 

1 3 1 7 1 - 1 - -
6 13 4 3 1 - - - -

9 5 2 8 - 1 3 - -

78 78 32 82 9 8 16 1 2 

•I 

3. sz. melléklet 

Aram- · összesen ütés, 

- 33 

- 8 

- 24 

- 4 

- 8 

- 22 

1 70 

- 26 

- 43 

- 14 

- 27 

- 28 

1 
1 

307 
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Elcsúszás, 
elesés 
Vegyi árt. 

Os.sze-
nyomás 

Lezuhanás 

Szúrás, 
vágás 

Allat-
harapás 

Aramütés 

Forrázás, 
égés 

Dőlés, 
omlás 

Becs.ípódés 

Ütődés 

Meg-
erőltetés 

Borulás 

Gázolás 

Egyéb 

összesen 
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t. sz. melléklet 

A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása 
szervezeti hovatartozás és a baleset természete szerint 

-r "' d 'i 

1 :a ' s 

' P< ' ... a bn > ~ 
... N ' "' "' "' 0 ;;j 'ti 
P< UJ ú'5l ... e 

~ ~ "' 0 < 8 > 
~ 

... 
~ "' "' 0 ~ :,:: .,. iil :,:: ... P< [S. ~ "' "' 

., 00 ;ö 
z z z z z Z-li z z z z t;j z fo ~ 
:;; :;; :;; :;; :;; :;; " :;; :;; :;; :;; 8 :;; 8 0 

11 4 14 1 4 10 27 8 22 2 15 13 131 

1 2 1 2 6 

2 1 2 2 2 1 1 2 1 14 

1 2 1 1 1 3 1 5 1 3 19 

10 2 1 2 5 17 3 7 2 1 6 56 

1 1 2 

1 1 

3 1 1 5 1 1 2 14 

4 1 3 4 3 1 1 2 1 20 

1 2 2 1 6 

2 1 1 2 3 5 3 6 4 27 

3 1 1 5 

1 1 

1 1 

1 1 1 1 4 

33 8 24 4 8 22 70 26 43 14 27 28 307 
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-
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5. sz. melléklet 

A polgári alkalmazottak 1980. évi baleseteinek megoszlása 
szervezeti hovatartozás és a baleset oka szerint 

1 
i ' ... 

:s ' N 

< ... C/l .. r: ... -~ N E-< -~ 
"' "' l!l g :> 

~ 
C/l e, ' ~ 

ffl gi "' '< ' :> :.: u ... 
"' 0 "' ... ... ...... "' "' 

., "' :,: :,: ... :> 
p. 

t!l :a 
z z z z z z z z z z z -" j :;: :;; :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: :;: '° E-< 

Előírás 
megsértése 3 1 1 2 4 3 1 3 2 1 21 

Itta.s.ság 2 1 3 

Figyelmet-
lenség, gon-
datlanság 12 1 6 5 22 8 20 4 9 11 98 

Gyakorlat-
lanság 1 2 1 1 5 

Fáradtság 1 1 2 

~ Rosszullét 2 1 2 5 

Túlterhelés 1 3 1 1 6 
-,..; • Alkalmatlan 

eszköz 1 1 2 1 2 1 8 

Egyensúly-
vesztés 3 1 6 1 1 5 2 1 2 7 29 

Szervezési 
hiba 1 2 2 5 

Védőeszköz 
hiánya 1 2 1 2 2 8 

Helytelen 
raktározás 2 2 4 

Csúszós út 3 2 5 1 2 4 9 3 6 1 6 4 46 

Egyenetlen 
talaj 1 1 3 2 3 3 3 2 18 

Anyaghiba 4 1 1 1 1 5 1 2 1 17 

Világítás 
hibája 1 1 2 4 

Rendetlen-
ség 1 1 1 3 - Eegyéb 2 2 1 1 2 3 6 1 3 2 2 25 

Os.szesen: 33 8 24 4 8 22 70 26 43 14 27 28 307 

e 
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A Honvédelmi Minisztérium felügyeleti irányítása alatt működő vállalatok 
és gazdaságok polgári dolgozóinak baleseti helyzete az 1976-80-as időszakban 

6. sz. melléklet 

MN Gödöllői Gépgyár Építőipari Kivitelező V. Erdőgazdaságok 

1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 

Balesetek száma 28 23 27 24 21 32 27 23 19 22 87 71 64 79 64 

halálos - - - - - 1 - - - - 2 - 1 - -
Ebből 

csonkulásos - - 1 - - - - - - - 1 - 1 1 3 

Kiesett munkanapok 627 492 643 552 526 662 919 221 472 679 3331 3139 2236 2938 2525 száma 

Baleset/1000 fő 17,8 15,2 18,1 16,6 14,9 21,3 24,7 21,3 18,1 22,0 35,0 28,7 26,8 33,8 27,9 

Kiesett munkanapok 389 325 431 381 374 443 839 204 454 679 1342 1270 936 1259 1101 száma/1000 fő 

Kiesett napok 22,4 21,4 23,8 23,0 25,0 20,8 34,0 9,6 24,8 30,9 38,3 44,2 34,9 37,2 39,5 száma/baleset 

~ ( ; ( '' ~ 
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• Közlemények a munkavédelem egyes kérdéseiről 

és a balesetek megelőzéséről 

H o r t i J á n o s mk. alezredes 

1. Közlemény a munkavédelemmel kapcsolatos 
egyes állásfoglalásokról 

Mint ismeretes a munkavédelemről szóló 47/1979. (XL 30.) MT számú 
rendelet elveiben és követelményeiben is új alapokra helyezte a balesetek, egész
ségkárosodások megelőzését szolgáló munkavédelmi tevékenységet. Ennek egyik 
új vonása, hogy a munkavédelmi tevékenység hatóköre kibővült - pl. a közle
kedés területére is -, másik sajátossága az új szabályozásnak az, hogy a munka
védelemmel kapcsolatos normatív előírásokat ezentúl nem az óvórendszabályok, 
hanem állami szabványok tartalmazzák - ún. munkavédelmi, biztonságtechni
kai, ergonómiai szabványok, műszaki irányelvek formájában. 

A 30/1981. (HK 18.) HM számú utasítás az MT-rendelet követelményei 
alapján a fenti elvek szerint a néphadseregben is hasonlóképpen szabályozza a 
munkavédelmi tevékenységet. Ennek megfelelően a népgazdaságban, e területen 
kialakított módszereket és eredményeket a sajátosságok figyelembevételével a 
katonai szervezeteknél is alkalmazni kell. 

A szemléletében és eszközeiben is korszerű munkavédelmi tevékenység to
vábbi feltételeinek megteremtését a szakszervezetek munkavédelmi apparátusa 
tervszer·ű és folyamatos tevékenységgel kívánja biztosítani. 

Legújabb eredménye e tevékenységnek két irányelv, amit a tervszer.ű meg
előző mµnkában célszerű alkalmazni. Az egyik a munkavédelmi apparátus és a 
közlekedési baleset-elhárítási tanácsok együttműködésére vonatkozik, meghatá
rozva az alapelveket, módszereket és a közös tennivalókat. Ezen irányelv út
mutatásait célszerű - szinte szükségszerűség - alkalmazni a katonai szervezetek 
közlekedési baleset-elhárítási munkájában is, ezzel javítva a megelőzés haté
konyságát. 

Az „állásfoglalás"-t a helyi adottságoknak és követelményeknek megfelelő 
teendők kialakítása érdekében tesszük közzé. 

A SZOT másik, a Magyar Szabványügyi Hivatallal közös· áll.isfoglalása a 
munkavédelem fogalmi, szervezési és műszaki (normatív) előírásainak rehdjére, 
felépítésére és tartalmára ad útmutatást. A szabványszerű állásfoglalás ·a szab
ványok kidolgozási rendjének meghatározásával. jó segítséget ad· e terület átte
kintéséhez az elkészült és még kidolgozandó s·z~bványok használatához. · 
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Ezzel kapcsolatban szükséges felhívni a figyelmet arra, hogy a fenti - HM 
- utasítás előírásainak értelmében a munkavédelmi szabványok alkalmazása, 
illetve figyelembevétele kötelező, így ezeket minden katonai szervezetnek be 
kell szereznie. 

Állásfoglalás a munkavédelmi és a köz,lekedésbiztonsági szervek 
együttes feladatairól 

A SZOT elnöksége 1966-ban foglalkozott átfogóan a közúti baleset-elbárí-
tás javításával kapcsolatos szakszervezeti feladatokkal. Az elmúlt másfél év- ..,.,r 

tized alatt jelentős változások következtek be a közúti közlekedésben, amelyek .,. 
hatással voltak és vannak az üzemi balesetek alakulására. Ezért indokolt ismé-
telten áttekinteni a munkavédelmi és a közlekedésbiztonsági szervek eddig vég-
zett közös tevékenységét és meghatározni együttes feladataikat. 

], 

1. Hazánkban 1980-ban 2,5 millió gépjármű-vezetői engedéllyel rendelke
ző állampolgárt tartottak nyilván. A közúti gépjárművek száma meghaladta az 
1,9 milliót. A személygépkocsik 95%-a - több mint 900 OOO - magánszemélyek 
tulajdonában volt; a motorkerékpárok száma közel 700 OOO. Jelentős tényező 
a közúti forgalomban a több millió kerékpár és segédmotoros kerékpár is. A 
munkahelyi közlekedésben - a fentieken túl - a targoncák és egyéb szállító
eszközök nagy tömege vesz részt. A Magyarországra érkezett külföldi járművek 
száma 1980-ban meghaladta a 2,6 milliót. Az elmúlt évben 136 ezerrel növe
kedett a kezdő járművezetők száma, akik kevés, csak a képzés során elsajátított 
gyakorlattal kapcsolódnak be az intenzív közúti közlekedésbe. 

2. A közúti közlekedés biztonsága az elmúlt években javult, ám így is 
18 994 személyi sérüléssel együttjáró közlekedési baleset történt 1980-ban. A 
meghalt vagy megsérült személyek száma összesen 25 457 volt, közülük 1630 
személy életét vesztette. A javuló tendencia ellenére nyugtalanító, hogy a 14 
éven aluli sérültek és áldozatok száma növekedett. 

3. 1980-ban az összes halálos üzemi balesetnek csaknem a fele - 48°/o-a -
a járművekkel összefüggésben, s ezeknek 60°/o-a közúton következett be. Az 
üzemi baleseteknek mintegy egyharmada van kapcsolatban járművekkel. 1981-
töl az úti baleseteknek üzemi balesetként történő kezelése miatt várhatóan nö
vekedni fog a járművekkel összefüggó üzemi balesetek száma. 

A járművekkel összefüggő üzemi balesetek leggyakoribb oka a KRESZ 
szabályainak, illetve a munkahelyi közlekedési rendnek a megsértése, a munka
helyi forgalomszervezési hiányosságok, továbbá a járművek gyakori engedély 
nélküli igénybevétele, valamint a targoncák szabálytalan üzemeltetése. 

4. A szakszervezeti és a közlekedésbiztonsági szervek együttműködése az 
elmúlt esztendőkben szervezettebbé, hatékonyabbá vált, fejlődött a szakszerve
zetek ez irányú tevékenysége. 

- V a/amennyi ágazati-iparági szakszervezet és szmt (SZBT) értékelte a 
tt:-7ület közlekedésbiztonsági helyzetét és meghatáro:.ta a közlekedési balesetek 
megelőzésével kapcsolatos feladatokat. Az szmt-k (SZBT)-k é< a kbt-k együtt-
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működési megállapodásokban jelölték meg a munkahelyi közlekedésbiztonsági 
tevékenység színvonalának emelését szolgáló közös tennivalókat. Szorgalmazták 
a munkahelyi forgalombiztonsági tanácsok létrehozását, ezzel is tovább széle
sítve a közlekedés biztonságáért tevékenykedő társadalmi erők bázisát. 

- A szakszervezeti szervek kezdeményező, szervező munkája nyomán fej-
1/Jdött a kö?)ekedésbi:t.tonsdgi agitdciós és propagandamunka. Egyre több he
lyen foglalkoznak e kérdésekkel a munkavédelmi oktatás keretében. Számos 
akció, mozgalom, rendezvény szervezésében vettek részt (,,Szocialista brigádok 
a közlekedés biztonságáért" stb.). A közösen kiadott és felhasznált kiadványok 
(például: ,,A közlekedésbiztonsági felvilágosítás, nevelés a munkahelyeken"), 
röplapok, tesztlapok, plakátok, dia-sorozatok, filmek stb. szintén jól szolgálják 
a munkavédelmi és a közlekedésbiztonsági nevelőmunkát. 

- A szakszervezeti és a közlekedésbiztonsági szervek rendszeresen végez
tek együttes ellenőrzéseket (Győr-Sopron, Pest, Szabolcs-Szatmár megyék, 
ÉDOSZ stb.). Ezek során elsősorban a járműveket, a járművaetöket és a for
galomszervezést vizsgálták. Az ellenőrzéseket 1980-ban több ezer intézkedés 
(műszaki leírás, fegyelmi kezdeményezése, bírságolás stb.) követte. 

- A SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató lnté:t.ete - az OKBT tit
kárságával és más érdekeltekkel (például Ipari Fonnatervezési Tanács) együtt
működve szervezte a közös propagandamunkát, illetóleg közreműködött a lát
hatóságot fokozó kutatási és gyártmányfejlesztési programokban (mellény, ke
resztpánt, esőkabát stb. kialakítása) . 

5. A fejlődés ellenére számos szemléleti és gyakorlati tényező változatlanul 
kedvezőtlenül befolyásolja a közlekedésbiztonság javítását. 

- Sok gazdálkodó szervaetnél - munkavédelmi szempontból - a jármű
veket nem tekintik termelőes:z,köznek, állapotukat ritkán ellenőrzik. A kisebb
nek tűnő műszaki hibák (kilincs, visszapillantó tükör hiánya stb.) is számos 
súlyos balesetet okoztak már. 

- Gyakran engedély nélkül veszik igénybe a jármüveket, a munkahelyen 
belül szabálytalanul végzik az anyagmozgatást, rakodást. Sok helyen rendezet
len (szabályozatlanság, előírások be nem tartása stb.) a munkahelyi közlekedés 
és a forgalomszervezés. Akadályozza az előrelépést, hogy az e2 irányú tevékeny
ség színvonalas ellátására kevés munkahelyen foglalkoztatnak felkészült szak
embereket. 

- Az ittas vezetés változatlanul jelentős szerepet játszik a balesetek létre
jöttében, A járművezetők közül minden hatodik balesetet okozó ittasan vaette 
járművét. 

- A munkavédelmi oktatás keretében - az előrelépés ellenére - még vi
szonylag kevés helyen foglalkoznak az alapvető közlekedésbi:t.tonsági s:t.abályok 
úmertetésével. Pedig ezeknek a szabályoknak az ismerete és helyes alkalmazása 
mindenki számára szükséges - hiszen mindenki közlekedik járművezetökéot, 
vagy gyalogosként. 

- Sok gondot jelent néhány forgalmi jellegű ga:t.dálkodó s:t.erve,etnél a 
mereven felfogott teljesítménys<,emlélet. Ezeken a helyeken az esetleges műszaki 
hiba miatti menetkimaradás kedvezőtlenül befolyásolja a járművezetők kerese
tét, ezért számos esetben hibás járművel is közlekednek. 
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II. 

A munkavédelmi és a közlekedésbiztonsági szervek legfontosabb együttes 
feladatai a következők: 

1. Az ágazati-iparági szakszervezetek, az szmt(SZBT)-k - az illetékes kbt
kkel együttműködve - rendszeresen értékeljék (testületi ülésen, aktíva értekez
leten stb.) a járművekkel összefüggő üzemi baleseti helyzetet, az ez irányú bale
set kivizsgálást. Tárják fel a baleseti gócokat, keresve a valós kiváltó .okokat, 
beleértve a háttér-, másodlagos stb. okokat is, s ezáltal segítsék, erősítsék a 
megelőzést szolgáló intézkedéseket. 

2. A szakszervezetek - nevelő- és ellenőrző munkájukkal - elsősorban a 
munkahelyeken segítsék a közlekedési balesetek megelőzését, a szabályok meg
ismerését és betartását, a biztonságos közlekedés feltételeinek megvalósítását. 

- igényeljék az éves és középtávú tervekben ezen feladatok felvételét és 
megvalósításukat; 

- követeljék meg, hogy a munkavédelmi szabályzatokban a közlekedésbiz
tonsággal kapcsolatos kérdéseket is szabályozzák és az abban foglaltakat be
tartsák; 

- ellenőrizzék, hogy a munkavédelmi oktatás keretében valamennyi dol
gozóval ismertessék a legfontosabb közlekedésbiztonsági szabályokat; 

- a gazdasági vezetőktől követeljék meg, hogy a munkavédelmi szemlék 
alkalmával a járműveket is ellenőrizzék. Munkavédelmi felügyelői tevékenysé
gük során hasonlóképpen járjanak el; 

- igényeljék, hogy a gazdasági vezetés határozottan lépien fel az ittas iár
művezetés megakadályozásáért. A szakszervezetek elsősorban nevelő, felvilágo
sító munkával és a munkavédelmi felügyelők intézkedéseivel szolgálják e tár
sadalmi probléma megoldását; 

- szorgalmazzák a munkahelyi forgalombiztonsági tanácsok működését, a 
,,Szocialista brigádok a közlekedés biztonságáért" mozgalom szélesebb körű ki
bontakoztatását; 

- szervezzenek munkavédelmi és közlekedésbiztonsági rendezvényeket, ak
ciókat, kiállításokat, járőrversenyeket stb. 

3. A szakszervezeti szervek segitsék az országos mozgalmak - mint például 
a „Vezess baleset nélkiil", ,,Fogiunk össze a:::, udvarias közlekedés megteremté
séért", Tanítsa meg családját biztonságosan közlekedni", ,,Segítsük egymást a 
közlekedésben", ,,Aranykerék" mozgalmak szeroezését. 

4. A SZOT munkavédelmi osztálya, illetőleg a SZOT Munkavédelmi Tu
dományos Ki,tató Intézete és az OKBT titkársága évente munkaprogramban 
rögzítse a közös tennivalókat. Együttesen, rendszeresen segítsék a fővárosi, me
gyei szervek munkáját, együttműködését. Terjesszék a jó tapasztalatokat. Ha
sonlóképpen járjanak el az szmt(SZBT)-k (a nevelőmunka feladatai, akciók, 
rendezvények, ellenőrzések stb.) is. 

A SZOT Munkavédelmi Továbbképző Intézetében folyó munkavédelmi 
oktatás keretében még. hatékonyabban kell foglalkozni a közlekedésbiz~onsági 
ismeretek oktatásával. 

J\ SZOT titkárságának és az OKBT elnökségének meggyőződése,' hogy az 
állami-gazdasági vezetők, a szakszervezeti szervek, a munkavédelmi és a közle· 
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kedésbiztonsági szakemberek mind eredményesebben járulnak hozzá a munka
helyeken is az üzemi és ezzel a közlekedési balesetek megelőzéséhez, hogy mind 
kevesebb dolgozó sérüljön meg, essen ki a termelésből. E célkitűzések meg
valósításán kell közösen munkálkodni. 

Állásfoglalás a munkavédelmi szabványok kidolgozásához 

A jelen állásfoglalás tartalmazza az ágazati és a vállalati munkavédelmi 
szabványok (továbbiakban: munkavédelmi szabványok) rendszerével, felépíté
sével és tartalmával kapcsolatos követelményeket. 

~ 1. Általános követelmények 

-

1.1. A munkavédelmi szabványok rendszere és felépítése feleljen meg: 

az MSZ KGST 829 „KGST munkavédelmi-szabványrendszer. A munka
védelmi szabványok rendszere és felépítése" e. szabványnak. 

1.2. A munkavédelmi szabványok felépítésükben és tartalmukban kapcso
lódjanak az alábbi munkavédelmi alapszabványokhoz: 

- MSZ KGST 790 Munkavédelem. Veszélyes és ártalmas termelési té
nyezők csoportosítása 

- MSZ KGST 1084 -. Fogalommeghatározások 
- MSZ KGST 1085 -. Termelőberendezések általános biztonsági köve-

telményei 
- MSZ KGST 1086 -. Védőeszközök általános köverelményei és csopor

tosítása 
- MSZ KGST 1728 -. Termelési folyamatok általános biztonsági követel· 

ményei 

Azokat az ágazatra, alágazatra vonatkozó részletes követelményekkel egé
szítsék ki. 

1.3. Az egyes munkavédelmi szabványok az országos szabványban rögzített 
követelményt nem ismételhetik meg csak utalhatnak azokra vagy azok egyes 
szakaszaira. 

1.4. A munkavédelmi szabványok készítésénél figyelembe kell venni és cél-
szerű felhasználni: 

- a nemzetközi szabványok (ISO, IEC, KGST stb.), 
- a tárgyra vonatkozó szakirodalom, 
- és a kiváltásra kerülő óvórendszabályok, biztonsági szabályzatok műszaki 

követelményeit. 

1.5. A munkavédelmi szabványok - a vonatkozó rendelkezések figyelembe
vételével - elsősorban csak műszaki, vizsgálati követelményeket tartalmazzanak. 
Nem tartalmazhatnak személyi, magatartási, oktatási és egyéb olyan követelmé
nyeket, amelyek meghatározását jogszabály más szabályozási keretbe - jogsza
bály, Munkavédelmi Szabályzat (MvSZ), technológiai, műveleti stb. utasítás 
vagy munkaköri leírásba - utalja. 

1.6. A műszaki előírások elsősorban a követelményeket határozzák meg, a 
megvalósítás módjára hagyjanak tág lehetőségeket. Kerülni kell a megoldások 
módjának részletes meghatározását. 
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2. A munkavédelmi szabványrendszer szerkezeti felépítésére vonatkozó kö-
vetelmények 

Az MSZ KGST 829 szerinti: 
2.1. A 0-ás kódszámú alrendszer szervezési-módszertani szabványok 

2.1.1. Ezen alrendszeren belül célszerű kidolgozni: 
- hogy egyes ágazat (vagy alágazat) munkavédelmi szabványrendszere ho

gyan épül fel. E szabványok célja, hogy tájékoztatást adjon a szabványok alkal
mazójának arról, hogy az egyes ágazatok területén mely szabványok kerülnek 
kidolgozásra, milyen csoportosításban. 

2.1.2. - azokat a munkavédelmi alapfogalmakat, amelyek egyes ágazatok 
egészére jellemzők és nem az egyes terrnelőberendezésekhez vagy termelési fo
lyamatokhoz tartoznak. 

3. A munkavédelmi szabványrendszer tartalmi felépítésére vonatkozó kö
vetelmények az MSZ KGST 829 szerint: 

3.1. Az l-es kódszámú alrendszer a veszélyes és ártalmas termelési ténye
zők követelményeinek szabványai. 

3.1.1. Ebbe az alrendszerbe tartoznak többek között az egészségre ártal
mas munkahelyi levegőszennyezés, zaj, sugárhatás megengedett határértékei, vagy 
a tűz- és robbanásveszélyes anyagok megengedett alsó robbanási határkoncent-
rációi stb., illetve az ezekhez tartozó vizsgálati és ellenőrzési módszerek szabvá-

'· 

nyai. .. 
3.1.2. Altalános országos szabványok rögzítik a veszélyes és ártalmas ter- • 

melési tényezők követelményeit, de egyes veszélyekre vagy ártalmakra (anya-
gokra) vonatkozó követelményt - amely állami szabványban nincs meghatározva 
- és egyes ágazatokra vagy vállalatra jellemző ágazati vagy vállalati szabvány-
ban célszerű meghatározni. (Pl. klórdioxid, klórmetán MAK értéke). 

3.2. A 2-es kódszámú alrendszer a termelőberendezés biztonsági követel
ményeinek szabványai. 

3.2.1. Meghatározzák az egyes termelőberendezés csoportok (ágazati, al
ágazati) általános és a termelőberendezések konkrét biztonsági követelményeit 
é1, a követelmények betartásának ellenőrzési, vizsgálati módszereit. 

3.2.2. A termelőberendezés csoportokra vonatkozó követelményeket abban 
az esetben kell kidolgozni, ha az MSZ KGST 1085 „Munkavédelem. Termelő
berendezések általános biztonsági követelményei" c. szabvány előírásain túlme
nő, részletesebb biztonsági követelmények meghatározása szükséges és ha ezek 
a követelmények a termelőberendezés csoportra általánosíthatók. 

3.2.3. A termelőberendezésekre (termelőberendezés típusokra) vonatkozó 
biztonsági követelményeknek tartalmazniuk kell a termelőberendezés konkrét 
műszaki, biztonsági követelményeit, előírásait az alábbi szempontok figyelembe
vételével: 

- a dokumentációra vonatkozó előírások (pl. az MSZ 775-ön túlmenóen), 
- az adattáblára vonatkozó előírások, 
- a szerkezeti elemekre - gépészeti, hidraulikus, villamos - vonatkozó kö-

vetelmények, 
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- a veszélyes és ártalmas termelési tényezők elleni védelem (zaj, vibráció, 
mechanikai veszélyek, villamos áramütés, ionizációs sugárzás stb.) követelmé
nyei, 

- a kezelhetőség, karbantarthatóság, ergonómia előírásai, 

- a lényeges elemek megbízhatósági követelményei stb., valamint a köve. 
telmények kielégítésének vizsgálati, ellenőrzési előírásait. 

3.2.4. Amennyiben az egyes tcrmelőberendezésekre olyan érvényben levő 
termékszabvány van, amely meghatározza a műszaki követelményeket és ezen 
túlmenően biztonsági előírások nem szükségesek, úgy külön szabványt nem indo
kolt készíteni. 

3.3. A 3-as kódszámú alrendszer a termelési folyamatok biztonsági köve
telményeinek szabványai. 

3.3.1. Meghatározzák a termelési folyamatok általános, indokolt esetben a 
konkrét biztonsági követelményeit és a követelmények betartásának ellenőrzési 
(vizsgálati) módszereit. 

3.3.2. A termelési folyamatokra vonatkozó követelményeket akkor kell ki
dolgozni, ha az MSZ KGST 1728 „Munkavédelem. Termelési folyamatok álta
lános biztonsági követelményei" e. szabvány előírásain túlmenő, részletesebb 
biztonsági követelmények meghatározása szükséges és ha ezek a követelmények 
a termelési folyamat-csoportokra általánosíthatók. 

3.3.3. A termelési folyamatokra vonatkozó biztonsági követelményeknek 
tartalmazniuk kell a termelési folyamat konkrét, részletes műszaki, biztonsági 
követelményeit, előírásait az alábbi szempontok figyelembevételével: 

- a termelőberendezések, illetve azok üzemeltetésének, karbantartásának 
rendjére, 

"- az alapanyagokra, előgyártmányokra és félkésztermékekre, 
- a termelés helyiségeire és az azokban vagy azokon kívül végzett termelési 

folyamatok munkahelyeire, 
- a termelőberendezések elhelyezésére és a munkahelyek megszervezésére 

vonatkozó előírások. 

Továbbá: 
- az alapanyagok, előgyártmányok, félkész- és késztermékek, valamint a 

melléktermékek tárolásának és szállításának módjaira, 
- a kollektív védö·eszközökre, 
- a tűz és robbanás elleni védelem módszereire és eszközeire, 
- a veszélyes és ártalmas termelési tényezők hatásainak kiküszöbölésére 

stb. 
vonatkozó követelmények meghatározása és a követelmények kielégítésének vizs
gálati, ellenőrzési módszerei. 

3.3.4. A termelési folyamaton belül a kezelésre, magatartásra, oktatásra, 
személyi védőeszközökre stb. vonatkozó követelményeket az MSZ 14399 szerint 
a technológiai, műveleti, kezelési és karbantartási utasításokban kell meghatá
rozni. 

3.4. A 4-es kódszámú alrendszer a dolgozókat védő kollektív és személyi 
eszközök követelményeinek szabványai. 
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3.4.1. Meghatározzák a különböző osztályú (MSZ KGST 1086 Munkavé
delem. Védőeszközök általános követelményei és csoportosítása) és fajtájú vé
dőeszközök követelményeit, valamint ezen eszközök ellenőrzési, vizsgálati és 
minősítési módszereit. 

3.4.2. A védőeszközök szabványainak tartalmazniuk kell az MSZ KGST 
1086-ban foglalt általános követelményeken túlmenően azokat a konkrét mű
szaki, biztonsági követelményeket, amelyek lehetővé teszik alkalmazásuk, hasz
nálatuk esetén a veszélytelen és ártalmatlan munkavégzés feltételeit, az alábbi 
szempontok figyelembevételével: 

- a méretre; 

- az anyagra ; 
- a teljesítményre; 

- működtetési erőre; 

megbízhatóságra; 
- dokumentációra; 

- vizsgálati módszerekre stb. 

vonatkozó követelmények meghatározásával. 

3.4.3. A dolgozókat védő eszközök műszaki előírásait elsősorban országos 
szabványok tartalmazzák. Agazati szabványt csak olyan esetben indokolt kiad~ 
ni, ha az csak egy-egy ágaztot érint. 

4. A munkavédelmi szabványok számozása • 
4.1. A munkavédelmi szabványokat célszerű a T 58-as „A tudományos 'v 

munkaszervezés, biztonsági technikai, higiéne és munkaegészségügy rendszere" 
szakrendi jelzetbe sorolni. 

4.2. A termelési folyamatok biztonsági követelményeire vonatkozó szabvá
nyokat célszerű sorozatszabványként kidolgozni, azaz a termelési folyamatcso
portokat és a hozzá tartozó termelési folyamatokat összekapcsolni. 

5. Eljárási kérdések, egyeztetés 
5.1. Allami szabványok egyeztetésénél az 1/1979 (Sz. K. 8.) MSZH számú 

utasítás szerint; ,,A munkavédelmet érintő állami szabványok kibocsátásához 
országos szabványnál a SZOT, ágazati szabványnál az illetékes szakmai szerve
zet jogosult nyilatkozni." 

5.2. Az Országos Munkavédelmi Bizottság (0MB) 1980. III. 14-i állás
foglalása alapján az ágazati szakszervezetek véleményező, egyetértési munkájuk 
során a SZOT Munkavédelmi Tudományos Kutató Intézet szakmai ismereteire 
támaszkodnak. Ezért az állami szabványok tervezetét, amelyek munkavédelmet 
érintenek, egyeztetés céljából meg kell küldeni az intézetnek is. 

5.3. A vállalati szabványok esetében - amennyiben a munkavédelmi kér
déseket érintenek - az egyetértésre a vállalat szakszervezeti szerve jogosult 
(0MB 1980. Ill. 14-i állásfoglalása). 
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2. A kétkerekű járművekkel okozott balesetek 
gyakorisága és ezek tanulságai 

E cikk keretében foglalkozni szeretnénk néhány olyan problémával, amely 
a kerékpárok, segéd-motorkerékpárok, motorkerékpárok használatával kapcso
latosak, a problémák közül a következő kérdésekkel: 

- a kerékpár, segéd-motorkerékpár, motorkerékpár (a továbbiakban a két
kerekű járművek) használatának balesetveszélyei; 

- a kétkerekű járművekkel okozott balesetek és sérülések alakulása 1976-
1980-ig; 

- a tapasztalatok összegzése. 

Közismert, bögy az év hónapjai közül a szeptember és az október hónapok 
a kétkerekű járművekkel történő közlekedés szempontjából - a legveszélye

sebbek. Megfigyelhető, hogy az első jelentősebb időjárás-változások időszakában 
félelmetesen emelkedik a kétkerekű járművekkel okozott baleseti statisztikák 
görbéje. Mindez egyértelműen arra utal, hogy sokan - még a nagy gyakorlattal 
rendelkezők közül is - nehezen állnak át és a rosszabb út- és látási viszonyok 
mellett is ugyanolyan tempóban akarnak vezetni, mint napsütésben, száraz úton. 
Pedig ködben. páralecsapódásnál, esetleg jegesedett útszakaszon a 40 km-es 
tempó is sok lehet. 

Az időjárás állandó változása - ahogy már ezzel az előbbiekben is foglal
koztunk - nemcsak az útviszonyok kedvezőtlenebbé válásában játszanak szere
pet, hanem a látási (láthatósági) távolságok rövidülésében is. Mindezek, és más 
tényezők nagymértékben növelhetik a kétkerekű járművekkel okozott balesetek 
számát, a sérülések súlyosságát, összességében a használók életét és testi épségét. 

Nem véletlenül foglalkozunk e kategórián belül a kerékpárral okozott bale
setekkel. Tapasztalataink arra engednek következtetni - amint ezt a későbbieK 
során látni is fogjuk -, hogy e közlekedési eszközzel is lehet olyan súlyos sérü
léseket elszenvedni, mint a segédmotorral, illetve motorkerékpárral. Különösen 
az utóbbi években több balesetet okoztak kerékpárral, melynek következménye 
súlyos sérülés volt. Az esetek többségében a kerékpárral történő elesés, egyen
súlyvesztés, ittasságra is enged következtetni. Sajnos az utólag történő értesülés, 
a kivizsgálás későn történő eszközlése (a kivizsgálás elmaradása) miatt az ese
tek többségében már nem bizonyíthatók. Véleményünk az, hogy az ilyen balese
tekre is célszerű odafigyelni, mivel egy-egy baleset megtörténte után a sérült 30-
40 napig is kieshet a kiképzésből. 

Ha az okokat keressük, igen nehéz ezek feltárása, annyi azonban bizonyos, 
hogy a kerékpárt napjainkban sem tekintik veszélyes közlekedési eszköznek. 
Anélkül, hogy vitába szállnék bárkivel is, a veszélyes vagy nem veszélyes kérdés 
eldöntésében a tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a kerékpározó 
is kerülhet olyan veszélyes közlekedési szituációba, mint a motoros. vagy más 
jármű vezetője. A kerékpárt használók a közlekedési szabályokat nem is igen 
ismerik - számukra ez nincs is előírva - nem is tartják magukra nézve kötele
zőnek. Ugyanakkor megkövetelik, kierőszakolják mindazokat a jogokat, ame· 
lyek egyébként megilletik őket más járművek vezetőivel szemben. 

Az esetenként kerékpárt használó katonaállományunk aligha ismerte fel azt 
a törvényszerűséget, mely szerint akár okozói, akár részesei a baleseteknek, a 
sérültek rendszerint közülük kerülnek ki. A kétkeréken guruló kerékpáron csak 
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állandó egyensúlyozással képes használója közlekedni. Az egyensúlyvesztést bár
mi is idézi elő, már megtörténik a baleset, különösen az őszi-téli időjárási és 
útviszonyok között. Ha az egyensúlyvesztés némi italfogyasztás után történik, 
a sérülés kimenetele súlyos sérüléssel végződhet. Az említettek figyelembevéte
lével tartottuk szükségesnek az egyre növekvő kerékpárbalesetek.kel külön is 
foglalkozni. 

A segéd-motorkerékpár stabilitását tekintve nem sokban különbözik a ke
rékpárétól, a sebesség különbsége viszont jelentős. A ma érvényben levő mű
szaki szigorítások ellenére házilag is könnyen megoldható a teljesítményük fel
fokozása, ennek következtében egyre több a megengedett sebességet túllépők 
száma, a balesetveszélyek növekedése. 

A segédmotoros kerékpár olyan közlekedési eszköz, amely viszonylag -
még a motorkerékpárhoz viszonyítva is - olcsón üzemeltethető. Alkalmas arra, 
hogy utasát gyorsan, kényelmesen szállítsa. Vezetőjével szemben nem támaszt 
magas műszaki és közlekedési ismereteket. Elterjedéséhez hozzájárult még, hogy 
vezetőjének nem kell bukósisakot viselnie, nincs orvosi alkalmassági vizsgálatra 
kötelezve. 

Számolni kell azzal, hogy a gépjármű-vezetőkkel szemben támasztott or -
vosi alkalmassági követelmények fokozódása következtében egyre több lesz 
azon hivatásos állományúak száma, akik rákényszerülnek a segédmotorozásra. 
Annál is inkább, mivel a fiatalok körében - fiatal tiszti, tiszthelyettesi állo
mányt is beleértve - az érdeklődés egyre fokozódik a kis járművek után. Az 
átalakított segédmotorok teljesítménye - főként lakott területeken belül - eléri 
a motorkerékpárét. Felhasználásukkal főleg vidéki helyőrségekben, a szolgálati 
helyre történő be- és hazajárásoknál lehet számolni. 

Sorkatonáink közül többen még a KRESZ-vizsgát sem tették le, a műszaki 
ismereteik nem számottevőek, vezetéstechnikai ismeretekkel nem rendelkeznek, 
vezetési tapasztalatuk kevés. Ami kevés gyakorlattal rendelkeztek, az is a be
vonulásuk következtében eléggé megkopott. Mindezek egymagukban is veszélyt 
jelenthetnek, az őszi változó időjárás az ő számukra csak fokozza a baleseti 
veszélyt. S mégis tapasztalható, hogy katonáink sokan minden hozzáértés nélkül, 
a rájuk leselkedő veszély figyelmen kívül hagyásával - otthon tartózkodásuk 
ideje alatt - esetenként a szülők hozzájárulásával, vagy unszolására használják 
ezeket a kismotorokat. 

A motorkerékpár - labilissága, nagyfokú mozgékonysága miatt - a két
kerekű járművek közül a legveszélyesebb közlekedési eszköz csoportjába tarto
zik. A segédmotoros kerékpárénál jóval nagyobb a teljesítménye, ezért hozzá
értő kezekben, kis helyfoglalása miatt a manőverezésre igen alkalmas. Veszé
lyes közlekedési eszköz, mert energiaforrása - motorja - jelentős erőt képvisel 
a mozgatott tömeghez képest. Nagy sebességgel lehet vele haladni, másrészt 
a két kereke kevésbé stabil, mint a személygépkocsiknál a négy kerék. Mind
ezekkel nagyon sokan, de különösen a kezdő - az alkalmanként használó - mo· 
torosok nem számolnak, így nem véletlen, hogy a legtöbb motorkerékpár-bale
set erre is visszavezethető. 

A motorkerékpárt igénybe vevők - legyen az hivatásos, vagy sorállományú 
- mint fiatalok kevés gyakorlati tapasztalattal rendelkezők csoportjába soro
landók, s ami a legfontosabb, közlekedési érzékük csak most van kialakulóban. 
Ahogy azt dr. Andrási Béla az Autóközlekedési Pályaalkalmassági Intézet osz
tályvezetője is megállapította: ,,Vizsgálataink szerint a fiatal motorkerékpárosok 
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reakcióképessége, döntési képessége iobb ugyan az átlagosnál, felelősségtudatuk 
azonban nem kialakult, kockázatvállalásuk túllépi a kívánatos határt. személyi
ségük nem éri el azt a fejlettségi szintet, amely feltétlenül szükséges lenne a 
közútakon. Eretlen magatartásuk a virtuskodásban, a sebesség helytelen meg
választdsában, a közösségi érdekek felismerésének hiányában nyilvánul meg, s 
mindez súlyos veszélyek forrása a közútakon ... 

A motorkerékpár ... balesetek sérülései - más járművekhez viszonyítva - sú
lyosabb kimenetelűek. Ez azzal magyarázható, hogy a motoros szinte a baleseti 
ütközés pillanatában elválik a járművétől és az ütközéskor meglevő sebességgel 
repül tovább mindaddig, amíg valamely szilárd tárgynak nem ütközik. Mind
ezek és sok más tényező arra kötelezne bennünket, hogy a közúti közlekedésben 
elfoglalt helyük és szerepük alapján egyre nagyobb figyelmet fordítsunk kato
náink és hivatásos állományunk életének és testi épségének védelmére. 

A renclelkezésre álló többéves baleseti statisztikák is arra figyelmeztetnek, 
hogy még sok a tennivaló a kétkerekű járművekkel okozott balesetek megelőzése 
terén. A személyi tulajdonban levő járművekkel okozott baleseteken belül szám
szerűen és százalékos arányban is jelentős helyet foglalnak el - amint ezt a 
táblázat is mutatja - a kétkerekű járművekkel okozott, elszenvedett balesetek 
száma: 

A kétkerekű járművekkel okozott balesetek száma: 

1976 1977 1978 1979 1980 

150 123 134 113 123 

A szemelyi tulaj-
donban levő jár-
művekkel okozott 
balesetek viszo-
nyitott százalékos 
aránya: 50,8% 49,6% 50,6% 50,6°,'o 44,60/o 

Aligha lenne teljes az anyag, ha nem foglalkoznánk az okozók állomány-
csoportjának alakulásával. A kétkerekű járművekkel okozott balesetek arányá-
nak évenkénti százalékos alakulása a következő: 

1976 1977 1978 1979 1980 

Hivatásos áll.-ú 18,7% 12,10/o 18,6% 22,1 °/o 22,00/o 
Soráll.-úak 60,6% 63,4% 57,4% 62,6",'o 61,0% 
Hallg. á\l.-úak 6,0% 3,2% 3,8% 4,4°/o 4,0% 
Tart. áll.-úak 1,3% 0,9°/o 0,8% 0,90/o 
Polg. alk. és 
polg. személyek 13,40/o 20,30/o 19,4% 11,5% 12,1% 

Összesen: 1000/o 1000/o 1000/o 1000/o 1000/o 

A sorállományú katonák mellett a következő években várhatóan tovább fog 
növekedni azon hivatásos állományúak száma, akik az üzemeltetési költségek 
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kedvező alakulása miatt segédmotoros kerékpárt, motorkerékpárt fognak köze
lebbi útvonalakon használni. 

Külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy csak a segédmotoros kerékpárral, mo
torkerékpárral okozott, vagy elszenvedett balesetek következményei lehetnek 
súlyosak. Több éves megfigyelés arra késztetett bennünket, hogy az 1980. évben 
a sérülések súlyosságának megfelelően külön-külön k.igyűjtsük a rendelkezé
sünkre álló adatokat. Az eredmény, amint a<,t a táblá<,at is mutatja, eléggé meg
döbbentő: 

Eszköz Halálos Súlyos sér. Könnyű sér. Összesen 
eset O/o eset % eset O/o eset/% 

kerékpár 33 64,7 18 35,3 51/100 
segédmotoros 
kerékpár 1 5,0 12 60,0 7 35,0 20/100 
motorkerékpár 3 5,1 43 74,2 12 20,7 58/100 
kétkerekű jármű 
összesen 4 3,1 88 69,3 35 27,6 127/100 

Amint a táblázat is mutatja, 51 kerékpár-baleset közül 33 eset súlyos seru
léssel végződött. A2 esetek többségében a kerékpárról történő leesés, egyensúly
vesztés stb. ittasságra is enged következtetni. Sajnos az ilyen jellegű balesetekről 
az utólagos értesülések, a kivizsgálások elmulasztása vagy felületes végrehajtása, 
nem teszik lehetővé az ittasság bizonyítását. fgy csak az olyan esetek bizonyít
hatók, amikor a kezelést végrehajtó kórház az alkohol fogyasztását konkrétan 
kimutatja. 

Amint már az előző részben is foglalkoztunk a kétkerekű járművekkel oko
zott baleset zöme (69,3°/o-a) súlyos sérülésekkel végződött. A sérülések végső 
kimenetelének vizsgálata azt mutatja, hogy a halálos kimenetelű baleseteknél 
elsődlegesek a koponya-, illetve az agysérülések. A baleseti sebészorvosok ta
pasztalatai szerint a fejsérülések okozhatnak részleges vagy teljes bénulást. A 
lábsérüléseknél igen gyakori az alsó lábszár olyan mértékű károsodása, amely
nek gyógyítása már nem lehetséges és a végtag amputálása elkerülhetetlen. 

A könnyebb kimenetelű baleseteknél a térd, valamint a bokaízületek sé
rülhetnek maradandóan. 

Hogy miért tartottuk szükségesnek foglalkozni a sérülések motoros balese
tekre jellemző formáival? Nem azért, hogy elrémítsük katonai állományunkat 
a motorozástól. Célunk, ismételten ráirányítani a figyelmet az őszi-téli időszak 
közlekedési sajátosságaira, azokra a veszélyekre, amelyeknek követ'kezményei 
lehetnek a tipikus motoros sérülések, figyelmeztetni - mint már oly sokszor meg
tettük - ismételten, hogy az őszi közlekedés, motorozás különösen veszélyes. 
Kockázatot vállalni csak azért, hogy egy adott célhoz hamarabb odaérjünk, alig
ha éri meg. Annál is inkább, mivel az a sorállományú, aki a tiltó-parancs elle
nére - a figyelmeztetések ellenére is - használja motorját és saját és mások 
élet- és testi épségét is veszélyezteti, súlyos fegyelmezetlenséget követ el. 

Nem vitás, nagyon nehéz az otthon töltött rövidebb, vagy hosszabb idő 
alatt meggátoJni a m.otorozást. Helytelen lenne mindezt csak úgy felfogni, hogy 
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a sorállomány szolgálaton kívüli - legyen az a helyörségen kívül, vagy belül -
motorozása magánügy, amiért a hadsereget semmiféle felelősség nem terheli. 
Ez csak jogilag igaz. (Ezen az alapon a garázda, vagy a politikai jellegú cse
lekményekért sem kellene felelősséget vállalni.) Van és kell legyen a vezető és 
alegységparancsnoki állományban olyan felelősségérzet a beosztottak iránt, 
melynek következtében mindent megtesz az élet- és testi épségük megvédése 
érdekében. Az ezzel kapcsolatos feladatok sokrétűek. és bonyolultak, de nagy a 
tét is, hiszen a motorosok ilyen irányú nevelése, személyiségük formálása, fele
lősségük növelése, a megelőző munka hatékonyságának fejlesztése a katonai ál
lomány élet- és testi épségének védelmét jelenti. 

E cikk keretében készakarva nem foglalkoztunk olyan kérdésekkel, mint a 
műszaki, a közlekedési szabályok ismereteinek súlyos hiányosságai. Vagy olyan 
kérdésekkel, hogy sok motoros - vizsga ide, vizsga oda - bizony jócskán elma
rad a vezetés technikai követelményeitől. Ami a segédmotor használatát illeti, 
használói között nagyon sok az olyan sorköteles, aki még a „KRESZ-vizsgát" 
sem tette le, s minden hozzáértés nélkül használja a saját, a család és a kölcsön
kért kismotort. Mindezek hozzájárulnak - különösen ősszel - a közlekedési 
balesetveszélyek megteremtéséhez. 

Azt szoktuk mondani, a baleset-megelőző munka nem lehet kampányszerű. 
Ez így igaz, most mégis arra szeretnénk a vezetők és az alegységparancsnokok 
figyelmét felhívni, hogy egy kicsit többet s jobban, körültekintőbben foglalkoz
zanak a motorozás veszélyeivel. Tanácsokat, javaslatokat lehet és kell is adni, 
a megelőző nevelőmunka tartalmát, formáját csakis a helyi sajátosságok hatá
rozhatják meg. Ennek figyelmen kívül hagyása a megelőző munka hatékonysá
gának csökkenését eredményezheti. 

Az elmondottakat összegezve, a cikk keretében megpróbáltuk ismételten 
felhívni a figyelmet, hogy az időjárás állandó változása, az útviszonyok kedve
zőtlenebbé válása, a látási távolságok lerövidülése nagymértékben növeli a két
kerekű járművekkel közlekedők élet- és testi épségének veszélyeztetését. Meg
próbáltuk felhívni a vezetők, az alegységparancsnokok, valamint a katonai ál
lományunk egészének figyelmét, hogy a kétkerekű járművek használata rossz 
időjárási viszonyok között a legveszélyesebb. A balesetek kimenetelét vizsgálva 
az esetek többségében súlyos tragédiákkal végződhetnek. 

Néhány statisztikai adat bemutatásával megpróbáltuk érzékeltetni, hogy a 
leggyakoribbak a kerékpár-balesetek, számuk (51) azonos a motorkerékpárral 
okozott balesetekével. A kerékpár-balesetek következményeinél a súlyos sérülés 
azonos, illetve magasabb a segédmotoros kerékpárénál. Tehát érdemes odafi
gyelni az eddig jelentéktelen sérüléseknek vélt kerékpár-balesetekre is. 

Szükségesnek tartjuk szólni arról a baleseti veszélyről, amely a nyári idő
szakban is komoly gondot okozott: az ittasságról. Arról, hogy szolgálati időn 
kívül, több kifejezetten részeg katona ül kétkerekű járműre. Nem szükséges kü
lönösebben hangsúlyozni, hogy mit jelenthet ez a rossz időjárási viszonyok kö
zött. Ismert, hogy az alkohol mennyiségével egyenesen arányban szűnik meg a 
gátlás és helyét a száguldozásra, a sebesség élvezetére, a jármű képességének 
bizonyítására irányuló vágy foglalja el. E téren a teljes szigor és hatékony ne
velömun_ka együttes alkalmazása - mint eddig is - nélkülözhetetlen. 

Befejezésül szeretnénk ismételten felhívni a hivatásos állományunk figyel
mét, hogy. a kétkerekű járművekkel okozott balesetek következtében aggasztóan 
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sok a megsérült, nem egyszer egész életükre megrokkant katonák száma. Aligha 
kell külön hangsúlyozni, hogy egy szülőt aligha érhet nagyobb tragédia, mint 
gyermeke elvesztése vagy rokkanttá válása. S ezért közvetve mi is felelősek 
vagyunk, még akkor is, ha a katonafiatal maga okozta szerencsétlenségét. Ak
kor cselekszünk helyesen, ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy biz
tosítsuk katonai állományunk ez irányú védelmét. 

Nagyobb figyelmet a magasban végzett munkára 

T ö r ö J ó zs e f kinevezett polgári alkalmazott 

Népgazdasági munkán a katonák gyakran veszélyes környezetben végzik 
feladatukat. Ilyen „veszélyes üzem" az építőipar is. A nagy figyelmet és össze
hangolt cselekvést igénylő munkáknál fokozzák a veszélyt a munkaterület szer
vezési, műszaki hiányosságai és az esetenként tapasztalható gondatlanság. 

A katona a munkafeladat teljesítésére koncentrálja erejét, és igyekszik a 
kevésbé biztonságos munkakörülmények között is feladatát végrehajtani. Ez 
okozza, hogy látva a munkahely munkavédelmi hiányosságait - esetleg a nyil
vánvalóan balesetveszélyes helyzetet is - feladatát mégis mindenképpen el akar
ja végezni. Mindezek ismeretében néhány helyen a munkahelyi vezetők tűrhe
tetlen lazaságot tanúsítanak a biztonságos munkafeltételek megvalósításában. 
Tapasztalható egyes helyeken, hogy bár ismerik a munkavédelmi hiányosságo
kat, mégsem tesznek azonnali intézkedést és ezzel indokolatlanul kockáztatják 
az ott dolgozó katonák életét, egészségét. 

Nézzünk néhány példát: 
- az MN 1200 Budapest állományába tartozó Takács Gábor honvéd 1981. 

május 15-én az Építőipari Kivitelező Vállalat egyik munkahelyén a Gyakorló 
utcai BHSE sporttelepen barakképület fedését végezte. A munkaterület hiányos 
pallóterítése miatt 2,30 m magasságból lezuhant és gerincsérülést szenvedett. A 
balesetet vizsgáló bizottság megállapította a munkaterület hibáit, többek között 
a teljes pallóterítés hiányát; 

- ugyancsak az MN 1200 Budapest állományába tartozó Kernács Sándor 
honvéd 1981. június 24-én a Bp. Körvasút sor 110. szám alatti Ferroglóbusz 
telepen csarnok tetőszerkezet bádogos munkáit végezte Nagy István az ÉKV 
brigádvezetője irányításával. Kernács Sándor honvéd a vízelvezető vápából (25 
centiméter) kilépve a hullámpalán keresztül esve lezuhant és magával rántotta 
Bilisánszki Miklós honvédet is. Mindketten súlyos sérülést szenvedtek. A mun
kát védöállvány, biztonsági öv és kötél nélkül vége-zték; 

- az MN 7860 Budapest állományába tartozó Csorba István honvéd 1981. 
szeptember 19-én Csepelen a Fürst S. u. 1026 sz. tízemeletes épület tetején, ahol 
a védőkorlát hiányos volt, vízszigetelési munkát végzett. Munkavégzés közben 
Csorba István honvéd a hiányzó védőkorlát helyén kizuhant és sérüléseibe be
lehalt. Csorba István honvéd és az ott dolgozó társai nem rendelkeztek szakké
pesítéssel, ennek ellenére szakmai felügyeletet nem biztosítottak a munkavég
zéshez. A 43. sz. Allami Epítöipari Vállalat biztonság-technikai szemlcjegyzö-
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könyvében a hiányzó korlát pótlásának előírása 1981. marctus 31. határidővel 
szerepelt és Illés András honvéd többször is kérte a korlát elkészítését a korlát 
kiegészítését mégsem végezték el, illetve a közvetlen balesetveszély miatt a mun
kát nem tiltották meg. 

Mindhárom esetben megállapítható, hogy megfelelő munkahelyi előkészítés 
mellett a baleset elkerülhető lett volna. 

Az esetek közös tanulsága, hogy az építőipar veszélyes munkaterületein 
ezek között is különösen a magasban végzett munkák során a gondatlanság fo
kozott balesetveszélyt, súlyos sérüléseket okozhat, esetenként emberi életet kö
vetel. 

~ Mint mindenütt itt is a hibák, a gondatlanság hatásos ellenszere a szigorú, 
következetes ellenőrzés. Meg kell követelni, hogy a közvetlen irányító parancs
nok, munkahelyi vezető szigorúan betartsa és betartassa a biztonságos feladat
teljesítés előírásait és erre, mint a példák mutatják, az építőiparban foglalkoz
tatott katonák esetében a jövőben az eddiginél is nagyobb hangsúlyt kell helyez
ni. 
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FOLYÓIRATSZEMLE 

ThUI H CHAWHHE 
COBETOOIX BOOPfJKEIIIILJX (lJJ[ 

„Az előttünk álló problémák megoldása, a lehetőségeink kiaknázása nagyban 
függ a vezetés, a tervezés és irányítás színvonalától." 

- L. 1. Brezsnyev -

A hadtápvezetés rendszerének fejlődése 

lrta: [. Glusko vezérezredes, a Szovjetunió Fegyveres Erőinek 
Hadtáptörzs Főnöke, a hadtudományok doktora, professzor 

Megjelent: a Tit i Sznabzsenyij 1981. 5. számában 

1. Rész 

A csapatok minden oldalú biztosításában a hadtáp megnövekedett szerepe 
megköveteli valamennyi tagozatban és szolgálatban a vezetés rendszerének folya
matos tökéletesítését. A történelmi tapasztalat bebizonyította, hogy minden há
borúban a csapatok technikai felszereltsége, a harctevékenységek feszítettsége és 
méreteinek növekedése megnöveli az anyagi eszközök szükségletét. Elég bizonyí
tásul azt felhozni, hogy a Nagy Honvédő Háború hadműveleteiben a szállítandó 
anyagok mennyisége 15-ször nagyobb volt, mint az első világháborúban. 

Gyökeresen megváltozott az anyagi eszközök felhasználásának struktúrája is. 
Így az első világháborúban az orosz hadsereg részére a hadművelet biztosítására 
eljutottak és átlagosan az összmcnnyiséghez százalékban - lőszerből és fegyver
zetből 3,60/o-ot, élelmiszerből és lótápból 63,5%-ot, műszaki anyagból 19,50/o-ot, 
egyéb anyagokból 13,4°/o-ot, ugyanakkor a Nagy Honvédő Háború éveiben lő
szerből közel 29,20/oot, üzemanyagból kb. 280/o-ot, élelmiszerből és lótápból 13,3, 
egyéb anyagokból 23,50/o-ot. 

Különösen megnőtt a szükséglet fegyverzetben, lőszerben, üzem- és kenő
anyagokban. Azért, hogy a hadsereget el lehessen látni, az iparnak, az egész 
népgazdaságnak meg kellett termelni, a Fegyveres Erők Hadtápjának pedig át
venni és a csapatokhoz eljuttatni a háború éveiben több mint 13 millió tonna 
üzemanyagot (haditengerészet nélkül), 10 millió tonna lőszert és kb. 40 millió 
tonna élelmiszert és lótápot. Csak vasúton szállítottak 300 millió tonnát, gép
kocsin több mint 625 tonnát, vízen az ellátás érdekében 21,5, légi úton 140 ezer 
tonna anyagi eszközt . 
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A meghatározott feladatok sikeres teljesítése érdekében már a háború kez
detén megmutatkozott annak szükségessége, hogy a hadtápbiztosítás és vezetés 
új, hatékonyabb rendszerére van szükség. Az áttérés alapjait az újonnan létre
hozott hadtáp magasabbegységek, egységek, intézetek és szolgálatok vezető szervei 
képezték. 

Melyek voltak ennek az átállásnak az okai, hogyan ment az végbe, milyen 
új feladatok állnak napjainkban a fegyveres erők hadtápvezetésének tökéletesítése 
területén - ezeket a kérdéseket vizsgáljuk meg az alábbi cikkben. 

* 
A Nagy Honvédő Háború előestéjén a Szovjet Fegyveres Erők meglehetősen 

jelentős tapasztalattal bírtak a harctevékenység végrehajtásában és azok hadtáp
biztosításában. Mint ismeretes, ezek a tapasztalatok felhalmozódtak a polgár
háború időszakában, a japán agresszorok Haszánnál és a Halhin-Gol folyónál 
történő szétverésében, és különösen az 1939-1940-es években lefolytatott finn 
hadjáratban, ahol feltárult a hadtápbiztosítás rendszere, annak vezetése és töké
letesítésének szükségessége. Ez a tapasztalat szolgált az új MPV-71 hadtáp sza
bályzat tervezet alapjául. 

71 - Munkás Paraszt Vörös Hadsereg 
A szabályzatba kerültek megfogalmazására a csapatok hadtápbiztosítása 

megszervezésének olyan alapvető elvei, amelyek tükrözték az akkori időnek meg
felelő és élenjáró hadműveleti művészet nézeteit a hadműveletek megvívására. 

A hadtáp új megszervezésében és vezetésében jelentős szerepet játszott a 
párt irányításával és a nép által létrehozott, megfelelően fejlett, az ország hadi
gazdasági bázisa. 

Az Uralban, Szibériában létrehozott új ipari üzemek termelték a legfejlet
tebb fegyvereket, technikai eszközöket, létrehozták a szükséges tartalékokat és az 
anyagi eszköz készenléteket. 

Azonban, ahogy a háború kezdeti időszaka bebizonyította, az új követelmény
nek, a harctevékenységek jellegének teljesen megfelelő hadtápvezetési rendszert 
nem sikerült létrehozni. 

Ez azonban érezhető volt a német fasiszta hódítók ellen harcbalépett csa
patok hadtápbiztosításának megszervezésében. Annak ellenére, hogy közvetlenül 
a csapatoknál és a határmenti katonai körzetek területén üzemanyag, lőszer, 
élelmiszer és más anyagi eszközök voltak, de sok esetben ezek nem kerültek 
felhasználásra a készletek felhasználás,ának nem megfelelő irányítása és egészében 
a hadtáp nem megfelelő vezetése miatt. 

A lényeg abban van, hogy a háború kezdetén alapvető tervező szerv a front 
volt, ugyanakkor a hadtápbiztosítást a hadsereg szervezte, mivel tábori hadtáp 
egységekkel - alegységekkel és intézetekkel az rendelkezett. 

A kezdeti időszakban a frontparancsnok elhatározásai a hadműveletekre, 
ellencsapásokra nem mindig voltak eredményesek. Ennek részben az is oka, hogy 
a frontok tábori, mozgékony hadtáppal nem rendelkeztek és a hatalmas stacionáris 
bázisokkal, raktárakkal gyakorlatilag a megtervezett harctevékenységeket nem 
voltak képesek biztosítani. 

A háború első nehéz napjairól KK. Pokoszovszkij, a Szovjetunió marsallja, a 
„Katonai kötelesség" című könyvében a következőket írta: ,,Az előkészítés gyors 
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ütemben, de nyugodtan és tervszerúen folyt. Mindenki a saját helyén volt és 
teljesítette kötelességét. Nehézségeink csak az anyagi biztosításban mutatko<,ott. 
Elégtelen gépkocsik száma, kevés az üzemanyag. Behatárolt mennyiségű a lőszer. 
Várni, amíg felülről megmondják, hogy mit, honnan kapunk, nem lehetett. A 
közelben voltak a központi lőszerraktárak és gépkocsi egységek. Megparancsol
tam a raktárak felnyitását. A hadbiztosok ellenállását csak megfelelő rendszabá
lyok foganatosításával lehetett letörni." 

Más esetekben a háború kezdetén főképpen hiányzott az egységes, központo
sított hadtápvezetési rendszer. Gyakran komoly ellenállást jelentett a hadtáp 
sikere útjában a hadtápszolgálatok munkájában megmutatkozó széttagoltság. 
Megmutatkozott úgy a csapat és hadműveleti, mint a központi tagozatban a 
csapatok biztosításában a szükségszerű koordináltság és összekovácsoltság. 

A Szovjet Hadsereg hadtápja hadműveleti felépítésével abban az időben, a 
Vezérkar, a frontok és hadseregek törzsei foglalkoztak. ők határozták meg és 
tervezték a következő hadműveleti anyagi biztosítását. Ugyanakkor ebben az 
időben az anyagi eszközökkel a különböző szolgálatok rendelkeztek, amelyek 
nem tartoztak az összfegyvernemi törzs alárendeltségébe. 

Másképpen szólva, a felsőbb személy el volt szakítva a tervezési funkcióktól, 
a szállítástól és az ellátástól. Ez természetesen negatívan hatott a háború első 
napjaiban csapataink biztosítására. 

A helyzet kiéleződéséhez az is hozzájárult, hogy a fasiszta-német csapatok 
váratlan támadása következtében a csapat és hadműveleti hadtáp mozgósítása, 
szétbontakoztatása meghiúsult. A békehelyzetről a háborús helyzetre való áttérés 
lényegében a mozgósítási időszakban kerül végrehajtásra, de ahogy közismert, 
ilyen lehetőséget a csapatok sem és a hadtáp sem kapott. Mindez természetesen 
nem kerülte el a Párt Központi Bizottsága, az Allami Honvédelmi Bizottság 
és a Legfelső Főparancsnokság Főhadiszállása figyelmét. Ezért gyökeres válto
zásokat hajtottak végre valamennyi hadtáp tagozatban. A meghozott döntések 
alapját a Szovjet Hadsereg hadtápbiztosítási rendszerének tökéletesítése - a 
lenini centralimlt vezetés követelményeinek figyelembevételével történt. V. I. 
Lenin a polgárháború éveiben megvizsgálta. A KB direktíva tervezésében a kö
vetkezőt írta: ,. ... a háború sikeréhez szükséges a Vörös Hadsereg osztagainak 
egységes vezetése, a szocialista köztársaságok készleteinek, erőforrásainak szigorú 
centralizdlt felhasználása, többek között a katonai ellátásban, a vasúti szállítás
ban, mint a háború legfontosabb anyagi tényezőjében - mely elsődleges jelentő
séggel bír a hadművelet végrehajtása szempontjából, ilyen például a Vörös Had~ 
sereg ellátása harcesz.közökkel, ruházattal és élelmiszerekkel." 

1941. júliusában jóváhagyásra kerül a Szovjet hadsereg Hadt.ápvezetésének 
Szabályzata háborús időszakra. Egy hónap múlva létrehozták a Szovjet Hadsereg 
Hadtáp Főcsoportfőnökségét, a frontok és hadseregek hadtáp csoportfőnökségeit. 
Valamennyi hadtáptagozatra megfelelő utasításokat dolgoztak ki. A Szovjet 
Hadsereg Hadoápfőnökévé, később egyidejűleg Közlekedési Népbiztossá a kiemel
kedő katonai vezetőt, a tapasztalt pártmunkást - a Szovjetunió Honvédelmi 
Népbiztosának helyettesét, Hruljev hadbiztos altábornagyot nevezték ki. A 
Szovjet Hadsereg legfontosabb ellátási kérdései megoldására a KB bevonta a 
kiemelkedő államférfiakat is, 

194L augusztus 19-én bevezetésre került az SZH Légierejének hadtápfőnöki 
beosztása, 1942. májusától pedig a Haditengerészet hadtápfőnökének kinevezése . 
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Ezekbe a beosztásokba N. E. Zsukov nevét viselő Akadémia parancsnoka, N. A. 
Szokolov-Szokolenokot, a légierő vezérörnagyiát és Sz. I. Vorobev, a partmenti 
szolgálat vezérezredesét nevezték ki. 

A front hadtápokat olyan közismert katonai vezetők irányították, mint a 
következő akadémiák parancsnokai: a vezérkari - V. K. Mordvinov vezérezre
des; a Frunze-i - M. Sz. Hozin altábornagy; az SZH tanintézeti csoportfőnöke 
- 1. KI Szmirnov altábornagy; a Nyugati Katonai Körzet parancsnoka - V. N. 
Kurdjunov altábornagy; az Észak-kaukázusi Katonti Körzet parancsnoka -
M. A. Rejer altábornagy. 

1. V. Sztálin, a Legfelsőbb Főparancsnok, a csapatok mindennemű anyaggal 
való ellátását, mint fontos hadműveleti tevékenységet, az SZH harci tevékeny
sége megszervezése fontos, elszakíthatatlan részének tekintette. 

Hruljev hadseregtábornok erre így emlékszik vissza: ,,a legfelsőbb főpa
rancsnok, miután megismerkedett a frontokon kialakult helyzettel és kiemelte a 
csapatok anyagi eszközökkel való ellátásának és sebesültek kiürítésének nehé~sé
geit; A háború - mondta ő - vasfegyelmet követel a csapatok ellátásában. Ezt 
a fegyelmet a front és hadsereg hadtápfónököknek szilárd kézzel kötelesek fenn
tartani. Önöknek, a frontok hadtápsávjaiban diktátorkodni kell, és ezt kötelesek 
megtanulni, elsajátítani." 

A háború során, ebben az időszakban hozták létre a hadtáptörzseket a köz
pontban, a frontoknál, a hadseregeknél, megalakították a tábori front hadtápo
kat, folytatták az anyagi, szállítási, technikai, egészségügyi biztosítás rendszerének 
tökéletesítését. 

Ez év sor:án lesz 40 éves a gyökeresen átszervezett hadtáp. Ezt a jelentős 

időpontot tekintjük kezdetnek a hatalmas, mozgékony és technikailag jól fel
szerelt hadtáp megalakításának. A frontok hadtápbiztosításának tervezése meg
javításában kiemelkedő szerepet játszott a Legfelsőbb Főparancsnok első helyet
tese, G. K. Zsukov, a Szovjetunió Marsallja. Zsukov fontosnak tartotta a hadmű
veletek anyagi biztosítási tervei kidolgozásába bevonni a Szovjet Hadsereg Had
táp törzsfőnökét is. A vezérkar hadműveleti csoportfőnökség által adott adatok 
alapján ő köteles volt kidolgozni: a hadtáp (front és hadsereg) felépítését; a 
front és hadsereg utak előkészítésének a vasútvonalak helyreállításának, az &le1-
miszer, a lótáp, a ruházati anyagok, az üzemanyag, az egészségügyi anyagok fel
halmozásának terveit és a szállítási tér igénylését. Az ilyen részletes tervezés a 
frontok és hadsereg hadtápbiztosításában pozitív szerepet játszott. A későbbiek
ben a Szovjet Hadsereg hadtáptörzse kidolgozta a hadászati front-hadműveletek 
tervezésének kérdéseit is. 

A fenti módszerrel a Vezérkar, a frontok és hadseregek törzsei megőrizték a 
hadműveletek tervezésének általános funkcióját, a hadtáptörzsek és szolgálatok 
pedig tervezték az ellátást, a szállítást és a sérültek kiürítését. 

A hadtápvezetés centralizációja lehetővé tette az anyagi források ésszerűbb 
eloszt.ását, megkönnyítette a nyilvántartást, a felhasználás, a szállítás tervezését, 
az információ gyűjtését és megfelelő javaslatok kidolgozását a parancsnoknak a 
csapatok minden oldalú biztosítása érdekében. 

Közismert, hogy a frontok szükségletei kielégítése érdekében mozgósításra 
került az ország összes ereje. 1941. július 30-án a Politikai Bizottság döntése 
érdekében létrehozásra került az Allami Honvédelmi Bizottság, élén a KB fő
titkárával, I. V. Sztálinnal. 
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Ez rendkívüli szervezet kezében összpontosult az összes hatalom, az állami, 
a katonai és a gazdasági vezetés. A KB és AVB tagjai: A. A. Andrejev, N. A. 
Voznyeszenszkij, A. L Mikojan, H. M. Svernyik és mások foglalkoztak az SZH 
ellátásával. Például N. A. Voznyeszenszkij foglalkozott a fegyverzet és lőszer, 
A. H. Koszigin a ruházat és lábbeli termeléssel. Tapasztalt párt és gazdasági 
vezetők irányították népbiztosságokat. A. 1. Sahurin a repülőipart, D. F. Usztyinov 
a fegyverzetet; V. A. Malisev a gépipart. 

A hadászati hadtáp központi szervei sikeresen végrehajtották saj,át feladata
ikat a népgazdasággal kapcsolatban, az ország hadigazdasági vezetésén k~resztül. 
Létrejött a Szovjet Hadsereg hadtápbiztosítási hadi-gazdasági rendszere. Ez a 
rendszer teljes mértékben igazolta magát és meghatározott szerepet játszott a 
fasiszta Németország feletti győzelem kivívásában. 

Természetesen a háború során a hadt.ápvczetésbcn még sok nehézséget kel
lett leküzdeni. A lényeg az volt, a kialakított rendszer egyre meggyőzőbben mű
ködött és az anyagi bázis egyre célirányosabban került felhasználásra. 

A hadművészet fejlődése következtében, a hadigazdálkodásban felgyülem
lett tapasztalatok alapján a Nagy Honvédő Háború második szakaszában a had
táp vezetése konkrétabb fejlődésen ment keresztül. 

Az 1942-1943-as években az ellenség mind jobban érezte a szervezett ellen
állást és egyre nagyobb veszteségeket szenvedett élő erőben és technikában. Ezt 
fényesen demonstrálja az 1942. novemberében a Dél-nyugati, Don-i és Szt.álin
grád-i frontok által végrehajtott ellencsapás, a Kurszk-i csata és az 1943-as 
nyári hadjárat. Már a hadtáp összes tagozatának vezető szerveitől megkövetelték 
nemcsak a vasfegyelmet, a biztosítás tervezésének centralizálását szolgálatonként, 
hanem az operativitást a feladatok megoldásában, azokban is, amelyek közvet
lenül a harctevékenységek körzeteiben keletkeztek. 

Ezzel kapcsolatban sok példát lehet felhozni. Amikor az AHB, a fő és 
központi csoportfőnökségek teljes jogú tagjai megérkeztek a csapatokhoz, a hely
szinen tanulmányozták a helyzetet, akkor elhatározásaikat a frontok, csapatok 
biztosítása érdekében hozták meg. A hadtáp szolgálatai egységes vezetésben 
lehetőséget kaptak operatívan reagálni a kialakult helyzetre és a szükséges kor
rekciók elvégzésére. Fontos szerepet játszott a Szovjet Hadsereg hadt.áptörzse, 
a frontok és seregtestek hadtáptörzsei. 

Megszervezték és koordinálták a szolgálatok munkáját a hadműveletek 

folyamán. Így folyamatossá vált a csapatok biztosítása és hatékonyabban hasz
nálták fel az erőket és eszközöket. 

Fontos annak a ténynek a hangsúlyoOO.sa, hogy a háború második szakaszá
ban valamennyi szolgálat vezetésének tökéletesítése biztosította, hogy alkotóan 
alkalmazzák az új és hatékony elveket, a csapatok hadtápbiztosítása megszerve
zésének módszereit a harctevékenységek különböző viszonyai között . 
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ZEITSCHRIFT FÜR 

Ml LITIR· 
MEDIZIN 

Gondolatok a fegyveres erők eü. intézményeinek 
fejlődéséről 

Megjelent: a Zeitschrif für Milit. Med. 1981. 4. s~ámában 
Írta: Rehe R., Hippe F. 

A Nemzeti Néphadsereg 25. évfordulója és méginkább a Német Szocialista 
Egységpárt X. kongresszusa j elentös eredmények, és módot adnak arra, hogy 
visszatekintsünk az 1956. előtti évekre. A Nemzeti Szocialista Egységpárt ke2:
dettől fogva kellő figyelmet fordított a biztonsági és katona-politikára, amelyeket 
a politika szétválaszthatatlan alapkoncepciója integráns alkotórészének tekintett. 

Közvetlenül a háború vége után a párt katonapolitikája a fasiszta - mili
tarista esztelenségek emberi fejekből való kiűzésére irányult. A megindult 
demokratikus fejlődés katonai oltalmazását a Németországban állomásozó 
szovjet fegyveres erők csoportjai látták el. Az antifasiszta - demokratikus rend 
létrehozásával felmerült a demokratikus rendőri szervek kiépítésének követel
ménye. A munkások osztályöntudatos fiai, akiket kipróbált antifasiszták irá
nyítottak és neveltek, a párt biztonsági politikája által vezetve, átvették az új 
rend belső védelmét. A kialakuló Német Népi Rendőrségnek szüksége volt a 
szolgálat speciális igényeit kielégítő egészségügyi ellátásra. A Népi Rendőrség 
Berlin-i kórháza képezte az első nagyobb állandó jellegű eü. intézményt, ame
lyik gyakorlati-klinikai, mint a későbbiekben tudományos tevékenységével egy 
új egészségügy úttörőjévé vált. 

Az NDK megalapításával a hatalom védelme, amelyet a munkásosztály 
szövetségben a dolgozó Parasztsággal, értelmiséggel és más társadalmi rétegek
kel együtt gyakorolt, összállami üggyé vált. 

A Kiképzési Főnökség (HV A) laktanyákban elhelyezett készenléti alaku
lataiból kialakult a munkásosztályhoz és pártjához hű fegyveres szervezet. Ezek
nek az erőknek eü. biztosítása szükségessé tette egy megfelelő eü. szolgálat létre
hozását. További szervezésében különleges jelentőséggel bírt az 1949. okt. l-én 
egy volt kaszárnyában létesített Leipzig-Wiederitzsch Népi Rendőrségi kórház. 
Ez lett a HV A és az 1952-ben létrehozott laktanya Népirendőrségének (KVP) 
eü. szolgálatának elsö központi kiképzési bázisa, valamint a HV A és KVP hoz-
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zátartozói stacioner ellátásának magja. 1949 novemberében/decemberében került 
sor az első - gyengélkedő vezetői tanfolyamra, s 1950 január/februárjában egy 
tanfolyamra a betegszoba - vezető helyettesek részére. 1950. február-április 
között 2 tanfolyam következett a Népi Rendőrség (VP) kórházában a betegszo
bákból vezényelt eü. katonák részére. 1950. március 7-töl az első pacienseik fel
vételével 3 osztályon megkezdődött az eü. ellátás és gondozás. 1950. december 
l-től, 1951. szeptember l-ig folyt le az első felcsertanfolyam a VP kórházában, 
míg a második 1951 októberétől 1952 júniusáig zajlott le, a kiképzett felcserek 
a laktanyai Népi Rendőrség szolgálati helyein léptek működésbe. 

A harmadik és a Népi Rendőrség KW-házához kapcsolódó felcsertanfolyam 
1952 őszén kezdődött és mint kettő, illetve hároméves kiképzés zajlott le. 

Az. 50-es évek elején a kórház volt a szálláshelye a Népi Rendőrségnek a 
lipcsei egyetemen tanuló beosztottainak. 

1951-ben jelent meg az utasítás egy tanulószázad szervezésére a HVA állo
mányában, Lipcse helyőrséggel, amelyik a Népi Rendőrség Kórházához lett csa
tolva. 

Az NSZEP II. Pártkonferenciája határozatot hozott a szocializmus alapjai
nak tervszerű lerakásáról. Ez a konferencia alapvető jelentőségű az NDK-ban 
folyó szocialista forradalom katonai programjának pontosítása számára. Meg
indokolta a saját nemzeti fegyveres erők szükségességét és jellegét, amelyek 
vállvetve a szovjet hadsereggel és a népi demokratikus országok többi hadsere
gével minden ellenséggel szemben képesek megbízhatóan oltalmazni a szocializ
must. Bár a katona eü. kiképzés a lipcsei tanfolyamok folytatott felcserképzéssel 
meglelte saját helyét, immár egy messze nagyobb jelentőségre tett szert. 

A HV A és KVP alakulatainál eleinte csak kevés orvos volt, közülük csu
pJ.n egy kis rész kapott bevezetést a szovjet katona-egészségügy alapjaiba. Az 
eü. ellátást sokszor szerződéses polgári orvosok végezték. A paciensek kezelése 
a laktanyai betegszobákban történt a KVP, későbbi segélyhelyein. A laktanya 
Népi Rendőrség első alakulatainak szervezésével, létrehozták az első egészség
ügyi zászlóaljakat is. Speciális eü. intézményeket kapott a légi és tengeri rend
őrség is. Felejthetetlen marad az önzetlen segítség, amelyet azokban az években 
tapasztalt szovjet katonaorvosok nyújtottak a vezető orvosoknak a KVP ala
kulatainál és eü. intézményeinéJ. 

A kiképzett katonaorvosok iránti igény fokozatosan növekedett. 1955-ben 
a Laktanya Rendőrség megkaphatta saját katona eü. kiképzési bázisait. A:z. 
NSZEP Pártvezetőségének és az NDK kormányának határozata alapján, 1955. 
jún. l-én bekövetkezett a Laktanya Rendőrség Katonaorvosi Szekciójának, mint 
a katonaorvosi felsőfokú káderképzés központi kiképzési bázisának létrehozása 
(katonaorvosok, fogorvosok, gyógyszerészek) a csapatok és kötelékek egészség
ügyi biztosításának lényeges javítására, továbbá a Nemzeti Néphadsereg és Ha
tárőrség egészségügyi szolgálata harc- és működőképességének fokozására. Az 
összes egyetemről és orvosi akadémiáról a legjobb és legöntudatosabb elvtársak 
és FDJ-funkcionáriusok lettek megnyerve a Katonaorvosi Szekció első évfolya
mának hallgatójaként. 

A HVA, illetve KVP stacioner intézményei az 1951-1955. közötti években 
tervszerűen kiépítésre kerültek. Ismert tény, hogy az NDK-ban akkor a tuber
kulózis mint népbetegség - a kapita1izmus és a háború öröksége - még nem volt 
leküzdve, a HV A 1951. május 6-án átvette a Klietz-i szanatóriumot, mint a 
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Népi Rendőrség tuberkulózisban megbetegedett tagjainak kezelési centrumát, 
1955-ben az intézményt Drezdába helyezték át. Még több mint egy évtizeden át 
a tuberkulózis és tüdőbetegségek központi kórházaként látta el feladatait. A 
Nemzeti Néphadsereg Drezda-i lazarettje ma egyike a Nemzeti Néphadsereg 
szakosított egészségügyi intézményeinek. A KVP lazarettei további állomáshe
lyeken kezdték meg működésüket. 

A tengerészet mostani lazarettje és a Repülőorvosi Intézet szintén a KVP 
intézeteiben kezdték meg működésüket. 1954. márc. 16-án nyílhatott meg az 
egykori központi kórház a Belügyminisztériumban, a mai Bad Saarow-i Köz
ponti lazarett. Az intézmény a pavillonrendszer - ami a kórházépítésben már 
a múlt század második felében igazOlta magát - s a jelenlegi blokkrendszerű 
kórházépítési stílus előnyeinek kihasználásával épült. Az 1954. évi 9 szakterü
letről 1974-ig 20-ra történő bővítéssel a Nemzeti Hadsereg Központi lazarettje 
katonaorvosi-klinikai kezelési intézményből egy szakosított és részben a diag
nosztika, terápia és katonaorvosi felülvizsgálat területén magas szakosított te
vékenység helyévé fejlődött. 

Az. eü. ellátás kiépítése és szervezése során tanulmányozták és alkalmazták 
a szovjet hadsereg és más testvéri hadseregek eü. szolgálatának tapasztalatait. 
Amikor 1956-ban megkezdődött a Nemzeti Néphadsereg kiépítése a KVP eü. 
szolgálatának tagjai készségüket nyilvánították, hogy a szocialista hadseregben 
szolgáljanak s letették esküjüket. Ma a~ eü. ellátás szocialista rendszere a fegy
veres erőknél arra irányul, hogy a konkrét helyzetek szerint minden típusú és 
súlyosságú sérültek a szükséges segélyt a szükséges mértékben és a legrövidebb 
időn belül megadják. Ehhez a Nemzeti Néphadsereg egészségügyi intézményei 
a legkorszerűbben vannak felszerelve és minden tekintetben kiválóan képzett 
katonaorvosi személyzettel rendelkeznek. 

A Nemzeti Néphadsereg lazarettei, mint a hadsereg tagjai részére nyújtan
dó kvalifikált eü. ellátás intézményei és részben a katona eü. káderek kikép
zésének és továbbképzésének központjai döntő befolyást gyakorolnak a Nem
zeti Néphadsereg egészségvédelmének eredményességére és hatékonyságára. 

A lazarettek lényeges hozzájárulása a Nemzeti Néphadsereg magas fokú 
harckészültségének eléréséhez nemcsak a megbetegedett, illetve sérült személyi 
állomány gyors ellátásában és gyógyításában nyilvánul meg, hanem mindenek
előtt a széles körű komplex profilaktikus rendszabályokban a személyi állomány 
egészségvédelmének további javítására, s azzal együtt az egészségkárosodások 
megelőzésére. 

A hagyományok ápolása kiemelt helyet foglal el katonaorvosi múltunk ku
tatásában s ma még nagyobb jelentőséggel bír. A hagyományok ápolása a fegy
veres erők eü. intézményei fejlődésének exakt értékelését, abból pedig munka
körülményeik és eredményeik helyes értékelését is jelenti. 

A közösségi gyakorlat igazolja, hogy katona eü. intézményeink fejlödése, 
az ellátás, a kiképzés és továbbképzés fontos elemét képezi fegyveres erőink 
fejlődésének és erősítésének, valamint a mi büszke Német Demokratikus Köz
társaságunk további erösödésének. 
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TAJ8KOZTATú KÖZLEM8NYEK 

.. FELHÍVÁS! 
Szerkeztőségünk - az MN Hadtáp Tudományos Tanács határozatára - fel

hívással fordul a Magyar Néphadsereg fiatal hadbáp tiszt és tiszthelyetteseihez, 
hogy aktív közreműködésükkel (publikációikkal) váljanak folyóiratunknak. a 
,.Hadtápbiztosítás" új rovata „A fiatalok fóruma"-nak szerzőivé. 

Kérjük a fiatalokat, hogy bátran vállalkozzanak egyénileg, vagy kollektíven 
különböző írások, tájékoztatók és cikkek elkészítésére. Ezek 2-3 oldaltól 10-12 
oldalig terjedhetnek. Kérjük publikációjukban mutassák be a csapathadtáp szol
gálatot teljesítő fiatal káderek mindennapi feladatait, munkáj;át a szolgálatban 
elért eredményeiket, örömeiket és gondjaikat. Tegyék közkincsé a szolgálat béke
gazdálkodásában, a személyi állomány hadtáp ellátásában elért eredményeket. 
Mutassák be az egyes hadtápszolgálati ágak munkáját gyakorlatokon és más 

~ kiképzési rendezvényeken. 

Úgy véljük, hogy e felkínált lehetőséggel a fiatalok egy jelentős része élni 
fog és ehhez kérjük az idősebb, tapasztaltabb hivatásos állomány, valamint a 
parancsnokok támogatását, ösztönzését, biztatását. 

A szerkesztőség számít arra, hogy fiatal hivatásos állományúak publik:iádós 
tevékenysége nagymértékben hozzájárul a hadtápbiztosítás elméleti és gyakorlati 
tapasztalatainak feldolgozásához, az új eljárások, módszerek, fogások általánosí
tásához, ezáltal az előttünk álló feladatok közös megoldásához, szolgálatunk 
további fejlődéséhez. 

Várjuk az új szerzők írásait! 
Szerkesztőség 
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TUDOMANYOS f:LET !I 
Az MN Hadtáp Tudományos Ta

nács 1981. december 11-én plenáris 
ülésen értékelte az 1981. évben vég
zett tudományos tevékenységet, meg
vitatta és elfogadta az 1982. évi kuta
tási tervet, döntött a tudományos te
vékenység erkölcsi és anyagi elismeré
séről és ajánlást fogadott el a tudo
mányos káderképzésre. 

A testületi ülés megállapította, hogy 
Tudományos Tanácsunk 1981. évi ku
tatótevékenységében a fő figyelmet az 
új, a VI. ötéves tervidőszak tudomá
nyos tevékenységének beindítására, a 
tudományos feladatoknak a szolgálati 
feladatok rendszerébe való beépítésé
re fordította. 

Az előírt feladatok szekció és ple
náris üléseken, valamint más rendez
vényeken kerültek feldolgozásra. 

A testületi ülések többsége ered
ményes, alkotó jellegű volt és az el
méleti kérdések mellett a gyakorlati 
módszereknek, eljárásoknak is jelentős 
hely jutott. Az üléseken kialakított 
következtetések nagy segítséget nyúj
tottak a vezetői döntések tudományos 
megalapozásához és szolgálatunk ki
egyensúlyozott, tervszerű fejlesztésé
hez. 

Szakmai információs rendszerünk
ben jelentős szerepet foglalt és foglal 
el a „Hadtápbiztosítás" című folyó
iratunk, mely egyre jobban hozzájárul 
a hadtáp vezető szervek, csapatok és 
intézetek hivatásos hadtápállománya 
ideológiai és szakmai műveltsége nö
veléséhez, az általánqs és szakmai 
tapasztalatok terén meglevő ismeretek 
bővítéséhez. 

A tudományos káderképzésben a 
szükséges feltételek, előírások teljesí
tésével 1981-ben dr. Deák Péter al
ezredes, a hadtudományok doktora, 

182 

dr. Várhelyi István és Gion Béla mk. 
alezredesek a hadtudományok kandi
dátusa fokozatot érték el. Dr. Simon 
P.il. o. ezredes és Dobó Ferenc alez
redes elvtársak esetében lefolytatásra 
került a munkahelyi vita. 

A kutatómunkára történő felkészí
tésben számottevő az előrelépés. A 
fiatal tisztek közül Szenes Zoltán őr
nagy eredményesen felvételizett az 
ösztöndíjas aspirantúrára, Hautzinger 
Gyula százados pedig levelezőként ke
rült felvételre. 

A Tudományos Tanács meghatároz
ta az 1982. évi munka fő irányait, 
mely szerint 1982-ben folytatni kell a 
VI. ötéves tervidőszak időarányos fel
adatainak végrehajtását. Ennek érde
kében a fő figyelmet a megszervezés
re, a feltételek biztosítására, a tudo
mányos feladatoknak a szolgálati fel
adatok rendszerébe való közvetlenebb 
beépítésére, a felsőszintű döntések 
megalapozott, tudományos igényű elő

készítésére, az új képzési forma haté
kony igénybevételére, a kutatók és 
döntéshozók (vezetők) közötti közvet
lenebb kapcsolat továbbfejlesztésére 
és az MSZMP tudománypolitikájának 
megfelelően az alkotókészség kibon
takoztatásának elősegítésére kell for-
dítani. 

Szerkes~tőség 

FOLYÓffiATOKBÓL 

1. Általános doktrinális kérdések 

1. Korszerűsíteni kell a hadtápot. 

Az amerikai hadsereg hadtápja je-
lentős változáson megy keresztül a 
80-as években rendszeresítésre terve
zett új technika miatt. A szerző átte
kinti a közelmúltban történt változá
sokat, majd foglalkozik az amerikai 
hadtápközpont azon erőfeszítéseivel, 
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hogy jobban kielégítse a harcoló csa
patok szükségleteit. 

Military Review, 1981. 1. sz. 51-
59. oldal 

II. Vezetés és gépesítés 

1. Tájékoztató rendszer. 
A Szovjet Hadtáp és Szállítási Aka

démia egyik tanszéke tájékoztató 
rendszert dolgozott ki egy gépkocsi 
javító üzem automatizált vezetéséhez. 
A rendszer segítségével a vezetők ada
tokat kapnak a javításhoz szükséges 
pótalkatrészek biztosításának lehető
ségeiről. 

Technika i Vooruzsenie, 1981. 7. sz. 
16-17. oldal 

2. Helyőrségi kórházak fejlesztésé
nek főbb irányai. 

Jurov altbgy. elvtárs cikkének első 
részében vázolja a helyőrségi kórhá
zak aktuális helyzetét, majd rátér a 
kórházakban folyó munka fejlesztésé
nek feladataira. Ezen belül foglalkozik 
a gyógyítási, a vezetési folyamatok
kal. az orvosi etikával, valamint a 
csapatoknál folyó munkával. 

Vojenno-Medicinszkij Zsurnal, 1981. 
5. sz. 3-8. oldal 

3. Gazdaságirányítási szervek adat
tárolási és kiértékelő rendszere. 

A minőségileg jobb döntés elkészí
téséhez szükséges információs folya
mat racionális kialakítása érdekében 
a tervek előkészítése, végrehajtása, el
lenőrzése időszakában egy jó gépi 
adattároló és kiértékelő rendszert kel
lett kifejleszteni 1975-78. között. A 
cikk ezt a programcsomagot ismerteti. 

Rechentechnik und Datenverarbei
tung, 1980. 12. sz. 26-29. oldal 

Ill. Gazdálkodás, szállítás, egész
ségügyi biztosítás békében 

1. Felhasználás ért&elése, a haté
kony karbantartás feltétele. 

A szerző több évtizedes tapasztala
ta alapján bemutatja egysége gépjár
műveinek technikai állapotát, a meg
hibásodások mennyiségét gépkocsitípu
sonként, majd vázolja a karbantartás 
ésszerű megszervezését. 

Militiirtechnik, 1981. 2. sz. 81-125. 
oldal 

2. Helyesen értelmezzük a központi 
takarékossági konferencia feladatait. 

A Német Nemzeti Néphadsereg 
üzemanyag-szolgálata 1979-ben taka
rékossági konferenciát tartott. A cikk 
az ott megszabott feladatok terén, az 
azóta elért eredményeket ismerteti. 

Militiirtechnik, 1981. 3. sz. 123-
125. oldal 

3. Élelmezési technikai eszközök 
karbantartása és üzemeltetése. 

A szerző ismerteti az élm. technikai 
eszközök karbantartásának követel
ményeit az új szabályzatok figyelem
bevételével. 

Tyl a Zasobovani, 1981. 2. sz. 42-
45. oldal 

IV. Harc-hadművelet hadtápbizto
sítása, kiképzés, oktatás 

1. Hegyes terep körülményei kö
zött. 

A cikk egy gyakorlaton keresztül 
bemutatja a gépesített lövészezred 
hadtápbiztosítását támadásban, erdős
hegyes terepen. Különösen sokat fog· 
lalkozik az őrzés-védelem megszerve
zésével és a hadtápalegységek áttele
pítésével. 

Tyl i Sznabzsenyije, 1981. 6. sz. 20-
23. oldal 

2. Olasz alpesi dandár védelemben. 
A cikk többek között ismerteti az 

ellátás általános rendjét és az ellátó 
zászlóalj szervezését. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 235-
242. oldal 
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3. Egészségügyi zászlóalj szakhar
cászati gyakorlata. 

A szerző ismerteti a gyakorlat elő
készítésének, végrehajtásának és érté
kelésének egy célszerű változatát. 

Vojenno Medicinszkij Zsurnal, 1981. 
6. sz. 20-23. oldal 

4. Új osztrák hadtáp kézikönyv 
(szabályzat). 

A folyóirat közli a hadtáptisztek 
kézikönyvének századra és zászlóaljra 
vonatkozó részét. Ebből ismerhető 

meg a század és zászlóalj hadtápbiz
tosítás alapelvei, végrehajtó alegységei 
és azok feladatai. 

Truppendienst, 1981. 3. sz. 279-
282. oldal 

5. Ismerd meg az ellenséget! 
A cikk az amerikai hadosztály had

tápbiztosításával foglalkozik. 

Ty! a Zasobovani, 1980. 10. sz. 18-
20. oldal 

V. Katonai rendszer 

1. NSZK területvédelme. 
A területvédelmi csapatok feladata: 

a hátországi és hadműveleti hadtáp
objektumok őrzése, védelme; a közle
kedési utak javítása, valamint a had
testek anyagi, technikai és egészség
ügyi biztosítása. A cikk ismerteti ezen 
feladatokat ellátó erők globális szer
vezését és állományát. 

ÖMZ, 1981. 4. sz. 316-318. oldal 

KÖNYVSZEMLE 
ÚJKÖNYVEK 

Berecz János: Ellenforradalom tol
lal és fegyverrel 1956. című művének 
ez a második, bővített és javított ki
adása. A könyv megvilágítja azokat a 
belső körülményeket, amelyek miatt 
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1953. után éppen hazánkat ítélték a 
szocialista tábor gyenge láncszemének. 
Sajátos időszak volt ez, mögöttünk áll
tak már a szocializmus építésének kez
deti nagy sikerei, de ezek fényét be
árnyékolta az 1949. után elhatalmaso
dó helytelen politikai irányvonal, a 
személyi kultusz, a törvénysértések, a 
voluntarista gazdaságpolitika, a párt 
és a nép kapcsolatának meglazulása. 
A könyv kitekintést ad - zárófejeze
tében - a válság leküzdésének forra
dalmian bátor és immár negyed év
század sikereivel igazolt útjáról. 

Kossuth Könyvkiadó, 1981. 

A párt- és tömegszervezeti munka 
kérdései 

(A pártépítési tankönyv új kiadása) 

A kötet szerzői a XII. kongresszus 
határozatai alapján elméleti igényes
séggel írták meg az egyes fejezeteket, 
megtartva az előző kiadások értékeit, 
hasznosítva az évek során - a káder
képzésben és a gyakorlati munkában 
- szerzett tapasztalatokat. A kérdé
sek kifejtésénél nagy figyelmet fordí
tottak a marxizmus-leninizmus klasz
szikusainak tanításaira. A történelmi 
tapasztalatok tömör összegzése mel
lett helyet kap jelen helyzetünk tárgy
szerű és reális elemzése is. 

A párt- és tömegszervezeti munka 
kérdései című könyvnek jelentős érde
me a történetiség elvének alkalmazá
sa. Jól érzékelhető a párt több mint 
hat évtizedes és az MSZMP negyed
százados tapasztalatainak alkotó hasz
nosítása, egységben jelenlegi felada
tainkkal - és több területen a prog
ramnyilatkozatban megfogalmazott 
távlatokkal. 

Az egyes témák kifejtését a szerzők 
reálisan, a valós helyzetnek megfele
lően végzik el. A jó tapasztalatok ter
jesztésére helyezik a hangsúlyt, de 
nem hallgatják el a fogyatékosságokat 
sem. Keresik és vizsgálják az okokat, 
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hogy miért nehezebb egyes területeken 
- mint a határozatok pontosabb vég
rehajtásában, az alapszervezeti és a 
tömegszervezeti munkában - gyorsab
ban előrelépni. Több helyen is - a 
tapasztalatokra támaszkodva - java
solják új formák bevezetését, célrave
zetőbb módszerek alkalmazását. 

Azzal a meggyőződéssel ajánljuk e 
könyvet a pártoktatásban tanuló hall
gatóknak, gyakorlati pártmunkások
nak, állami és tömegszervezeti akti
vistáknak, hogy munkájuk során bát
ran támaszkodhatnak útmutatásaira, 
mert azokból kiindulva eredménye
sebben oldhatják meg feladataikat. 

Kossuth Könyvkiadó 1981. 

Montgomery tábornagy emlékiratai. 
A második világháború nemcsak 

korunk, hanem az emberiség egész 
történetének legnagyobb háborúja volt. 
Érthető tehát, hogy a szemtanúk, az 
események egykori résztvevői újra és 

újra visszatérnek a nagy világégés tör
ténetéhez. A2 örvendetesen felvirágzó 
emlékirat-irodalom tekintélyes része 
katonai emlékirat. A fegyveres küzde
lem egykori irányítói, fő- és mellék
szereplői ragadnak tollat, hogy ismét 
átgondolják a múltat, összegezzék ta
pasztalataikat a jelen- és utókor szá
mára. 

A személyes élményeken átszűrt 
események azonban gyakran ellent
mondanak a történeti hűségnek. A 
beszámolók más megvilágításba he
lyezik az egyes szereplők tetteit. A 
szerzői szándéknak ebben a műfajban 
kivételes szerepe van. 

A tábornagyot csupán a tévedései
vel jellemezni igazságtalan volna. Em
lékirata ellentmondásaival együtt ta
nulságos olvasmány. A2zá teszi a szer
ző eredeti egyénisége, hosszú és ese
ménydús katonai pályájának nem 
mindennapi tapasztalata. 

Zrínyi Katonai Kiadó, 1981. 
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A „Hadtápbiztosítás" 1981. évben megjelent 
számainak összesített tartalomjegyzéke 

Dr. Lapos Mihály 
vórgy. 

Dr. Kazinczi István 
nyá. aJ.ez. 

A hadtápbiztosítás elmélete 

A csapatok hadtápbiztosításának korszerűsítéséről 
1981. 1. sz. 3-7. oldal 

A szervezeti integráció néhány fontosabb elvi és had
ügyi vetületű kérdése. 
1981. 1. sz. 8-18. 

Dr. Generál Tibor alez. A hadtáp tömeg.pusztító és .gyújtófegyverek elleni vé
delmének, őrzés-védelmének néhány kérdése. 
1981. 1. sz. 19-28. oldal 

Dr. Generál Tibor alez. ,,A hadosztály hadtápbiztosít.á.sának alapjai" című aka
démiai tananyag fejlesztésének kérdése. 

Ettig Antal ezds. 
Horváth Rtl'bert 
mk. kpa. 

Szegedi J ózse! alez. 

Dr. Lapos Mihály 
vórgy. 

Modok Ferenc 
mk. alez. 

1981. 2. sz. 3-12. oldal 

Az üzemainyagszolgálat a természet és a környezet vé
delméért. 
1981. 2. sz. 1~7. oldal 

Hatékonyság és takarékosság. 
1981. 2. sz. 18-25. oldal 

A csapatok hadtápbiztositásának néhány aktuális kér
dése a „BASTYA-81" gyakorlat kapcsán. 
1981. 3. sz. 3-9. oldal 

Az ö.si.szfegyvernemi hadsereg lőszerbiztosításának és 
lőszerellátásának tervezése és szervezése elektronikus 
számítógép a1kalmazásával. 
1981. 3. sz. 10-22. oldal 

Dr. Csordás Lajos alez. A csapatrepülő hadtáp megszervezése, az anyagi bizto
sítás néhány kérdése. 

Skrabán László alez. 

Kapus Gyula ezds. 
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1981. 3. sz. 23-32. oldal 

A ha,ctcvékeység hadtápbiztositásának várható néhány 
új sajátossága a területvédelemmel kapcsolatos elgon
dolások alapján. 
1981. 3. sz. 33-38. oldal 

Az Ö5Szfegyvernemi hadsereg (ho.) támadó hadművele
tének (haircának) hadtápbiztositása. A hadtápbizto
sítás megtervezésének, megszervezésének sajátosságai, 
a hadműveleti manővercsoport alkalmazása. 
1981. 4. sz. 3-16. oldal 
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Komcsák Mikilóo alez. A honi légvédelmi csapatoknál lefolytatott együttmű
ködési gyakorlások, gyakorlatok hadtápbizto5ításának 
néhány tap&S2ltaila1Ja. 
1981. 4. sz. 17-27. oldal 

Dobó Ferenc alez. A koalíciós front állományába tartozó nemzeti sereg
testhez történő szállítások folyamatossága biztosításá
nak néhány kérdése. 
1981. 4. sz. 28-36. oldal 

Hautzi.nger Gyula szds. Gondolatok a honi légvédelmi egysé~ alegységek 
személyi állománya, harci technikája kiürítésének HTP 
biztosításával és a HTP kiürítésének megszervezésével 
kapcsolatban. 
1981. 4. sz. 37-42. oldal 

Politikai munka a hadtápszolgálatban 

Dr. Sándor György 
ezds. 

Dr. Sándor György 
ezds. 

Dr. Sándor György 
ezds. 

Dr. Szedresi ~stván 
o. órgy. 

Elekes János ezds. 
Skrabán László alez. 

József Vince alez. 

Eőri Tibor őrgy. 
Csabai György szds. 

Acs Gábor ór:gy. 

Dr. Generál Tibor alez. 
Szauter Lajos szds. 

Dr. Mórocz Lajos 
altbgy. 

Kabai Frigyes alez . 

Csabai György szds. 

Az aktív, eredményes pihenést segíti elő néphadsere
günk üdülőiben folyó eredményes k.özművelódési tevé
kenység. 
1981. 1. sz. 29-37. oldal 

A pártkongresszus és a felszabadulá.si jubileum tiszte
letére szervezett szocialista versenymozgalom főbb ta
nuL.ságai. 
1981. 2. sz. 27-38. oldal 

A társa.da.1mi tulajdon védelme. 
1981. 3. sz. 39-50. oldal 

A szocialista versenyrnozgalom közösségformáló szere
pe a katonai kórhá21ak.ban. 
1981. 3. sz. 51-54. oldal 

Harckészültség és hadtápkiképzés 

A „GRANIT-80" honi légvédelmi rendszergyakorlat 
hadtáp tapasztalatai. 
1981. 1. sz. 39-45. oldal 

Területvédelmi egységek mag&sabb harcké6zültségbe 
helyezése és mozgósítási feladatai végTehajtása üzem
anyag-biz,tosításá.naik 1Sajátosságai. 
1981. 1. sz. 46-52. oldal 

A gépesített lövé,z zászlóalj ellátó szakaszáról. 
1981. 1. sz. 53-63. oldal 

Kiképzés és környezetvédelem. 
198'1. 1. sz. 64-73. oldal 

Legenda és valóság a megsemmisült 2. magyar hadsereg 
ellátó rendszeréről. I. rész. 
1981. 1. sz. 74--83. oldal 

A „BAKONY-81" harcászati gyakorlatról. 
1981. 2. sz. 39-50. oldal 

A Hadtáp Kiképző Központ a gyakorlati képzés szolgá
latában. 
1981. 2. sz. 51-55. oldal 

Az amerikai Jégimozgékonyságú hadosztály hadtápbiz
tosltásának néhány sajátosságáról. 
1981. 2. sz. 56-59. oldaJ. 
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Szauter Lajos szds. 

Dr. Deák Péter alez. 

Kapus Gyula ezds. 
Papp József órgy. 
Dr. Osenke László 
o. szds. 

Csabai György szds. 

Eóri Tibor alez. 
Berár Dénes őrgy. 

Dr. Generál Tibor a1ez. 
Szauter Lajos szds. 

Legenda és valóság a megsemmisült 2. magyar hadsereg 
elJ.átó rendszeréről. II. rész. 
1981. 2. sz. 60---71. oldal 

Változó körülmények és fokozódó követelmények a 
hadtápkiképzésben. 
1981. 3. sz. 55--64. oldal 

A „Fegyverbarátság-80" gyakorlat tényleges hadtáp
biztosításának tapasztalatai. 
1981. 3. sz. 65-73. oldal 

A „BAKONY-81" harcászati gyakorl,at fontosabb had
táp tapasztalatairól. 
1981. 3. sz. 74-80. oldal 

A hadsereg közlekedési hadijáték tapasztalatai. 
1981. 4. sz. 43-57. oldal 

Legenda és valóság a megsemmisült 2. magyar had
sereg ellátó rendszeréről. 
1981. 4'. sz. 58-67. oldal 

A csapatgazdálkodás elmélete, ellátás, gazdálkodás, 
katonai közlekedés 

Lex Mihály ezds. Egységrakományok aJkalmazásával végtt"ehajtásra ke
Boross János mk. aJez. rülő átrakás nélküli szállítások szervezése a csapatok 

háborús anyagi bizt05ítása rendszerében. 

Magyar János 
mk. fhdgy. 

Prakter JóZJSef ,alez. 
Dr. Varga József alez. 

Kovács Imre órgy. 
Ledényi Béla fhdgy. 

Littomericzky János 
mk. szds. 

Boross János mk. alez~ 

Dr. Várhelyi István 
alez. 

Pártos György 
mk. szds. 
Horváth Róbert 
mk. kPa. 

Harmadik rész. 
1981. 1. sz. 85-93. oldal 

Az MN tárolási rendszerében (kaposvári m.agasabb
egység) lezajlott korszerűsítési folyamat elemzése, a 
tartalékok kihasználásának lehetőségei. 
1981. 1. sz. 94-99. oldal 

A hadtápvezetés ellenőrzésének főbb módszertani ta
pasztalatai. 
1981. 2. sz. 73-85. oldal 

A laktanya és. helyórség üzemanyag szolgálat munkája 
a zökkenómen tes szakanyagbiztosí tás területén. 
1981. 2. sz. 86-97. oldal 
Raktárgazdálkodás, raktározás és tárolás a néphadse
regben. 
1981. 2. sz. 98-106. oldal 

A csapatok részére érkezó nagytömegű anyagi eszközök 
átadási-átvételi munkáinak megszervezése harctevé
kenységek és hadműveletek megvívásakor. 
1981. 2. sz. 107-119. oldal 

Gazdasági beszámoló tartalma, a korszerűsítés iránya, 
lehetósége. 
1981. 3. sz. 81-91. oldal 

Eredmények és célok az üzemanyag fejlesztésére. 
1981. 3. sz. 92-99. oldal 

Rugár Oszkár őrnagy Üzemanyag technikai eszközök állagmegóvása, karban
tartásának, javításának megtervezése, megszervezése 
saját bázison, helyi erók-eszközök igénybevételével, 
1981. 3. sz. 100-104. oldal 
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Dr. Várhelyi István 
alez. 

Acs Gábor őrnagy 

Lázár Béla őrnagy 

Király Imre 
főisk. hallg. 

Erdélyi Tibor kpa. 

A tervezőmunka korszerúsítése. 
1981. 4. sz. 69-77. oldal 

A lőszerek hadrafoghatóságának és élettartamának nö
velése. 
1981. 4. sz. 78-84. oldal 

Vegyes anyageLlátó és élelmezési anyag feldolgozó állo
más összetétele, célja, feladatai. 
1981. 4. sz. 84-89. oldal 

Csapathadtáp feladatai békében különleges köriilmé
nyek között. 
1981. 4. sz. 90-94. oldal 

Kórházi textiliák kor,.szerú, higiénikus karbantartási 
rend.szerének kialakítása. 
1981. 4. sz. 95-101. oldal 

Boros János mk. alez. Gépkocsi szállítókötelékek teljesítőképessége (kapaci
tása). 

Szerkesztői cikkek: 

Domine János 

Járfás István 
mk. alez. 

A teljesítőképesség növelésének lehetóségei. 
1981. 4. sz. I0~-110. oldal 

Hasznos tapasztalatok 

Ötletek az éle~mezési szolgálatnál 
1981. 1. sz. 102-104. oldal 
Anyag-börze az MN Hadtáp Kiképző Központban. 
1981. 1. sz. 104-105. oldal 

A ki:s számítógépes számviteli és adatfeldolgozási rend
szerre való áttérés néhány tapasztalata a csapatoknál. 
1981. 2. sz. 121-122. oldal 

üzemanyag kiszerelő és málházó munkafront. 
1981. 2. sz. 123-124. oldal 

Hautzinger Gyula sOOs. Tapasztalatok a kisegítő gazdaságok tevékenységéről. 
1981. 3. sz. 105-108. oldal 

Varga Mátyás fhclgy. 
Dr. Király István 
áo. ftórm. 

Mácsai Tamás őrnagy 

Dr. Svéd László 
0. őrgy. 
Molnár BéLa fhdgy. 

Karai Tibor alez. 
Varga Mátyás fhdgy. 

MN Pénzügyi Szolgálat 
főnökség baleset-elhá
rítási és munlmvédelmi 
osztálya 

A korszerű ·sertéstartás alapelvei. 
1981. 3. sz. 109-112. oldal 

A katonák jobb ellátása érdekében. 
1981. 3. sz. 113-114. oldal 

Magasabbegység egészségügyi és élelmezési szolgálatá
nál végrehajtott témavizsgálat eredményei, tapasztala
tai. 
1981. 4. sz. 111-119. oldal 

A hátországvédelmi csapatok kisegítő gazdaságainak 
működési tapasztalatai, továbbfejlesztésük :lehetőségei. 
1981. 4. sz. 120-126. oldal 

Munkavédelmi Közlemények 

1. A Magyar Néphadsereg I. Munk!avédelrni Konferen
ciája. 

2. Csonkulásos balesetek alakulása a néphadseregben. 
3. Egy halálos baleset okairól 

Farnadi Tibor mk. alez. 
1981. 1. sz. 107-113. o,ldal 
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MN Pü. SZF-ség 

MN Pénzügyi Szolgálat 
Főnökség kollektívája 

MN Pénzügyi Szol;iá]at 
Főnökség baleset- elhá
rítási és munkavédelmi 
osztálya 

S.Zerkesztőség 

A Magyar Néphadsereg I. Munkavédelmi Konferenciá
járól. 
Az MN I. munkavédelmi kooúerencia vitaindító refe
rátuma. 
MN Pénzügyi Szolgálat Főnökség szóbeli kiegészítője 
a vitaindító referátwnhoz. 
Előadó: Dr. Lontai Lajos e.?Jds. 
1981. 2. sz. 125-153. oldal 

Segédlet a munkavédelmi tevékenység átfogó felügye
leti ellenőrzéséhez és értékeléséhez. 
1981. 3. sz. 115-124. oldal 

1. Az 1981. július l-én hatályba lépett munkavédelmi 
jellegű országos szabványok. 
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